
 
  8931 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران 

 کلن –فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران : تهیه و تنظیم توسط

 (5 ) 

 ط کارمطالبات و مبارزات کارگران            حقوق های عقب افتاده            اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و شرکت ها           حوادث محی

 (اطالعات بیشتر را در ضمیمه ها مالحظه کنید) 

 

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
نسبت به بالتکلیفی شغلی راهی تهران شدند ودست  در ادامه اعتراضاتشانکارگران 

 .ای زدند به تجمع مقابل ساختمان سازمان حمل و نقل جاده

  89مرداد  1 قزوین ای ونقل جاده اداره کل راهداری و حمل

از . دراعتراض به بالتکلیفی شغلی مقابل درب ورودی محل کارشان اجتماع کردند

داخلی کارخانه که روز گذشته منصوب شده مدیر ( یکم مرداد ماه)صبح امروز 

کارگر کارخانه به  022است، به دلیل اتمام قرارداد کاری کارگران از ورود حدود 

 .کند محل کارشان خوداری می

  " " " قزوین کارخانه کنتور سازی

کارگر بازنشسته شرکت مخابرات راه دور  022برای دومین روز متوالی،حدود 

عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن مقابل شیراز دراعتراض به 

مسئوالن هیئت حمایت از صنایع بیش  .وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند

بازنشسته را پرداخت نکرده  1022سال است که مطالبات ایام اشتغال حدود  10از 

 !  ددانن مشکالت اقتصادی  را دلیل این اتفاق می آنهاودر پاسخ به 

  " " " شیراز شرکت مخابرات راه دور

شرکت  جمعی از کارگران مترو تهران دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی درمحوطه

تجمع کنندگان شعارهایی  .بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تجمع کردند

هاشمی هاشمی رای ما رو » :علیه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران ازجمله

 .سردادند«مدیر بی لیاقت استعفا استعفا» ، «پس بده

  " " " تهران شرکت مترو



 2                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

 

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
معلمان حق التدریس اصفهان روز سه شنبه با اجتماع مقابل اداره کل آموزش و 
پرورش استان،برای  چندمین بار اعتراضشان رانسبت به بالتکلیفی استخدامی 

 گذاشتند بنمایش

 -زرین شهر معلمان حق التدریس

 اصفهان

  89مرداد  1

نفر از کارکنان بیمارستان آریا 052همزمان با انتخابات شورای اسالمی کار ،حدود 

 .هزارتومانی حقوقشان دست از کار کشیدند 022تا 522ر  دراعتراض به کاهش 

  " " " رشت بیمارستان آریا

از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران طی  (نسرین جوادی)اعظم خضری جوادی 

 .ابالغیه ای به دادگاه احضار شد

  " " " تهران فعال کارگری

سازی حقوق و افزایش مستمری، بیمه  ادامه  کنش های بازنشستگان برای همسان

ازتشکل های مستقل بازنشستگان و استقالل صندوق های  رایگان ودردفاع

گویند که  های خود از مطالباتی سخن می تحلیل خواستهبازنشستگان در بازنشستگی

ها را خواسته بلندمدت و  بایستی فوری برآورده شود؛ آنها صیانت از صندوق

 ( 1)  .کنند استراتژیک خود تعریف می

  " " " سراسر کشور اتحاد بازنشستگان

قند فسا بجای متحقق کردن وعده اش مبنی بر پرداخت حقوق ماه های  یکارفرما

بدنبال اعتراضات دامنه  .اردیبهشت وخرداد کارگران کارخانه را تعطیل کرد

تیرماه حقوق ماه فروردین  به 02دارکارگران کارخانه قند فسا درسال جاری،

های اریبهشت و  تیرماه حقوق ماه 01کارگران پرداخت شد وکارفرما متعهد شده بود 

 .خرداد را واریز کند

  " " " فسا کارخانه قند

ماه تعطیل شدن پرداخت 0ها حقوق وحق بیمه کارکنان نمایندگی شاتل قائمشهرپس از 

 .نشده است

  " " " قائم شهر نمایندگی شاتل

،هفت نفرشان برسر  کارکنان اخراجی دانشگاه بناببدنبال اعتراضات دامنه دار 

 .بازگشتند وپنج نفر دیگرشان کماکان دربیکاری بسر می برندکارشان 

  " " " بناب دانشگاه

جمعی از رانندگان تاکسی بوشهربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به وضعیت 

رانندگان تاکسی تهدید  .معیشتی وشرایط کاریشان  درصحن شورای شهر تجمع کردند

 .کشندکردند که ماشین های خود را به آتش می 

  " " "     بوشهر رانندگان تاکسی

از  آنها.و توسعه نفت هستند یخواستار استخدام در شرکت مهندس زهیهو انیکارجو

 .به عهد مسئوالن انتقاد کردند یو عدم وفا «یکاریب»

  " " " هویزه جوانان جویای کار
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
 یانتظام یرویامداد ن گانی یروهاین میمستق یراندازیبر اثر ت ،یبامداد روز جار

 ۶شهروند کشته و  ۲به خودرو سوخت بر بلوچ در استان کرمان،  گانیشهرستان ر

 .شدند یزخم زین گریشهروند د

  89مرداد  1 ریگان حمل سوخت

از طرف شعبه  یامیپ افتیبه دنبال در یفعال کارگر یمیکر لیصبح امروز خل

 .ماه زندان را ابالغ کردند0حکم  دییتا یشعبه مراجعه و به و نیبه ا دنظریچهارم تجد

  " " " سنندج فعال کارگری

جهت بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت  برای باری دیگر 

 .دست به تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش خوزستان زدند

  " " 0 شادگان التدریسمعلمان حق 

کارخانه درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی دست به تجمع این کارگران 

 .کرمانشاه زدند سازمان صنعت، معدن و تجارت مقابل استانداری و

  " " " کرمانشاه کارخانه باختر بیوشیمی

به تجمع کارگران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به کاهش حقوق دست 

 .مقابل نهادهای قدرتی در شهرستان زدند

  " " " منجیل نیروگاه بادی

  " " " رشت شهرداری .در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق مقابل شهرداری تجمع کردند کارگران
نه تنها  ،پس از گذشت ده روز وعده فرمانداری رودبار مبنی برپرداخت مطالبات

 .حقوق کارگران پرداخت نشده بلکه کارگران معترض را تهدید به اخراج کردند

  " " " منجیل شهرداری

باقی مانده  کارگران هفت تپه هفته به تاریخ برگزاری جلسه دادگاه در حالی که  یک

به عنوان کارگران  فرزانه زیالبی وکیل بار دیگر جهت اعمال فشار وتهدید،.است 

حال آنکه فقط    .به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اهواز احضار شد متهم،

این وکیل دادگستری ،پیش از این  از سوی   .وکالتی خود را انجام داده است وظیفه 

 .دادسرای شوش نیز احضار شده بود

  " " " شوش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

قرچک ورامین با مادر و پدر سپیده ناجی، در اعتراض به رفتار پرسنل زندان ندا 

هایی که برای مالقات مراجعه می کنند، در نامه ای به رئیس  قلیان و دیگر خانواده

زندان اعالم کرد تا زمان اجرای اصل تفکیک جرائم و انتقال به زندان اوین، با 

سپیده قلیان هم از روز سه شنبه اول مرداد،در  .خانواده خود مالقات نخواهد کرد

عتراض به رفتار مسئولین با وی و پدر و مادرش و همچنین جابجایی های متعدد ا

 .وی بین زندانهای مختلف تا زمان برگزاری دادگاه دست به اعتصاب غذا زده است

  " " " ورامین زندان قرچک
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
از مقامات ایران برای طی نامه ای " کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه"درخواست 

بازداشت "و " بازداشت شدگان روز جهانی کارگر"آزادی و رفع تعقیب و فشار بر 

 "شدگان مرتبط با اعتراضات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

   89مرداد  0 پاریس کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه

کارگر بازنشسته شرکت مخابرات راه دور  022 حدود ،یروز متوال نیدوم یبرا

مسئوالن مقابل  یتوخال یدراعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده ها رازیش

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند

  " " " شیراز شرکت مخابرات راه دور

 یبر پرداخت حقوق ماه ها یمتحقق کردن وعده اش مبن یکارفرما قند فسا بجا

 .کرد لیوخرداد کارگران کارخانه را تعط بهشتیارد

   فسا کارخانه قند

 تیگذاشتن اعتراضشان نسبت به وضع شیبنما یبوشهربرا یاز رانندگان تاکس یمعج

 .شهر تجمع کردند یدرصحن شورا  شانیکار طیوشرا یشتیمع

  " " " بوشهر رانندگان تاکسی

پس  افتندویخود دست  یاز خواسته ها یابادان به بر خ شگاهیپاال زاتیکارگران تجه

 دادند   انیاز اعتراضات سه روزه به تجمع خود پا

  " " " آبادان بخش تجهیزات پاالیشگاه

درمحوطه شرکت  یشغل تیاز کارگران مترو تهران دراعتراض به نداشتن امن یجمع

 .تهران و حومه تجمع کردند یراه آهن شهر یبهره بردار

  " " " تهران شرکت مترو

سه ماه اول  ینفر در حوادث کار ط 05مازندران از مرگ  یقانون یکل پزشک ریمد

 .خبر داد یسال جار

  " " " مازندران حوادث محیط کار

             بر اثر سقوط از ارتفاع 0سیروس عباسی کارگر متاهل پاالیشگاه بیدبلند 

 .جان باخت

  " " " بهبهان 0پاالیشگاه بید بلند 

برای دومین روز متوالی،کارگران خدماتی شهرداری رشت برای بنمایش گذاشتن 

اعتراضشان نسبت به کاهش حقوق وعدم پرداخت بموقعش دست به تجمع مقابل 

 .ساختمان شهرداری رشت واقع در میدان گیل زدند

  " " 0 رشت شهرداری

پویش شرکت  واحد تعمیرات لکوموتیوراه آهن که تحت مسئولیت  کارگر022حدود 

آهن  پژوهان صنعت مشغول بکارند طی نامه ای سرگشاده خطاب به مدیرعامل راه

 .رسانه ای کردند اعتراضشان را نسبت به عدم اجرای طرح تجمیع قراردادشان 

  " " " پرند -تهران   پویش پژوهان صنعت  شرکت 
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 شماره تاریخ شهر نام واحد مالحظاتشرح و 

 ردیف
اتحادیه کارگری و مردمی برزیل از مقامات ایران درخواست پایان دادن به 

پیگردهای قضایی علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و فعالین کارگری هفت 

 ( 0)  .تپه و آزادی آنها شد

                                    سی اس پی-کانلوتا

 (اتحادیه کارگری و مردمی برزیل)

  89مرداد  0 سائوپائولو

دست به  یشغل یفیکارخانه درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکل این کارگران

 .و سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه زدند یتجمع مقابل استاندار
  " " " کرمانشاه کارخانه باختر بیوشیمی

خواستار  یمانکاریپ یروهایبه کانال ن یادداشتیبا ارسال  این شرکتکارگران 

 میواگذار شد و ما اخراج شد ۵۹ سال .همکاران شدند نیو انتشار مشکل ا یدگیرس

شرکت پخش زنجان جذب کرد و با  انصف کارگران اخراج شده ر شیپ سال.

نفرات بدون  ی، جذب باق ینفت یپخش فرآورده ها یدر شرکت مل یتیریمد راتییتغ

 .متوقف شده  لیدل

  " " " زنجان جایگاه های شرکتی

بر اثر برق  وان،یمر" ریوله ژ" یاهل روستا نیبنام بهنام تار یوانیکارگر مر کی

 .جانش را از دست داده است هیمانیدر هنگام کار در سل یگرفتگ

  " " " سلیمانیه حوادث محیط کار

بازنشستگان فرهنگی برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم جمعی از 

پرداخت بموقع مطالبات پایان خدمت دست به تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه 

فرهنگی میمیرد ذلت » :تجمع کنندگان با باال بردن دست نوشته هایی  ازجمله .زدند

فرهنگیان پرداخت باید پاداش »و«پاداش بازنشسته حق مسلم ماست»،«نمی پذیرد

 .خواسته هایشان را اعالم کردند «گردد

  " " 5 تهران بازنشستگان فرهنگی

کارگران کارخانه قند فسا درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 

 .مقابل فرمانداری ویژه تجمع کردند

  " " " فسا کارخانه قند

،ابتدا خبر اعتصاب را  دراعتراض به کاهش حقوق اول مرداد  بدنبال اعتصاب

تکذیب کردند وسپس با راه اندازی جو رعب  و وحشت مبنی بر شناسایی کارکنان 

اعتصاب کننده برای اخراجشان از کارمیخواهند مانع اعتراضات کارکنان این واحد 

 .درمانی خصوصی برای احقاق حقوقشان شوند

  " " " رشت بیمارستان آریا

بهرام . ساله کارگر معترض اخراجی معدن چادرملو برای بازگشت بکار 6بالتکلیفی 

منتظر ابالغ نتیجه هیات حل اختالف استان یزد برای  کارگر اخراجی نژاد حسنی

 .اخراج شده است 80؛ او سال استبازگشت به کار 

  " " " یزد معدن چادرملو
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه آب معدنی داماش علیرغم رفت 

ماه گذشته گروهی از همکاران آنها در اعتراض به دست . وآمدها وعده و وعیدها

کم سه ماه معوقات مزدی تجمع برگزار کردند که نتیجه این اعتراض سه روزه 
 کارگران بوده استپرداخت یک ماه و نیم از کل مطالبات 

  89مرداد  5 رودبار کارخانه آب معدنی داماش

کارگرکارخانه سیمگون قزوین تولید کننده انواع شیر آالت و 122ماه حقوق10تا 6

 .جاده قزوین رشت پرداخت نشده است 0قطعات ریخته گری واقع در کیلومتر 

  " " " قزوین کارخانه سیمگون

و کارگران  گذرد یم شرکتاین کارگر  ۰۱۱حدود  یجمع سه ماه از اخراج دسته

نه کارفرما مطالبات معوقه . اند و بدون درآمد به حال خود رها شده یدست خال

پرداخت حقوق  یبرا یاقدام یاقتصاد ژهیکارگران را پرداخته و نه سازمان منطقه و

 .انجام داده است یبه کارگران اقدام یکاریب

  " " " ماهشهر شرکت لوله سازی سدید

و کرمانشاه چند ماه است دستمزد  زیاهواز، مشهد، تبری کارگران قطارشهر

کارگران قصد دارند . اند به خواست کارگران نداده یپاسخ زین مسئوالن . اند نگرفته

دست به اعتصاب و  ندهیآ یشان پرداخت نشود در روزها که مزد معوقه یدر صورت

 .تجمع بزنند

  " " " چند شهر قطار شهری

به  امیبا ارسال پ( یمانکاریو پ ی،قراردادیرسم) رانیا یحفار یکارکنان شرکت مل

 بشدت انتقاد کردند رماهیت یایاز عدم پرداخت حقوق و مزا نیآنال نفت

  " " " اهواز رانیا یحفار یشرکت مل

          کارگرکشاورزی براثر تصادف تراکتور و وانت پیکان حامل کارگران 0

مزارع کشاورزی در یکی از محورهای روستایی شهرستان بابل، کشته وزخمی 

                بر اثر این حادثه یکی از سرنشینان خودروی وانت پیکان در دم جان باخت  .شدند

                نفر از سر نشینان دیگر این خودرو که همگی آنان در قسمت بار 0و 

 . شده و به بیمارستان منتقل شدند خودرو سوار شده بودند مجروح

  " " " بابل کارگران کشاورزی

برای دومین روز متوالی، کارگران نگهداری در راه آهن ناحیه هرمزگان، 

 .ماه حقوق دست از کارکشیدند0دراعتراض به عدم پرداخت 

  " " 6 سیرجان (شرکت تراورس) خطوط و ابنیه فنی راه آهن

  " " " هرمزگان -احمد آباد (شرکت تراورس) خطوط و ابنیه فنی راه آهن .ماه حقوق دست از کارکشیدند0به عدم پرداخت کارگران 

ماه حقوق دست به 0در راه آهن ناحیه تهران دراعتراض به عدم پرداخت  کارگران

 .تجمع درایستگاه ها  زدند

کریم     اسالمشهر،رباط  (شرکت تراورس) خطوط و ابنیه فنی راه آهن

 وکرج
" " "  
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
در اعتراض  به عدم پرداخت حق پایان خدمت و وعده های توخالی مسئوالن دست 

نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان  .به تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه زدند

 .دادندیورش آوردند وتعدادی از آنها را مورد ضرب وشتم قرار 

  89مرداد  6 تهران بازنشستگان آموزش وپرورش کشور

کارگر کارخانه آتیال ارتوپد واقع در در شهرک صنعتی 12طی روزهای گذشته 

نفر را 52کارگرش 122کارفرما از نیز سال  گذشته .سنندج اخراج شدند 0شمارە 

 .اخراج کرد

  " " " سنندج کارخانه آتیال ارتوپد

در اعتراض به عدم پرداخت ( دیسد)ماهشهر  یساز لوله یکارگران اخراج گریبار د

 .دست به تجمع زدند یکاریب مهیب افتیمعوقه خود و عدم در یدستمزدها

  " " " ماهشهر (سدید)کارخانه لوله سازی 

ماه حقوق معوقه خود، مقابل  ۳از کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به  یجمع

 رنایا./فسا، تجمع  کردند یفرماندار

  " " " فسا کارخانه قند

ساله حین کار براثر اصابت دستگاه تراش مصدوم وبه بیمارستان 20یک کارگر 

 .منتقل شد و به علت شدت جراحات وارده جانش را ازدست داد

  " " " اصفهان کارگاه سیمان کاری

 یساز در کارگاه مبل قیخاموش کردن حر انیآتش نشان در جر یها رویسه نفر از ن

 .شدندو  روانه بیمارستان در منطقه ناظرآباد بجنورد دچار ضعف 

  " " " بجنورد آتش نشانان

  " " " آبیدر -سنندج  کارگر آپاراتی .ساله در حادثه انفجار کمپرسور هوا در دم جانش را ازدست داد02یک کارگر 

ماه حقوق دست از 0دراعتراض به عدم پرداخت  ناحیه هرمزگان –کارگران 

کارکشیدند وبرای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان دست به تجمع روی خط 

 .ریلی این ایستگاه زدند

  " "  0 بندر عباس (شرکت تراورس) خطوط و ابنیه فنی راه آهن

 

 

 

  " " " ماهشهر کارگران پخش فرآورده های نفتی .زدنددراعتراض به عدم  جذب دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان 

 یاز زندان تیدر حما راز،یفارس و بوشهر، در ش یاز استان ها انیاز فرهنگ یجمع

در بند  رازیمعلمان که در زندان عادل آباد ش یفعال صنف)زحمتکش  یدمحمعل یاقا

 .تجمع کردند( است

  " " " شیراز یانفرهنگ

  " " " ناحیه زاگرس (شرکت واگن کویر) خطوط و ابنیه فنی راه آهن .عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست به تجمع زدنددراعتراض به کارگران 
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
ظهر  نیروهای امنیتی با یورش به محل کار شاپور احسانی راد وی  ۲۲حدود ساعت 

 .مکان نامعلومی انتقال داده اندرا دستگیر کرده و به 

  89مرداد  0 تهران فعال کارگری

            جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری و مدنی شهر سنندج اقدام به 

               ۸۹گلگشتی در حمایت از کارگران زندانی و بازداشت شدگان اول ماه مه 

این مراسم  با یک دقیقه سکوت به  یاد تمامی  .در اطراف شهر سنندج نمودند

            جانباختگان راه رهایی طبقه کارگر آغاز گردید و با سرود انترناسیونال، 

 .مارش بین المللی کارگران شکسته شد

  " " " سنندج کارگران و فعالین کارگری

طی نامه ای به  ،است متشکل از هشتاد سندیکا و تشکل کارگریاین شبکه که 

بازداشت و آزار و اذیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و  مقامات ایران

 ( 0) .تپه را محکوم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد زندانیان هفت

  " " " ؟ "شبکه سندیکایی جهانی همبستگی و مبارز"

 ( 2)  .خود شدند تیبه وضع یدگیخواستار رس ینامه ا یکارگران ط

 

  " " " مشهد شرکت کویر واگن

 روز نیوچهل ودوم یریام هی،مرض زیگلر ،عاطفهیروز بازداشت ندا ناج نینودم

 یشرکت در تجمع روز جهان زانیعز نیاست ،جرم ا یاسداله شایبازداشت ان
را  یمجاز هستند مراسم اول ماه م ایکه کارگران در تمام دن یکارگر است ،روز

نفر را بازداشت کرده 52 زا شیکارگر ب یدر روز جهان  رانیبرگزار کنند ،اما در ا

روز  82بعداز  زانیعز نیموقتا ازاد کردند اما ا قهیانها را با کفالت ووث شتریکه ب
 . برندینامناسب در بازداشت بسر م یطیهمچنان در شرا

 

  " " " تهران بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

 یپ شهرستان ها. اداره کل آ یبه تخلفات ادار یدگیرس یبدو اتیبرگه اتهام ه ابالغ

 یبازرس شورا  ،یمیابراه_جعفر هیابالغ نیا در . یمیاستان تهران به جعفر ابراه
به تحصن در مدرسه متهم شده است و  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ

از  یابالغ اتهام به صورت کتبفرصت داده شده است تا ده روز از زمان  یبه و

 .  دیخود دفاع نما

  " " " تهران فرهنگیان

ای ضکارگران ف( ماه حقوق0معادل )حقوق ماه های اردیبهشت،خرداد وتیروعیدی

حقوق فروردین ماه این کارگران بروز نشده و مطابق  .سبز پرداخت نشده است

 .پرداخت شده است 1080حداقل حقوق رسمی سال 

  " " " شیراز 0منطقه شهرداری 

این موسسه نزدیک به دو سال است که حقوق کارمندان خود را پرداخت نکرده و 

 .اند مندان از کار بیکار شده برای دریافت حقوق شکایت کردهرحتی جمعی از کا

  " " " تهران موسسه مالی و اعتباری کاسپین
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 ردیف
نفر به دلیل عدم تامین حقوق و نبود منابع  02، این دانشگاه نیروی قراردادی 26از 

 .مالی از کار بیکار شدند

  89مرداد  0 اهر دانشگاه آزاد اسالمی

ساله راه آهن نکا حین جابجایی واگن های بین خطوط از روی واگن 06یک کارگر 

 .ازدست دادسقوط و بر اثر شدت جراحات وارده در دم جانش را 

  " " " نکا راه آهن

. شد دیشد تیدر اصفهان دچار مصدوم مانیکارگاه س کیساله در  20کارگر  کی

رساندند اما  مارستانیبه ب یکارگر اصابت کرد و او را فور نیدستگاه تراش به سر ا

 .بر اثر شدت جراحات درگذشت مارستان،یمتاسفانه چند ساعت بعد از انتقال به ب

  " " " اصفهان سیمانکارگاه 

ماه 0به اعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت  کارگران ومین روز متوالی،سبرای 

 .و خط راه آهن را بستند حقوق ادامه دادند

  " " 9 بندر عباس (شرکت تراورس) خطوط و ابنیه فنی راه آهن

 .کارکشیدندکارگران دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات خرداد دست از 

 .امروز حقوق خرداد ماه کارگران به حسابشان واریز شدعصر نتیجه در

      شرکت جوش گستر) خطوط و ابنیه فنی راه آهن

 (اراک 
  " " " نورآباد و شازند

 

طی نامه ای سرگشاده اعتراضشان را   -ناحیه خراسان  -کارگران بخش تعمیرات 

قرارداد وطرح طبقه بندی مشاغل،عدم نسبت به عدم اجرای طرح  های تجمیع 

ت و فشار کاری بدلیل کمبود اتبعیض در پرداخت مطالب پرداخت بموقع حقوق،
 .رسانه ای کردند نیرو،

  " " " مشهد (شرکت واگن کویر) خطوط و ابنیه فنی راه آهن

ماه حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان  2کارگران دراعتراض به عدم پرداخت 

 .شهرداری اهواز زدندمرکزی 

  " " " اهواز 0شهرداری منطقه 

 10اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران برای اعتراض به نحوه اجرای ماده 

خود برای   به انتظار بیست و هفت سالهدر اعتراض به قانون ایجاد شهرهای جدید 

فرمانداری ساوجبالغ هایشان در فاز پنج هشتگرد، دست به تجمع مقابل  تحویل زمین

 .واقع در بخش قدیمی شهر هشتگرد زدند

  " " " تهران تعاونی مسکن کارگران برق

  " " " شهرستان بهار کارخانه دیانا کاغذ .کارگرش بیکار شدند20بدلیل نشر بوی نامطبوع تعطیل و

ساله حین کار در رستورانی واقع دردربلوار آیت هللا 16دست چپ یک کارگر 

در درون چرخ گوشت صنعتی فرورفت و چهار انگشتش به سختی دچار کاشانی 

 .آسیب دیدگی شد وبه بیمارستان منتقل شد

  " " " تهران یک رستوران
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ساله حین کار با دستگاه تهیه بتن دچار برق گرفتگی شد وپس از 01یک کارگر 

 .بیمارستان جانش را ازدست دادانتقال به 

  89مرداد  9 مینو دشت کار ساختمانی

حین کار وهنگام عبور قطار بر روی ریل سقوط کرد که در اثر  08یک کارگر 

 .عبور چرخ قطار از روی پای وی مچ پای چپش قطع شدوبه بیمارستان منتقل شد

  " " " یزد راه آهن

افغانستان حین کاردر ساختمانی چهارطبقه واقع ساله  تبعه  06یک کارگر ساختمانی 

در خیابان دماوند تهران براثر ریزش ساختمان زیر آوار گرفتار شد ودردم جان 
 .باخت

  " " " تهران کارگر ساختمانی

حین کار زیر آوار گرفتارشد  یکردجز یبه نام مرتضساله 00یک کارگر ساختمانی 

 .وجانش را ازدست داد
  " " " ساری کارگر ساختمانی

از کار  یحقوق و نبود منابع مال نیعدم تام لینفر به دل 02 ،یقرارداد یروین 26از 
 .شدند کاریب

  " " " اهر دانشگاه آزاد اسالمی

سنندج اخراج  3 ەشمار یارتوپد واقع در شهرک صنعت الیکارگر کارخانه آت41

 .شدند
  " " " سنندج کارخانه آتیال ارتوپد

  " " " بندر ماهشهر کارگران بندر .اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل اداره کار دست به تجمع زدند درکارگران 

 یاضکارگران ف( ماه حقوق0معادل )یدیروعیوت بهشت،خردادیارد یحقوق ماه ها
 نیماه ا نیفرورد حقوق .نشده است رازپرداختیش 0منطقه  یسبز شهردار

 .پرداخت شده است 1080سال  یکارگران بروز نشده و مطابق حداقل حقوق رسم

  " " " شیراز فضای سبز شهرداری

دفتر امام  یماه حقوق با حرکت به سو۲۲در ادامه اعتراض نسبت به عدم پرداخت 
 یرویرا داشتند، که با حضور ن یبا امام جمعه الل داریشهر ، قصد د نیا یجمعه 

 !.صورت نگرفت دارید نیدر محل ، ا یانتظام

  " " " خوزستان -اللی شهرداری

خانواده ها وجمعی از دوستان بازداشتی های اعتراضات مجتمع نیشکر هفت تپه 

ومراسم روزجهانی کارگر مقابل مجلس با همراهی جمعی از از اعضای کانون 

فرد  و  دمحمی  امیرحسیننویسندگان ایران، معلمان و فعالین کارگری برای حمایت از 

شدگان روز جهانی کارگر دست به  تپه و بازداشت اعالم همبستگی با زندانیان هفت

 .تجمع مقابل زندان اوین زدند و خواهان آزادی آنان شدند

  89مرداد  8 تهران زندان اوین

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها کارانه  امام رضا مشهد مارستانیپرستاران ب

 .ام ،دراین واحد درمانی تجمع کردند.بی . وحق اضافه کاری واجرای طرح پی 

  " " " مشهد بیمارستان امام رضا

  " " " البرز سندیکای کارگران نقاش استان البرز طی اطالعیه ای خواهان آزادی شاپور احسانی راد و دیگر کارگران زندانی شد
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 ردیف
روز  یط. درصدی قربانیان حوادث کاری در سه ماهه اول سال جاری 19افزایش 

و  زدیتهران،  یکودک کار در شهرها کیکارگر ازجمله  ۶گذشته و امروز، 

کارگر جان خود  ۲کارگر مصدوم و  ۴حوادث  نیدر ا. دچار حادثه شدند نودشتیم

کار جان خود  زا یکارگر در حوادث ناش ۴۲۲سه ماه گذشته  یط. را از دست دادند

 ( 2)  .نفر زن بودند ۴نفر مرد و  ۴۲۴تعداد  نیرا از دست دادند که از ا

  89مرداد  8 شهر چند حوادث محیط کار

 واندرهیشهرستان د یاز توابع بخش مرکز دآبادیرش یاهل روستاساله 05یک مقنی 

 .ش را ازدست داددر چاه آب سقوط کرد و جانجاریب یدو راه یکیدر نزد حین کار

  " " " دیواندره حفر چاه

از ارتفاعات   ینظام یروهاین بیتعق انیدر جر" یبهرام یعل"کولبر به نام  کی

 .شد دیو دچار جراحات شد ەاورامان سقوط کرد" تته" یکوهها ەریزنج

  " " " اورامان -تته  کولبران

حکم  یعدالت ادار وانیاز کار اخراج شد و اکنون د شیسال پ ۰۱ یریفرحناز ش

حکم  یبازگشت به کار او را صادر کرده اما شرکت واحد همچنان از اجرا

 https://t.me/ettehad/73296 .کند یم یخوددار

  " ""  تهران سندیکای شرکت واحد

 زده لیسدر شهرمعلم  ،یکوشک از دو هفته از بازداشت هوشنگ شیبا گذشت ب

توسط اطالعات سپاه  یکوشک هوشنگ .ستیاز او در دست ن یخبر چی، ه معموالن

 .اش را نداشته است آباد بازداشت شده و تاکنون اجازه تماس با خانواده خرم

  " " " لرستان -معموالن معلمان

  " " " مکارود جنگل بانان شمال .اند  بانان از هشت ماه گذشته دستمزدی دریافت نکرده قرق نگهبانان جنگل و
کارگران در راه آهن ناحیه هرمزگان به اعتصابشان  برای پنجمین روز متوالی،

 .ماه حقوق ونداشتن قرار داد ادامه دادند0دراعتراض به عدم پرداخت 

  " " 12 احمد آباد (تراورسشرکت )خطوط و ابنیه فنی راه آهن 

جمعی از خانواده های کارگران شهرداری کالله برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 

 .نسبت به سطح پایین حقوق و شرکت پیمانکاری راهی فرمانداری شدند

  " " " کالله شهرداری

کانون نویسندگان  :طی بیانیه ای در رابطه با محاکمه کارگران زندانی اعالم کرد

هایی  هیچ حصر و استثنا، برگزاری چنین دادگاه ایران با تاکید برحق آزادی بیان بی

سپیده   قیدوشرط  اسماعیل بخشی، کند و خواهان آزادی فوری و بی را محکوم می

و   امیر امیرقلی، عسل دمحمی فرد، ساناز اللهیاری،  قلیان، علی نجاتی، امیرحسین دمحمی

 .نیان سیاسی و عقیدتی استدیگر زندا

  " " " تهران کانون نویسندگان ایران
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف

 ۴کارگر و  ۲۱کار،  طیو شرا طیمح یمنیفقدان  ا لیدو روز گذشته ، بدل یط

    حوادث نیدر ا. کاشان، بابل و نکا دچار حادثه شدند یآتش نشان در شهرها

 . کارگر جان خود را از دست داد ۲کارگر مصدوم و  ۲۹

  89مرداد 12 چند شهر حوادث محیط کار

طبق  اهوازى در مقابل درب شركت براى استخدام،  بومی بعد از حضور دهها بیكار

مسؤولین ازاستخدام امتناع و براى اطالعیه ای که شرکت برای استخدام داده بود، 

با نیروى انتظامى تماس گرفته و نیروهاى انتظامى با جلوگیرى از تجمع بیكاران 

 .حمله و برخورد خشن با مراجعین از تجمع آنها جلوگیرى كردند

  " " " اهواز شرکت نفت

 رینسبت به سا یبدتر تیوضع رانیا یحفار یمل رکتش یمانکاریپ یروهاین

به عدم پرداخت  توان یشرکت نفت دارند که از جمله آنها م یمانکاریپ یروهاین

عدم پرداخت  ،یماه سال جار بهشتیو ارد نیفرورد یحقوق در ماه ها شیافزا

مشاغل که در  یطرح طبقه بند ی، عدم اجرا89اول سال  مهین یور پاداش بهره

 شرکت نفت اجرا شده است اشاره کرد یها قسمت یبعض

  " " " اهواز شرکت ملی حفاری ایران

های توقف  اعتراض به  حذف ایستگاه محل کارشان،جریمهجمعی از رانندگان برای 

 .خودرو و نداشتن ثبات شغلی دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان ایذه زدند

  " " " ایذه رانندگان مسافربر خط کلدوزخ

پس از   گذشتهبادی ازبازداشت شدگان روزهیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آ

 .قرار بازداشت در دادسرای اوین به زندان اوین منتقل شدندتفهیم اتهام و صدور 

  " " " تهران بازداشت شدگان مقابل دادگاه

از آنها ماه حقوق معوقه خود خبر دادند ۹بانان منطقه کالردشت از  طیاز مح یجمع
 .”میکار ندار نیبه جز ا یو منبع درآمد میا نگرفته یماه پارسال تاکنون دستمزد ید

  " " " کالردشت بانان جنگلمحیط 

  " " 11 اصفهان یک رستوران .جان خود را از دست داد یرستوران بر اثر برق گرفتگ کیساله  35کارگر

  " " " شکوهیه -قم کارخانه رنگ پویش یسوز چهار کارگر و سه آتش نشان بر اثر آتش تیمصدوم

  " " " سقز کارگر بیکار .وجانش را ازدست دادیک کارگر  بیکاربنام عباس فتوحی دست به خودکشی زد 

گذاشتن اعتراضشان  شیبنما یکالله برا یکارگران شهردار یاز خانواده ها یجمع

 .شدند یفرماندار یراه یمانکاریحقوق و شرکت پ نیینسبت به سطح پا

  " " " کالله شهرداری

روز  نیچندم یکارگران احمد آباد، هرمزگان، نور آباد شازند و بندر عباس برا

. در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند یمتوال
 ییبابرپا یروز متوال نیششم یراه آهن احمد آباد برا یفن هیکارگران خطوط و ابن

 .سه ماه دستمزد معوقه خود شدند افتیتجمع خواستار در

  " " " چند شهر خطوط و ابنیه فنی راه آهن
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 شماره تاریخ شهر نام واحد مالحظاتشرح و 

 ردیف
جمعی از پرستاران مشهد برای اعتراض به کاهش کارانه و عدم پرداختش بمدت 

 .ی زدندخراسان رضو یاستاندارماه دست به تجمع  مقابل 41

  89مرداد  10 مشهد پرستاران

ماه حقوق دست از 0دراعتراض به عدم پرداخت کنگان  41کارگران فاز 

 .کارکشیدند
  " " " کنگان -عسلویه   12فاز 

ی باتجمع مقابل استانداری قزوین شماره ای دیگر از کنتورساز کارخانه کارگران

ماه حقوق  50با  سلایر تجمعات اعتراضیشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 .و وعده های توخالی مسئوالن را بنمایش گذاشتند عقب افتاده

  " " " قزوین سازیکارخانه کنتور 

داشت شده خانواده باز .بود یروز محاکمه نان کار آزاد  نیمرداد،  اول ۰۱ امروز

؟ حضور !!دادگاه نیدرجلو محل ا یو مدافعان جنبش کارگر  نیفعال نیگان و همچن

را نداشتند، ضمن  گنندگان رتجمعیها تحمل حضور چشم گ یلباس شخص چونداشتند 

شده که در  ریدر محل، درگتجمع، با افراد حاضر  نیبه ا گرانید وستنیممانعت از پ

 .ها بازداشت شدند ینفر از افراد حاضر در محل توسط لباس شخص ۶ جهینت

  " " " تهران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

از  گریو چهار تن د ینجات یعل ،یبخش لیدادگاه اسماع یبرگزار انیدر جر

که در مقابل دادگاه حضور داشتند بازداشت  یبازداشت شدگان، چند تن از افراد

از بازداشت شدگان  یلطف آباد دیو فر گانهیرهام  ،یبداغ ریپ رادیه .شدند

  .هستندامروز

  " " " تهران سندیکای کارگران شرکت واحد

       اعالم شده است هیابالغ نیدر ا. به دادگاه احضار شد یا هیابالغ یط یخیفرهاد ش
   شیبه اتهام اخالل در نظم و آسا یدگیرس یمرداد ماه برا ۲۳در روز  دیبا شانیکه ا

 .کارکنان دولت حاضر شود ییواقع در مجتمع قضا ۲ یفریک ۲۵۱۹در شعبه  یعموم

  " " " تهران فعال کارگری

 مارستانیاعزام به ب یکه در دست دارد برا یجهت درمان تومور یبیحب دمحمامروز 

  ها با  نهیاعالم کرده که هز یاو از اعزام انصراف داد چون زندان به و. خوانده شد
 .به عهده زندان است یدرمان زندان نهینامه سازمان زندان ها هز نییآ وفق !خود اوست

  " " " تهران معلم زندانی

اعتراضات کارگران مجتمع همزمان با برگزاری دادگاه بازداشتی های مرتبط با 

ی بازداشت وبه مقر لطف آباد دیوفر یبداغ ریپ رادی،ه گانهیرهام نیشکر هفت تپه ،

اخالل به دلیل  یبازپرس 7در شعبه این سه بازداشتی سپس  .پلیس امنیت منتقل شدند

 و بازگردانده شدند نیآرژانت تیامن سیبه پل دوبارهو ندتفهیم اتهام شد یدر نظم عموم

 ( 0)  .اوین منتقل خواهند شد یصبح به دادسرا فردا

  " " " تهران کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

  " " " احمد آباد راه آهن کبه بهانه شکسته شدن ی –ناحیه هرمزگان  –کارگر حوزه احمد آباد راه آهن 1 
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 .اخراج شدند در خط سرند زیتراو

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
در اعتراض به محدویدت های  دراستان گیالن داران کوچصفهان ونیاز کامجمعی 

 .ی زدندمقابل بخشداردست به تجمع  با توقف وسایل نقلیه شان در خیابان بارگیری

  89مرداد  10 کوچصفهان کامیونداران

دراعتراض به  آزادشهر –گنبد  ریمس یبرون شهر یها یاز رانندگان تاکس جمعی
دست به ،  خودروهایشان با توقف وضعیت نابسامان شغلی دست از کار کشیده

 .تجمع مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان زدند

  " " " گنبد کاووس تاکسی های برون شهری

 نکه،یبر ا دیضمن تاک یا هیانیرفاه، در ب یا رهیکارگران شرکت فروشگاه زنج یشورا
که کارگران  ست یجد یدیاراده در عقد قرارداد، تهد تیاصل حاکم تیعدم رعا"

 .کارگران شد یشغل تیامن تیخواستار توجه مسئوالن به اهم" برند یاز آن رنج م

  " " " تهران شرکت فروشگاه رفاه

ساله بنام دمحم حسن پورحین کاردرتونل یک معدن زغال سنگ  واقع 22یک کارگر 

 ( 6)  .دچار گازگرفتگی شد وجانش را ازدست داد در منطقه کارمزد سوادکوه

  " " " سواد کوه تاریک دره معدن زغال سنگ

که بر اثر آتش  رازیهتل آسمان ش یشاغل در پروژه ساختمان یکارگر ساختمان ۳۵

 .افتندیظهر امروز، در داخل محل کار خود گرفتار شده بودند، نجات  یحوال یسوز

  " " " شیراز پروژه هتل آسمان شیراز

حساب،  نیکارخانه پرداخت شده و با ا نیتمام کارگران ا یماه از معوقات مزد کی

 یمعوقات مزددیگر ماه  ۳ ،یکارگر شرکت ۸۵ماه و  ۲ ،یکارگر دائم و فصل ۲۱۵

 .پرداخت نشده؛ دارند

  " " " فسا کارخانه قند

 بهشتیو ارد نیفرورد یها التفاوت حقوق مربوط به ماه مابه لیمنج یباالخره شهردار

 ریرا بعد از سه ماه تاخ یسبز شهردار یو فضا یکارگران خدمات ۸۹ماه سال 

خرداد و  یها از دوماه مزد پرداخت نشده ماه ریدر حال حاضر آنها غ .پرداخت کرد

. هنوز از کارفرما طلبکارند ۸۹سال  یها یکار و اضافه ۸۴سال  یدیبابت ع ر،یت
 .حق سنوات به کارگران داده نشده است شیسال پ کیحال از حدود  نیدر ع

  " " " نیشابور -منجیل  شهرداری

همزمان با برگزاري دادگاه هفت تپه خانواده هاي زندانیان در مقابل دادگاه انقالب در 

انتظار دادگاه و بازداشتي ها بودند كه تعدادي ازنیروهاي لباس شخصي با مراجعه 
پیربداقي ،این دو نفر را بدون  هیرادیگانه و  رهامبه خانواده ها و كنترل مدارك 

 .به پلیس امنیت منتقل شدند و .ارایه حكمي دستگیر كردند

 .در ضمن فرید لطف آبادي از فعالین دانشجویي در مقابل دادگاه انقالب دستگیر شد

  " " " تهران مدافعین کارگران

التدریس سراسر کشور در اعتراض به عدم  حدود یک هزار نفر از معلمان حق

 .کردندامروز مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع  اجرای قانون استخدام 

  " " 10 تهران معلمان حق التدریس

دبستانی  استان خوزستان برای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت  جمعی از مربیان پیش   " " " اهواز مربیان پیش دبستانی
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 .دست به تجمع مقابل اداره آموزش و پرورش این استان در اهواز زدند

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
پس   هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی از بازداشت شدگان روز گذشته

 .از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شدند
 

  89مرداد  10 تهران بازداشت شدگان روز گذشته

روال کار  .پرداخت نشده دارند یماه معوقات مزد ۱تا  یپارس جنوب ۲۴کارگران فاز 

ها معوقات کارگران را  از وقت یلیخ مانکارانیاست که پ نگونهیا هیدر عسلو
 .رسد یبه آنها نم گریو دست کارگر هم د روند یو م گذارند یم پردازند، ینم

 

  " " " کنگان پارس جنوبی 12فاز 

 ۲۱اکنون حدود  تا هم ۸۱هرکدام از سال  ،یواحد صنعت نیکارگر شاغل در ا ۲۵۵

 یمرداد ماه جار یحال از ابتدا نیاز کارفرما طلبکارهستند در ع یماه معوقات مزد

 .کارخانه را بسته است یورود یدرها یداخل ریمد رییکارخانه با تغ یاصل یکارفرما

  " " " قزوین کارخانه کنتور سازی

بندی مواد اولیه  در پی بخشنامه دولتی و سهمیهکارگر  022فوالد علویجه با  کارخانه 

 .روز از کل ماه فعالیت دارد 0کارگرش شده است و مجموعا  92مجبور به اخراج 

 کارخانه فوالد علویجه

 

  " " " علویجه -اصفهان

هفت تپه،  یها یجلسه دادگاهش در ارتباط با پرونده بازداشت یبرگزار یدر  پ یعسل دمحم

 .بازداشت و روانه زندان شد گریبارد
 

  " " " تهران مدافعان کارگران

ماه حقوق و حق بیمه 0کارگران شهرداری دمحمیار برای اعتراض به عدم پرداخت 

 .دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری زدند

   نقده -دمحم یار  شهرداری

دادگاه  ۲۵۱۹در شعبه  ”یعموم شیاخالل در نظم و آسا”به اتهام  یخیفرهاد ش

 یخود آقا لیبه همراه وک یخیجلسه فرهاد شاین  در. استان محاکمه شد ۲ یفریک

شده بود که در خاتمه جلسه دادگاه اعالم  میفرهاد تفه .حضور داشتند یکاوه پورنظم
 .دیحکم صادر و ابالغ خواهد گرد ندهیچند روز آ یشد که ط

  " " " تهران فعال کارگری

 یها تیفعال لیکه به دل یسبزوار راننده اتوبوس اخراج یمیکر نیحس

مرداد دراعتراض به ۲۳امروز  دهیسالهاست از کارش اخراج گرد ییکایسند

بازداشت  یانتظام یرویعدم بازگشت بکارش درمقابل وزارت کار توسط ن

 .منتقل شد  ۲۵۹  یشد وبه کالنتر

  " " " تهران سندیکای کارگران شرکت واحد

از کولبران آتش  یگروه یبه رو رانشهریپ یدر مناطق مرز  ینظام یروهاین

 یقادر لیوخل یخنداندیرش یها آن دو کولبر با نام جهیند که در نتگشود

 .شد یزخم

  " " " پیرانشهر کولبران
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
بنمایش گذاشتن اعتراضشان برای باری دیگر، فرهنگیان مدارس خارج کشوربرای 

 .نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل وزارت آموزش وپرورش تجمع کردند

  89مرداد  12 تهران فرهنگیان مدارس خارج کشور

التدریس سراسر کشور به اقامتشان درتهران ادامه دادند تا با تجمعشان   معلمان حق

عزم راسخشان را در راه  مقابل وزارت آموزش و پرورش برای دومین روز متوالی

حدود هزار معلم حق التدریس حاضر  .دستیابی به مطالباتشان بنمایش بگذارند

هزار 02” ، ”باید توقف بشه ۲۹ماده “هایی همچون  شعار درتجمع از سراسر کشور

خواهان تعیین تکلیف ” شه بودجه تعیین شده کجا هزینه می“، ”التدریس استخدام حق

 .تا مهر امسال شدندوضعیت استخدامی خود 

  " " " تهران معلمان حق التدریس

صدها کارگزار مخابرات روستایی از استان های مختلف کشور رهسپار پایتخت 

مرداد با دست زدن به تجمع مقابل ساختمان مخابرات ایران 15شدند تا روزسه شنبه 

به عدم واقع در منطقه سردار جنگل تهران اعتراضشان را برای باری دیگر نسبت 

 .عقد قرارداد دائم واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل بنمایش بگذارند

  " " " تهران شرکت مخابرات ایران

  " " " آبادان پتروشیمی ( 0)  !کارگران بیاز ج ها یپرداخت کسر/آبادان چه خبراست؟ یمیدر پتروش

که روز شنبه در تجمع مقابل دادگاه  یلطف آباد دیو فر گانهیرهام  ،یربداقیپ رادیه

اتهام و صدور قرار بازداشت  میپس از تفه روزیانقالب بازداشت شده بودند، صبح د

 .منتقل شدند نیبه زندان او نیاو یدادسرا یبازپرس ۴و  ۴ یها موقت در شعبه

  " " " تهران حامیان فعاالن کارگری

با . آموزش و پرورش  کرمانشاهتجمع معلمان شاغل و بازنشسته مقابل اداره 

 -زندان، گردد دیآزاد با یزندان معلم، یملت دهیهرگز ند یعدالت یب نهمهیا :یشعارها

 اصرار ندارد گرید دیتهد

  " " " کرمانشاه معلمان شاغل و بازنشسته

 یانتظام یروهایتجمع کردند اما ن یاقدام به برگزار انیفرهنگ یبراساس فراخوان قبل

 دهندیبه اعتراضات خود ادامه م انیفرهنگ. شدند آنها مانع گسترش  یو لباس شخص

  " " " اصفهان فرهنگیان

از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان و  یجمع

آنها . تجمع کردند زیدر مقابل اداره آموزش و پرورش   در تبر یمطابق فراخوان قبل

 یجا :آنها از جمله نوشته شده بود یدر دست داشتند که رو یاعتراض یتراکت ها

 .میحقوق معلم هست شیخواهان افزا ما. ستیمعلم زندان ن

  " " " تبریز فرهنگیان شاعل و بازنشسته
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که ما پشت درها  ندیگو یم آنها. زیتبر یتحصن کارگران منطقه چهار شهردار

 یمنطقه چهار برخ یاست شهردار کسالیاز  شیب. ستیپاسخگو ن یو کس میا مانده

 .کند یحق و حقوق کارگران را پرداخت نم

  89مرداد  12 تبریز 2منطقه  –شهرداری 

برای چهاردهمین روز کارگران دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده 

کارگران پس از اعالم  .استانداری قزوین تجمع کردندهای توخالی مسئوالن مقابل 

تعطیلی کارخانه و ممنوعیت ورودشان به کارخانه، هفته گذشته نیز در محوطه 

 .کارخانه و مقابل ساختمان دادگستری شهرستان البرز حاضر شدند

  " " " قزوین کارخانه کنتور سازی

خبر دادند که هدف از آن،  یمجاز یدر فضا ینیکمپ یانداز معلمان از راه نیا

زناِن شاغل  یمهدکودِک در دسترس برا جادیا یدرخواست از آموزش و پرورش برا

 .در آموزش و پرورش است

  " " " تهران معلمان زن

     روزیکارگران شرکت واحد که د یکایسند یسبزوار راننده اخراج یمیکر نیسح

 یپس از انتقال به دادسرا. شده بود ریمقابل وزرات کار دستگ یانتظام یروهایتوسط ن

 .آزاد شد آن دادسرا یسواز بیصدور قرار منع تعقبعد از  حون،یج ابانیدر خ۲۵هیناح

  " " " تهران سندیکای کارگران شرکت واحد

از  تینشدن مطالبات خود و در حما اهواز، در اعتراض به برآورده  انیاز فرهنگ یتعداد
در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان، اقدام به  ،یمعلمان زندان

 .کردند یتجمع اعتراض یبرگزار

  " " " اهواز فرهنگیان

جمعی از کارگران شهرداری کالله با خانواده دراعتراض به عدم پرداخت حقوق 
 .واخراج از کار مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند

  " " 15 کالله شهرداری

ماه 6برای چهارمین روز، کارگران دراعتراض به عدم پرداخت حدود 

حقوق،عیدی،حق سنوات وحق بیمه ومرخصی اجباری به تجمعاتشان ادامه دادند 

 .درب های ورودی پروژه را مسدود کردند شانوبرای انعکاس هرچه بیشتر صدای

  " " " پارس جنوبی 12فاز 

  " " " تهران معلمان .ماه حبس تعلیقی محکوم شد19معلم کنشگراصغر امیرزادگانی به 

آنیشا اسدالهی از بازداشتی های روزجهانی کارگر مقابل مجلس با تودیع 

 .میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد022وثیقه

  " " " تهران زنان زندانی

به بهانه را  نفر از کارگران پژوهشکده سوانح طبیعی زیرمجموعه بنیاد مسکن 15

 .عدم نیاز و کمبود بودجه اخراج شدند

  " " " تهران پژوهشکده سوانح طبیعی
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قع دریکی از مناطق شهرستان کاشمر اساله حین کار درساختمانی و09ارگریک ک

 .دچار برق کرفتگی شد وجانش را ازدست داد

  89مرداد 15 کاشمر برقکاری

براثر  هژار ساله شهرداری بوکان حین کارنظافت در بلوارماموستا50یک کارگر 

 02دین امسال نیز، پاكبان رفرو .برخورد یکدستگاه سمند با وی جانش را ازدست داد

  .ساله این شهرداري  در برخورد با یك دستگاه سمند  جان خود را از دست داد

  " " " بوکان شهرداری  

گیالنغرب حین کاردر بازارچه مرزی سومارواقع در داخل خاک یک کارگر اهل 

دستگاه تریلر حمل بار عراقی و ایرانی گیر افتاد وبشدت مصدوم و به  0عراق بین 

 .یکی از مراکز درمانی منتقل شد

  " " " سومار یک کارگر

 مقابلنیروگاه دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع  این کارگران

جانشین ل و به شک کارشان اخراج شده اند زا آنها .فرمانداری شهرستان کهنوج زدند

 .مرخصی و روزمزد در حال کار هستند

  " " 16 کهنوج  –شوباد  شوباد نیروگاه برق

نسبت به پرداخت نشدن  این سازمان اعتراضات  صدها کارگر شاغل وبازنشسته

 بندی مشاغل از طرف سازمان و مطالباتشان بدلیل عدم اجرای بموقع طرح طبقه

 .انفعال اداره کار شهر تهران کماکان ادامه دارد

مرکز تهیه و توزیع )تجارت ایرانسازمان توسعه 

 (کاال
  " " " تهران

. دادگاه انقالب برگزار شد ۲۶رسیدگی به اتهامات حسن سعیدی در شعبه امروز 

زندان اوین با تودیع وثیقه  ۲۵۸روز بازداشت موقت در بند امنیتی  00ایشان پس از 

دادگاه  ،پس از تفهیم اتهام به سعیدی .میلیون تومانی از زندان موقتا آزاد شد ۳۳۵

موافقت نمود برای ورود وکیل به پرونده ادامه رسیدگی در جلسه بعدی که در روز 

اتهامات وارده به ایشان، اجتماع و تبانی . مرداد برگزار خواهد شد، انجام شود ۲۶

 .جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخالل در نظم و آسایش عمومی می باشد

   تهران سندیکای کارگران شرکت واحد

کارخانه تولید کننده دی و مونو فسفات کلسیم در کشور به  20ماه است  11بیش از 

ها تا  های غلط ارزی دولت تعطیل شده است؛ در حالی که این کارخانه دلیل سیاست

عالوه بر تامین نیاز داخل محصوالت خود را به کشورهای حاشیه  80قبل از سال 

تعطیلی این کارخانجات منجر به  .کردند صادر میخلیج فارس و عراق و افغانستان 

 .کارگر شد 0222بیکاری 

 

  " " " چندین شهر کارخانه های تهیه ماده اولیه خوراک دام
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ساله اهل پیرانشهر بنام فاخر عبداللهی در نواحی مرزی اطراف 05یک کولبر 

تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفت ودر دم جانش را پیرانشهرهدف 

 .ازدست داد

  89مرداد  10 پیرانشهر کولبران

یکی از مهندسان کارخانه فوالد یزد حین کاردریکی از واحدها براثر گازگرفتگی 

 .جانش را از دست داد

  " " " یزد کارخانه فوالد

 .جان باخت وکارگر ساختمانی در بلوار سربداران سبزواردچار برق گرفتگی شد 
 

  " " " سبزوار کار ساختمانی

مرداس طاهری، موزیسین و فعال هنری، یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر مقابل 

. مجلس به اتهام اخالل در نظم عمومی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد

کیفری برگزار  ۲۵۶۵تیر، دادگاه وی در شعبه  ۲۱کفالت آزاد و در تاریخ وی به قید 

مرداس طاهری در این دادگاه محکوم شناخته شد و حکم یک سال حبس تعلیقی . شد

 .برای وی صادر و به وکیل ایشان ابالغ شد

  " " " تهران بازداشت شدگان اول ماه مه

اعتراضشان خواهان پرداخت بموقع کارگران شهرداری اردستان با رسانه ای کردن 

 .آنها در صورت ادامه اعتراض، تهدید به اخراج شدند .حقوقشان شدند
 

  " " " اردستان شهرداری

کارگر ساختمانی در حادثه اثر ریزش آوار یک ساختمان در حال تخریب در خیابان 0

 .جان باختند ظفر تهران،

  " " " تهران کار ساختمانی

نژاد را در نواحی  ساله اهل مریوان بنام اسماعیل ساوجی16کولبر نیروهای نظامی 

 .مرزی مریوان مورد هدف قراردادند وبا تیراندازی مستقیم بسویش جانش را گرفتند

  " " " مریوان کولبران

با مراجعه به مسئوالن شهرستان اعتراضشان را نسبت به نداشتن بیمه این کارگران 

 .درجه رسانه ای کردند52هوای گرم  وشرایط کاری نامناسب با 

  " " " گناوه کارگران  تخلیه بار شناورهای اسکله

بطور جمعی دست به اعتراض نسبت به گرانی سرسام آورلوازم یدکی منجمله  آنها 

 .الستیک زدند

  " " " دهگالن صاحبان وانت بارها

کارگر در  ۱سخت کار،  طیو شرا تیعدم امن لیدوروز گذشته ،بدل یط

 ۳حوادث  نیدر ا. سبزوار و مشهد دچار حادثه شدند ن،یقزو زد،ی یشهرها

 .کارگر جان خود را از دست دادند ۲کارگر مصدوم و 

  " " " چند شهر حوادث محیط کار
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شد و تنها در  ریروز هفتم مرداد دستگ او.راد یشاپور احسان تیاز وضع یاطالع یب

ولی . تحت بازداشت است نیبا خانواده اطالع داده بود که در زندان او یتلفن یتماس

 .شودیاجازه داده نم شانیمالقات با ا یخانواده شاپور برا به

 

  89مرداد  19 تهران فعال کارگری

 در خیابان ظفر بود بیو در حال تخر یمیطبقه قد ۳ساختمان  کیمحل حادثه 

تمام سه طبقه در بخش جنوب  کبارهیکه کارگران مشغول کار بودند و به 

در زیر آوار جان خود را از دست می دهد و نفر  کیشده و  بیتخر یشرق

 0طبق آخرین خبر متأسفانه . کارگر دیگر به شدت مصدوم می شوند 0

 کارگر دیگر هم جان خود را از دست می دهند

  " " " تهران  نیکار ساختما

  ،یروز بازداشت ندا ناج نیصدم. شدگان روز کارگر هنوز در بند اند بازداشت

 یریام هی، مرض زیعاطفه رنگر

  " " " تهران بازداشت شدگان اول ماه مه

ساله خدماتی شهرداری بندرعباس بنام امین بهمنی حین کار براثر 08یک کارگر

 ( 12)  .از دست دادبرخورد یک خودروبا وی جان خود را 

  " " " بندر عباس شهرداری

از کارگران در  یتعداد. آتش گرفت یول دیدر بازار س یپاساژ تجار کیطبقه سوم 

 .دو نفر مجروح شدند. کردند دایکارگر نجات پ 02 .نددها گرفتار ش مغازه

  " " " تهران یک پاساژ تجاری

اعتراضشان نسبت به عدم کارگران شهرداری مریوان  برای بنمایش گذاشتن 

سال عیدی دست به تجمع مقابل 0سال حق اضافه کاری و0پرداخت ماه ها حقوق،

 .فرمانداری این شهرستان زدند

  " " 18 مریوان شهرداری

سپیده قلیان، اعالم داشت که من در حین بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و 

وکیل مدافع سپیده .وارده را قبول ندارممجبور به اعتراف شده ام ، پس  اتهامات 

قلیان، جماالدین حیدری منش، ضمن دفاع از گفته های سپیده قلیان،اعالم داشت که 

به استناد گفته های موکلم کذب می باشد ،چرا که  اعتراف در زیر  هتمام اتهام وارد

ه قلیان ایشان در ادامه گفتند که موکل من سپید .شکنجه از موکل من گرفته شده است

به عنوان فرزند یک کارگرحق خود دانسته که از دیگر کارگران و حق و حقوق آنها 

وقتی آقای حیدری منش اینگونه از سپیده قلیان دفاع   .دفاع کند و این جرم نیست

 بط ضمنش را  میکند، ایشان تهدید به بازداشت شده  و تمام وسایل همراه اقای حیدری

پرونده سپیده را تهدید می کند که شما را به زندان اوین در ادامه، قاضی  .می کنند

در جواب می گوید برای من هیچ فرقی نمی کند در کدام  انتقال خواهم داد، سپیده

 .به قرار بازداشت ، خاتمه داده شودمن مشخص شود و  زندان باشم، اما باید وضعیت

  " " " تهران جلسه دادگاه سپیده قلیان
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اطراف  کرکوش بازهم نیروهای نظامی مستقیما بسوی کولبران درنواحی مرزی

 .شهرستان خوی آتش گشودند وجان کولبری اهل خوی بنام رضا ابراهیمی را گرفتند

  89مرداد  18 خوی کولبران

 یکارگر، در بزرگراه ارتش یدر کارگاه ساختمان نیتاورکر لیسقوط جرثقبا 

 .شد بیکه در محوطه حضور داشت، بخاطر برخورد قطعات دچار آس

  " " " تهران کارگاه ساختمانی

 اچهیبه در بیس یکارگران شاغل در پروژه ساخت تونل انتقال آب از سد کان

پرداخت  یماه مطالبات مزد ۴حدود  ،یغرب جانیدر استان آذربا هیاروم

 لنایا.نشده، دارند

  " " " ارومیه بیس یانتقال آب سد کانپروژه تونل 

کارگران شهرداری مصیری در شهرستان رستم استان فارس دراعتراض به عدم 

حق هر  .پرداخت مطالباتشان از طرف پیمانکار دست به تجمع مقابل دادگستری زدند

میلیون تومان میباشد که پرداخت نشده و اعتراض آنها به این  0کارگر معادل 

 .ماه هنوز به نتیجه نرسیده است 9 موضوع پس از

  " " 02 فارس -مصیری شهرداری

نفر از کارکنانش با تحصیالت دانشگاهی 02کوثر یاسوج تعطیل و MRI تنها مرکز

 .بیکار شدند

 

  " " " یاسوج کوثر MRI مرکز

  هحقوق معوق ەما ۸ افتیعدم در همغان در اعتراض ب یتجمع کارگران شهردار
 یمقابل فرماندار

  " " " مغان شهرداری

دادگاه انقالب تهران زیر نظر  ۲۹بخشی این روزها در شعبه _درحالیکه اسماعیل

نفر از کارگران، همراهان و همسنگران  ۲۴شود،  قاضی مقیسه، محاکمه می

دادگاه کیفری  ۲۵۲تپه نیز در شعبه  اسماعیل در روزهای اعتصاب در هفت

 ۴تاکنون . شوند شهرستان شوش زیر ضرب قرار گرفته و یکی یکی محاکمه می

ضربه شالق محکوم  ۳۵ماه حبس تعلیقی و  ۹تپه محاکمه و به تحمل  کارگر هفت

شوند و یک نفر دیگر نیز  محاکمه می مرداد ماه ۲۳نفر از کارگران نیز  ۲۵شدند و 

 .اخیراً احضار شده است

  " " " شوش مجتمع نیشکر هفت تپه

شد و بخش عظیمی از به بخش خصوصی واگذار  ۸۱های سوخت، در سال  جایگاه
سال و  ۳های سوخت از کار بیکار شدند و با گذشت  کارگران پیمانکاری جایگاه

این درحالیست . ها موفق به بازگشت به کار نشدند های بسیار، هنوز خیلی دوندگی

سال نتوانستند جایی دیگر  ۴۵که هیچ یک از این افراد به خاطر میانگین سنی 
 .ار دیگری بشوندکاری دست پا کنند یا جذب ک

 

  " " " همدان جایگاه های سوخت
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
یک کارگر کارخانه فوالد یزد براثر برق گرفتگی جانش را ازدست داد ویک کارگر 

از ابتدای سال  جاری سه کارگربر اثر حادثه  .دیگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد

ساله  05فوالد یزد جان باختند و چهارشنبه هفته گذشته نیز یک مهندس  در کارخانه

 .دست داد در این کارخانه به علت نشت گاز جانش را از

  89مرداد  01 یزد کارخانه فوالد

فرهاد شیخی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط دادگاه کیفری دو تهران 

این حکم به مدت دو سال تعلیق شده . ضربه شالق محکوم شد ۱ماه حبس و  ۴به 

 اتهام وی، اخالل در نظم و آسایش عمومی اعالم شد. است

  " " " تهران فعال کارگری

پرداخت  یاردستان نسبت به عدم پرداخت دستمزدها یاعتراض کارگران شهردار
اند که در صورت اعتراض به  شده دیتهد یشهردار ینها از سوآ .شان است نشده

 .عدم پرداخت دستمزدشان، از کار اخراج خواهند شد

  " " " اردستان شهرداری

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق و از 

دادگاه  ۲۹دادگاه وی در شعبه . بازداشت شدگان روز جهانی کارگر برگزار شد

اجتماع و تبانی "اتهامات مرضیه امیری . قاضی مقیسه برگزار شدانقالب با ریاست 

قاضی . اعالم شد" اخالل در نظم عمومی"و " تبلیغ علیه نظام"و " علیه امنیت ملی

دادگاه با درخواست وی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به صدور قرار وثیقه 

 .مخالفت کرد

  " " 00 تهران بازداشت شدگان اول ماه مه

او را در روز تولدش به جرم هم صدا شدن با . است یریام هیامروز دادگاه مرض
قرار بازداشت  لیجلسه دادگاه با تبد نیدر ا .کنند یمحاکمه م انیصدا یکارگران و ب

 .مخالفت شده است قهیبه قرار وث یو

  " " " تهران زنان زندانی

کارگران  یکایسند یرسول طالب مقدم از اعضا دیمرداد دادگاه س ۲۳فردا چهارشنبه 
دادگاه انقالب برگزار  ۲۶درشعبه  بهشتیارد۲۲ یها یشرکت واحد واز بازداشت

 نیزندان او ۲۵۸ازبند  یتومان ونیلیم۲۹۵ قهیرسول طالب مقدم با وث دیس.گردد یم

 .د متهم ش ینظام و اخالل در نظم و آرامش عموم هیعل یغیتبل تیآزاد شد و به فعال

  " " " تهران فعال کارگری

کارگر در  ۴ نیاز ا شیپ شود؛ یتپه در شوش برگزار م فردا دادگاه ده کارگر هفت
 فردا دیتپه با هفت شکریده نفر از کارگران مجتمع ن .اند شوش در دادگاه محاکمه شده

 یده نفر، عضو شورا نیحاضر شوند؛ دو نفر از ا الیشوش دان یدر دادگستر

 !هستند یواحد صنعت نیکار ا یاسالم

  " " " شوش کارگران هفت تپه

جان خود را از دست داد و  زدیدر فوالد  ساله 06 کارگر کی ،یگرفتگ بر اثر برق
 .مصدوم شد شدیداً  گرید یکارگر

  " " " یزد کارخانه فوالد

  " " " تبریز ساختمانیکار  جان باخت زیتبر انیاغچیدر عمق چاهک آسانسور در شهرک  یکارگر ساختمان کی
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
تا سال  خودرو رانیو ا پایسا یفروش سهام دولت در دو شرکت خودروساز بیبا تصو
خود، به سرنوشت  یکاریدو شرکت نگرانند که با ب نیکارگران ا ،یدیخورش ندهیآ

دچار  یواگذار شده به بخش خصوص یها کارخانه گریکارگران هپکو اراک و د

 ( 11)  .شوند

  89مرداد  00 تهران شرکت های سایپا و ایران خودرو

 (شرکت تابان شهر)تختخوابی رازی بیرجند022کارگران پروژه بیمارستان 

ماه حقوق دست به تجمع مقابل این واحد درمانی در 9دراعتراض به عدم پرداخت 

 .علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند زدندحال احداث وابسته به دانشگاه 

  " " 00 بیرجند تختخوابی  022بیمارستان 

 پنج هزار / شود یاراک پرداخت نم ینفر از کارگزاران دفاتر مخابرات ۱۲ مهیحق ب
 ICTدر حوزه  یشاغل بخش خصوص

 

  " " " اراک دفاتر مخابراتی

های حفاری جنوب اعتراضشان  نفت شاغل شرکت( پیمانکاری)کارگران ارکان ثالث 

، بابِت بیمه ۸۴در سال .های بیمه تکمیلی رسانه ای کردند را نسبت به افزایش هزینه

ر اما حاال باید برای هر نفر د ندپرداخت هزار تومان می ۴۹ماهانه تکمیلی هر نفر، 

ومانی هزینه بیمه تکمیلی، هزار ت ۲۴افزایش ؛ ندهزار تومان بپرداز ۶۱هر ماه، 

 .است و ناعادالنه  سخت کارگران برای

  " " " اهواز ارکان ثالث نفت

حسین کریمی سبزوار راننده اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه به دلیل 

این دومین  .عدم بازگشت بکارش درمقابل وزارت کار دست به اعتراض زد

اعتراض این راننده اخراجی  ازابتدای این هفته درمقابل وزارت کار برای بازگشت 

رضا شهابی وحسن سعیدی و ناصر محرم زاده و خانم شیری هم از .بکار میباشد

 .دیگر اعضای اخراجی سندیکا میباشند که تاکنون موفق به بازگشت بکار نشده اند

  " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی

 ۲۵۲تن از کارگران به جرم تجمع برای پیگیری مطالباتشان در شعبه  ۲۵روز ام

اسامی کارگران در پرونده به شرح زیر . کیفری دادگاه شهرستان شوش محاکمه شدند

اسماعیل  -هللا کیانی  عصمت-دمحم خنیفر  -رستم عبدهللا زاده-عادل سماعین  :است

صاحب  -حسین انصاری-فیصل ثعالبی  -نعامه منصور بنی  -امید آزادی -جعادله 

کارفرما می کوشد با حیله از کارگران تعهد بگیرد تا اعالم رضایت و ختم   .ظهیری

خواهند کاری کنند که  آنان با گرفتن تعهدی حقوقی می. پرونده را توسط دادگاه بکند

حق  هیچ کارگری برای مطالباتش اعتراض نکند و آنان هر نوع بی حقوقی را در

 .کارگران اعمال نمایند

  " " " شوش مجتمع نیشکر هفت تپه
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 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات

 ردیف
سید رسول طالب مقدم راننده بی آرتی و عضو سندیکای شرکت واحد که در اول ماه 

اردیبهشت در اعتراض به معیشت کارگران درمقابل مجلس ۲۲مه روزجهانی کارگر 

مردادبه اتهام های اخالل درنظم عمومی وتبلیغ علیه  ۲۳بازداشت شده بود امروز 

وکیل مدافع این عضو سندیکا آقای   دادگاه انقالب محاکمه گردید ۲۶نظام در شعبه 

 .دادگاه کرد رضایی ضمن رد اتهامات وارده الیحه دفاعی خود را تقدیم 

  89مرداد  00 تهران سندیکای کارگران شرکت واحد

بر اثر سقوط ( شرکت پیمانکاری پارس حساس)ساله پتروشیمی بوشهر02یک کارگر

کارگر دیگر این شرکت با  .در مخزن کوچک حاوی گاز دردم جانش را ازدست داد

سال سن که برای نجات جان همکار خود وارد مخزن شده بود، به علت شدت گاز 01

 .بیهوش وبرای مداوا به بیمارستان عسلویه منتقل شد

  " " " بوشهر پتروشیمی

ساله حین کار در خیابان جی اصفهان کنار کارخانه قند در چاهی 09یک کارگر مقنی 

 .وبدلیل آسیب دیدگی شدید به گردنش در دم جانش را ازدست دادمتری سقوط کرد 22

  " " " اصفهان حفر چاه

ساله  بنام سلیم حاجی عزیز حین کار گودبرداری در شهر 20یک کارگرساختمانی 

ربط از توابع شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی بر اثر ریزش خاک در دم 

 .جانش را از دست داد

  " " " سردشت -ربط شهر کار ساختمانی

 .ساله حین کار ماهیگیری در بندرگناوه از شهرهای استان بوشهرغرق شد05صیاد 
 

  " " " بندر گناوه صیادی

 کنند، یجنوب کار م یحفار یها نفت که در شرکت( یمانکاریپ) یکارگران ارکان ثالث

، بابِت ۸۴در سال : ندیگو یم آنها .انتقاد کردند یلیتکم یها مهیب نهیهز شیاز افزا

هر نفر  یبرا دیاما حاال با میپرداخت یهزار تومان م ۴۹هر نفر، ماهانه  یلیتکم مهیب
 مهیب نهیهز یهزار تومان ۲۴ شیافزا م؛یهزار تومان بپرداز ۶۱در هر ماه، 

دو تا پول بپردازد تا بتواند از خدمات  دیچرا کارگر با .سخت است مانیبرا ،یلیتکم

 !مند شود؟ بهره که باید رایگان باشد، یدرمان

  " " " خوزستان کارگران ارکان ثالثی

 ۳۵مرکز،  نیدر ا. شد لیتعط اسوجیدر شهرستان  «یآرآ ام»تنها مرکز فعال 
 .اند شده کاریب یلیتعط نیبا ا یشاغل بودند که همگ یدانشگاه لیالتحص فارغ

 

  " " 02 یاسوج  مرکز ام آر آی

ساله حین کار در آران و بیدگل بر اثر اتصالی موتور چاه دچار  52یک کارگرمقنی

 .برق گرفتگی شد و به عمق چاه سقوط کرد وجانش را ازدست داد

  " " " آران و بیگدل حفر چاه

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات
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 ردیف
براثرسقوط از ساله حین کار در شهر فریمان استان خراسان رضوی 09یک کارگر 

 .باالی جرثقیل در دم جان باخت

  89مرداد  02 فریمان کار ساختمانی

ساله ویک مرد حین کار در زمین کشاورزی واقع درروستای میانبال حومه 25زن  0

 .شهر  ونزدیک بابلسردچار برق گرفتگی شدند وجان باختند شهرستان هادی

  " " " بابلسر -هادی شهر کار کشاورزی

کارگر . یکی از کارگران در مخزن حاوی گاز سقوط می کند و در دم جان می سپارد

 .شود یم تینجات او وارد مخزن شده  دچار  مسموم یبرا که همدیگری 

  " " " بوشهر پیمانکاری بوشهر

 شهر، یهاد یکارگر در شهرستانها ۴کار،  طیو شرا طیمح یمنیفقدان ا هیدر سا

کارگر مصدوم  ۲حوادث  نیدر ا. دچار حادثه شدند دگلیو آران و ب مانیفر ه،یعسلو

 .کارگر جان خود را از دست دادند ۶و 

  " " " چند شهر حوادث محیط کار

عسلویه به دلیل عقب افتادن حقوقشان به 01 - 02فاز  OIED نفر از کارگران 022

کارگران این شرکت روز قبل 12. ماه برای دومین بار دست به اعتصاب زدند2مدت 

روزه به مدیران شرکت برای پرداخت حقوق  12دست از کار کشیده و یک فرصت 

اعتنایی نکرده بود که کارگران دوباره دست به  OIED داده بودند که شرکت

 .اعتصاب زدند

  " " " 01و02فاز –عسلویه شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی

 برای رسیدن به حداقل معیشت طبق میزان تورم یفراخوان تجمع بازنشستگان کشور

 یمقابل وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماع -12 ساعت   -وریچهارم شهر:دوشنبه

  " " " تهران بازنشستگان کشوری

روز چهارشنبه  رجند،یب یراز مارستانیب لیشاغل در پروژه تکم یکارگران ساختمان

ماهه خود، مقابل  ۹ یدستمزدها ، در اعتراض به عدم پرداخت۸۹مردادماه  ۲۳
 .تجمع برگزار کردند رجندیب یراز مارستانیب

  " " " بیرجند بیمارستان رازی

کارگرنصاب کابین آسانسورحین کار آسانسور در یک ساختمان نیمه کاره واقع در 0

 .خیابان یوسف آباد تهران براثر سقوط به چاهک در دم جانشان را ازدست دادند

  " " 05 تهران آسانسورنصاب کابین 

ساله معدن زغال سنگ هشونی طغرالجرد کوهبنان بنام رسول قاسمی 01یک کارگر 

 .متاهل و دارای یک فرزند براثر برق گرفتگی جانش را ازدست داد

  " " " کوهبنان معدن زغال سنگ هشونی

در مقابل ساختمان   یلطف آباد دیوفر یبداق ریپ رادیو ه گانهیانتظار مادران رهام 
 !تپه بازداشت شدند هفت شکرین انیروز دادگاه پرونده زندان نیکه در اول نیزندان او

وابسته به وزارت  ن،یزندان او ۲۵۸بند  یانفراد یها در سلول یسه بازداشت نیا 

اند ها از زمان بازداشت تاکنون نتوانستهآن یها خانواده. برند یاطالعات به سر م

 .خود را مالقات کنند زانیعز فرزندان و

  " " " تهران بازداشت شدگان اخیر

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات
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 ردیف
برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت (شرکت کیسون)کارگران قطار شهری اهواز

ماه حقوق،تهدید به اخراج از کار وبی تفاوتی مسئوالن دست به 19به عدم پرداخت 

 .تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند

  89مرداد  06 اهواز قطار شهری

کارگران شهرداری پارس آباد دراستان اردبیل در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها 

با حضور رئیس کل دادگستری .حقوقشان مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند

آباد و صدور دستور فوری  استان اردبیل در میان کارگران معترض شهرداری پارس

 .ها تا اردیبهشت ماه تسویه شد ها، معوقات آن برای حل مشکالت آن

  " " " پارس آباد شهرداری

ا  ت 80خت حقوقشان از اسفند ماه سالکارگران جنگل شفارود دراعتراض به عدم پردا

 .به امروز واحتمال اخراج ازکاردست به تجمع مقابل این شرکت در رضوانشهرزدند

 .احتمال دارد چهل نفر از کارگران شرکت جنگل شفارود از کاراخراج شوند

  " " " رضوانشهر شرکت جنگل شفارود

جمعی از کارکنان ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به سطح 

پایین حقوق وعدم پرداخت ماه هامطالباتشان دست به تجمع مقابل این اداره کل استان 

ها،  خشی از مطالبات آنها از جمله پایین بودن حقوق آنها نسبت به تمام دستگاهب.زدند

ماه حق اضافه کاری،مزایای اعیاد مانند دیگر دستگاه ها وحق 5عدم پرداخت 

 .ماموریت است

  " " " کهگیلویه وبویراحمد ارشاد اسالمی

مجلس  برای اعتراض به عدم جذب مقابل 81جمعی از سربازمعلمان بعد از سال 

تجمع کنندگان خواستار درنظرگرفتن سوابق حق التدریس خود مانند .تجمع کردند

و همچنین جذب در آموزش و پرورش به  81سایر سربازمعلماِن قبل از سال 

+ تحصیالت عالی : آنها بر روی بنری نوشته بودند .صورت حق التدریس هستند

 !!!یدسرباز معلم را دریاب. جوانان بیکار =خدمت سربازی 

  " " " تهران سرباز معلمان

امروز دادگاه آقای حسن سعیدی عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد 

وکیل دادگستری آقای مصطفی رضوی در جلسه دادگاه به دفاع از ایشان . برگزار شد

 .بودشان امروز دومین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ای.پرداخت

  " " " تهران شرکت واحدسندیکای کارگران 

ساله حین کاردر یک ساختمان درحال ساخت در خیابان اعتمادی شهر 52یک کارگر

مامونیه استان مرکزی بر اثر سقوط از طبقه سوم از ناحیه سر و کمر دچار جراحات 

 .شدید شد ودربیمارستان جان باخت

  " " " مأمونیه کار ساختمانی

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات



 27                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

 

 ردیف
المللی ستاره قشم حین تعمیر پله برقی دچار برق  یک کارگر تأسیساتی بازار بین

ساله اهل مازندران بر اثر 01این کارگر .گرفتگی شد و جان خود را از دست داد

 .گرفتگی جان باخت روشن شدن پله برقی بین آن گیر کرده و بر اثر برق

  89مرداد  06 قشم بازار بین المللی ستاره قشم

 کیدر  یجوشکار نیکارگر ح کیشهر قم ،  کیباج یروز گذشته در منطقه حائر

 .آهن سقوط کرد و به شدت مجروح شد ریساختمان درحال ساخت از ارتفاع ت

  " " " قم کارگر جوشکار

استان خراسان  مانیکاره در فر مهین یدر ساختمان لیاستفاده از جرثق نیح یکارگر

 بر اثر سقوط جان خود را از دست داد یرضو

  " " " فریمان ساختمان نیمه کاره

  " " " کرمان معدن زغال سنگ هشونی طغرالجرد در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد ساله 01یک معدنچی 

درجه  52ماه حقوق عقب افتاده، با از خود گذشتگی در گرمای  5کارگران با وجود 
 .ادامه می دهندبه نظافت شهر 

 

  " " " اندیمشک شهرداری

و  گانهیرهام  ،یربداقیپ رادیه یخانواده ها نیاو یدادسرا ۴بازپرس شعبه  یشاه دمحم

فرزندان خود مرجعه کرده بودند،  تیوضع یریگیرا که جهت پ یلطف آباد دیفر
در  یو ندا ناج یربداقیپ رادیه گانه،یرهام  ،یمادران عسل دمحم نیهمچن .رفتینپذ

 .فرزندان گرد هم آمدند تیدر انتظار روشن شدن وضع نیمقابل زندان او

  " " " تهران خانواده زندانیان

نسبت به بالتکلیفی شغلی و  برای دومین روز متوالی، کارگران جنگل شفارود

نفر هستیم که  002حدود  :آنها می گویند .معیشتی دست به تجمع مقابل شرکت زدند

های مناطق تالش، رضوانشهر و ماسال  بانی و حفاظت از جنگل سالها مسئولیت قرق

ما به این موضوع معترض هستیم که بعد از گذشت میانگین . را برعهده داریم

رسانی، کارفرما از ابتدای مرداد ماه جاری با اتمام  سال سابقه کار  و خدمت15

 .را تعدیل کرده استقرارداد کاری همه ما 

  " " 00 رضوانشهر شرکت جنگل شفارود

جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی ایثارگر برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 

تجمع کنندگان خواهان .نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل مجلس زدند

 .تبدیل وضعیت قراردادهای خود شدند

  " " " تهران ایثارگرکارگران قراردادی و شرکتی 

زندان قرچک ورامین به صورت دسته جمعی از دریافت جیره 5زنان زندانی بند 

های  ای سرگشاده به مدیر کل سازمان زندان غذایی زندان امتناع کردند و در نامه

 ( 11)  .تر شدن وضعیت زندان قرچک شدند تهران خواهان انسانی

  " " " ورامین زندان قرچک

 شماره تاریخ شهر نام واحد مالحظاتشرح و 
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 ردیف
 ۲۵ماه حبس تعزیری و  ۹دمحم تقی فالحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران به 

آقای . اجرای این حکم به مدت سه سال تعلیق شده است  .ضربه شالق محکوم شد

اردیبهشت ماه امسال همزمان با روز معلم و در جریان تجمع اعتراضی  ۲۲فالحی 

 .فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود

  89مرداد  00 تهران معلمان

شیر شرکت ژئوتکنیک اعتراضشان را نسبت به نصب بنر  کارگران اخراجی سد چم

این کارگران . و قدردانی از رئیس اداره کار شهرستان گچساران رسانه ای کردند

مربوطه ناراحتیم که گذاشتند به همین راحتی  اتفاقاً ما از اداره کار و مسئولین: اند گفته

نفر از کارگران یک سال  115حدود  .از تهران تا چمشیر حق کارگران خورده بشه

گذرد و در واقع دو سال است که  اند و یک سال از این موضوع می پیش تسویه کرده

 .گذرد از عدم پرداخت معوقاتشان می

  " " " گچساران سد چمشیر

پرستارانی که .های اخیر، نیم ساعت سکوت کردند اعتراض به خشونتپرستاران در 

اند، امروز در یک کنش جمعی نیم  پیوسته« نه به خشونت علیه پرستاران»به کمپین 

 .صبح آغاز شد 8ساعته از ساعت  این سکوِت نیم .ساعت سکوت کردند

  " " " تهران پرستاران

به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان  کارگران کارخانه هپکواراک برای پایان دادن

 .خواستار بررسی و حل و فصل مشکالت شرکت هپکو در جلسه سران سه قوه شدند

 را بریده است آنهاکاهش و توقف خطوط تولید در کنار معوقات مزدی کارگران امان 

  " " " اراک کارخانه هپکو

استخدامی آلومینای ، متقاضیان کار معترض به نتایج آزمون مرداد00و  06روزهای 

ایران با تجمع مقابل این کارخانه واقع در جاجرم استان خراسان شمالی مانع از ورود 

 .مواد اولیه و کارگران به این واحد تولید  کننده مواد اولیه تولید فلز آلومینیوم شدند

  " " " جاجرم کارخانه آلومینای ایران

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  یشرکت یروهایتن از ن ۲۴ ریاخ یروزها یط

 .اند از کار اخراج شده ینامعلوم لیبناب به دال

  " " " بناب شبکه بهداشت و درمان

 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند 9کارگران 

 

  " " " بیرجند تختخوابی رازی 022بیمارستان 

در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها  لیپارس آباد دراستان اردب یکارگران شهردار

 .شهرستان تجمع کردند نیا یحقوقشان مقابل فرماندار

  " " " پارس آباد شهرداری

 رهیج افتیاز در یبه صورت دسته جمع نیزندان قرچک ورام ۱بند  یزنان زندان

 یها کل سازمان زندان ریسرگشاده به مد یا زندان امتناع کردند و در نامه ییغذا

 ( 11)  .زندان قرچک شدند تیشدن وضع تر یتهران خواهان انسان

  " " " ورامین زندان قرچک

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات
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 ردیف
از سرباز معلمان  در مقابل  مجلس در اعتراض به مشخص نبودن  یتجمع  تعداد

 .خود تیوضع
 

  89مرداد  00 تهران سرباز معلمان

 حقوق وعدم پرداخت ماه ها مطالباتشان نییکارکنان دراعتراض به سطح پاتجمع 

 

  " " " کهگیلویه وبویراحمد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کارگران قطار شهری اهوازبه اعتراضشان نسب به بالتکلیفی شغلی و معیشتی با 

ماه حقوق به کارگر در این  19ندادن . تجمع مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند

را در برابر مشکالت خم کرده است دیگر در برابر  آنهاشرایط سخت اقتصادی کمر 

 .ندخانواده هم شرمنده ا

  " " 09 اهواز قطار شهری

ونقل خلیج فارس صبح  نفر از کارگران قراردادی شرکت حمل 022نزدیک به 

امروز، در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود از سوی کارفرما مقابل 

 .سازی تجمع کردند ساختمان خصوصی

  " " " اسالمشهر المللی خلیج فارس ونقل بین شرکت حمل

شرکت برای اعتراض به اخراج از کارمقابل ساختمان فرمانداری  کارگر این 02
 .تجمع کردند

  " " " تبریز شرکت خانه سازی ایرداک

مردادماه دادگاهی شده بود  ۲۱که در تاریخ ( نسرین جوادی) اعظم خضری جوادی 

برپایه حکم صادره علیه . ضربه شالق محکوم شده است ۴۴به هفت سال زندان و 

پنج سال حبس، ” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” اتهام ایشان برای 

به ” اخالل در نظم عمومی” یکسال حبس و برای اتهام ” تبلیغ علیه نظام”برای اتهام 

ضربه شالق و نیز محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و اقالم  ۴۴یکسال حبس و 

تجات سیاسی و اجتماعی مشابه و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و دس

 .محکوم شده است

  " " " تهران فعال کارگری

دادگاه  ۲۵۲نامه ای به شعبه ( اسد بیگی) کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه 
چون کارگران تعهد داده اند به " شهرستان شوش تحویل  داده بود مبنی بر اینکه  

 ( 10)  ؟"!آنها رضایت داده می شود

  " " " شوش  شرکت نیشکر هفت تپه

خط تولید  ،مورد حادثه اخیر منجر به مرگ کارکنان خط تولید نورد 0در واکنش به 

 .این واحد به دلیل موارد ایمنی تا اطالع ثانوی متوقف شده است

  " " " یزد کارخانه فوالد

ساله شهرداری حین کاردر منطقه گلدشت بر اثر برخورد ماشین حمل 01یک کارگر

 .از خودرو به بیرون پرتاب شده و جان خود را از دست دادزباله با درخت 

  " " " بروجرد شهرداری

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات
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 ردیف
ساله اهل زنجان معدن سنگ چک زرد واقع در روستای اسحاق وند 05یک کارگر

 .علیا ، بر اثر سقوط سنگ رویش جانش را ازدست داد

  89مرداد  09 کرمانشاه -هرسین  معدن سنگ چک زرد

  " " " الوان شرکت پاالیش نفت نفره درالوان براثر استنشاق گاز مونوکسید کربن5مرگ یک خانواده کارگری 

بروجرد و  ن،یهرس یکارگر در شهرها ۳کار،  طیو شرا طیمح یمنیفقدان ا هیدر سا

کارگر جان خود را  ۲کارگر مصدوم و  ۲حوادث  نیدر ا. رشت دچار حادثه شدند
 .از دست دادند

  " " " شهر 0 حوادث محیط کار

تجمع  عصر،یول ابانیدر خ هییقوه قضا استیمقابل حوزه ر یتعاوناین   یاعضا

    نیزم داریهزار نفر خر 12سال است که حدود  00  .برگزار کردند یاعتراض

 !!!فندیدر فاز پنج هشتگرد بالتکل

  " " " تهران تعاونی مسکن کارگران برق

 ۲۵و  یریماه حبس تعز ۹معلمان تهران به _یصنف_کانون رکلیدب ،یفالح_یتق دمحم

 یفالح یآقا. شده است قیحکم به مدت سه سال تعل نیا. ضربه شالق محکوم شد

توسط  انیفرهنگ یتجمع اعتراض انیروز معلم و در جر در ۸۹ماه  بهشتیارد ۲۲

 .بازداشت شده بود یتیامن یروهاین

  " " " تهران معلمان

   یها ارانهیو عدم پرداخت  یعدالت یاعتراض رانندگان شرکت واحد تهران به ب

 ۲۶تهران،  یعامل شرکت واحداتوبوسران ریمد یمهندس سنندج یدولت از سو

 ...و یاجتماع نیتام مهیساعت کار مداوم از صبح تا شب و عدم اختصاص ب

  " " " تهران رانندگان شرکت واحد

بود که این کارگاه یکی از مهم ترین تجمعات کارگری در اعتراض  86دی ماه سال 

بهنام پورعلی آن زمان از کارگران  .به عدم پرداخت و معوقات حقوق را به خود دید

بنده را به خاطر مصاحبه علیه مسئوالن پروژه اخراج : سد شفارود بود ، اظهار کرد

از مسئوالن شهرستان از ما حمایت نکرده و  کردند، این در حالی است که هیچ کدام

 .من جزء کسانی بودم که بدون حقوق و مزایا اخراج شدیم

  " " " رضوان شهر کارگر سد شفارود

اعتبار  گریشد، د زیحقوق وار/ مهیماه بدون ب ۴ لیچغازنب گوراتیکارگر ز ۱۵

 ( 10)  میندار

 

  " " " چغازنبیل گاه میراث جهانی پای

و  یآباد_لطف_دیفر گانهی_گذشت هفده روز از بازداشت هامبعد از 
شعبه  نیاگرچه مسئول. ستیدر دست ن تشانیاز وضع یخبر چیه یربداقیپ_رادیه#

 چیبا خانواده را داده بودند، ه یسه بازداشت نیا یوعده تماس تلفن یهفتم بازپرس

 سیحال  رئ نیدر ع. برقرار نشده است-تماس  مورد کیبجز -ها  با خانواده یتماس
 .سه نفر سر باز زده است نیشعبه هفت از پاسخ به خانواده ا یبازپرس

  " " " تهران بازداشت شدگان اخیر

غبار از دستگاه  اینشت دود  لیصبح امروز به دل ۸کارگران شرکت فرنخ در ساعت 

 نفر مصدوم شدند ۲۸حادثه  نیا در .شدند یتنفس تیدچار مسموم

  " " " قزوین شرکت فرنخ

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات
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 ردیف
. و پاداش نگرفته اند 0و  1اضافه حقوق برج  .کارگران هنور بیمه تکمیلی ندارند

 .کارگران ادازه سیاالت هم دو ماه عیدی و سنوات نگرفته اند

  89مرداد  08 خوزستان یحفار یارکان ثالث شرکت مل یروهاین

معدن محور هراز را بدون در نظر گرفتن 0اداره راه و شهرسازی آمل تاکنون رئیس 

 52وضعیت اقتصادی و بروز آسیب های موجود در بازار تعطیل کرده و بیش از 

 .کارگر بیکار شده اند

  " " 02 آمل معدن در محور هراز 0

کیلومتری جنوب 122کارگر معدن سرب و روی مهدی آباد بهادران واقع در  92

بهانه این معدن برای این اقدام، عدم تامین . مهریز استان یزد اخراج شدندشهر 

 .قطعات کارخانه جدید عنوان شده است

  " " " یزد -مهربز  بهادران   -معدن سرب و روی مهدی آباد

 .کارگرزیگورات چغازنبیل شوش پرداخت نشده است 52ماه حق بیمه 2

 

  " " " شوش -چغازنبیل  زیگورات

دادگاه محل محاکمه غارتگران و اختالس گران باید باشد،  نه : طی بیانیه ای با شعار
 ( 10. ) محامه کارگران را محکوم کرد .محل دادگاهی کارگران گرسنه

  " " " شوش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 شهریور در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی کرج 0جلسه دادگاه پروین دمحمی شنبه 

محاکمه شود و با « تبلیغ علیه نظام»قرار است پروین دمحمی به اتهام  .شود برگزار می

های ایشان در جهت  توجه به اینکه ایشان یک کارگر بازنشسته است و همه فعالیت

 .حکم تبرئه وی صادر شود است دفاع از حقوق صنفی کارگران بوده، امید

  " " " کرج فعال کارگری

  " " " تهران کانون نویسندگان ایران ( 12)  :(مرداد ۲۸ – ۲۳)ای که گذشت  در هفته گزارش آزادی بیان

 یک کارکر پاکبان شهرداری حین کار در تقاطع غیر همسطح میرزای شیرازی

 .براثربرخورد یک دستگاه خودرو با وی در دم جانش را ازدست داد( دخانیات)

  " " " ارومیه شهرداری

متری دزفول باعث ریزش دیواره گودال و  25دربلوار  گودبرداری غیر اصولی

 .کارگر از نواحی سر و صورت و شکستگی پا و قفسه سینه شد0مصدومیت شدید 

  " " " دزفول گودبرداری

 وسقوط کرد سوم حین کاردریک ساختمان در حال ساخت از طبقه  جوانکارگریک 

 .جان خود را از دست داد

  " " " تهران کار ساختمانی

به دادگاه انقالب و  شانیاحضار ا یدر پ یاز اسکندر لطف وانیمعلمان مر تیحما

 ستیتنها ن یلطف اسکندر.سنندج  یفریدادگاه ک

  " " " مریوان معلمان

 کارگرانوسنوات  یدیپتروصنعت جنوب رفته ع یعنیمانکاریکه شرکت پ10ازبرج 
 .پیگیر نیست یکس یحکم هم داده شده ول ه،هم کرد تیشکا .نشدهپرداخت 

  " " 01 پارس جنوبی 10پاالیشگاه نهم، فاز 

 شماره تاریخ شهر نام واحد شرح و مالحظات
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 ردیف
کارگران خط وراهدارن،جوشکاران ورانندگان )جمعی از کارگران راه آهن کرج

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم چند ماه (رانندگان درزین کامیون

 .تجمع مقابل ایستگاه راه آهن کرج زدندحقوق دست به 

  89مرداد  01 کرج  راه آهن

به         .بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه های آذراب وهپکو اراک ادامه دارد

گفته استاندار قرار است ظرف دو هفته ۀینده یک ماه حقوق کارگران این دو       

دو ماه و هپکو یک ماه دیگر حقوق عقب   ،کارگران آذرآب. کارخانه پرداخت شود
 مانده طلب کارند

  " " " اراک کارخانه های آذرآب و هپکو

دم ع.سنگ استان کرمان عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شرکت زغال

برخورداری کارگران معادن زغال سنگ استان کرمان از امنیت جانی بدلیل برداشت 

کارگربدلیل 0022بالتکیفی بازنشستگی . کارسنتی و رعایت  نشدن اصول ایمنی 

 ( 15. ) آور درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان2پرداخت نشدن 

 

  " " " کرمان  معادن زغال سنگ

اسحاق روحی،فعال کارگری  از طرف دادگاه انقالب سنندج بدلیل تبلیغ علیه نظام به 
 .یک سال حبس تعزیری محکوم شد

  " " " سنندج فعال کارگری

شهریور ماه، جلسه دادگاه علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده در دادگاه انقالب  0شنبه 

اردیبهشت سال جاری  6نفر دیگر روز  0این دو تن به همراه. کرج برگزار می شود

در پارک جهان نما به اتهام قصد برگزاری و شرکت در تجمع اول ماه مه در مقابل 

تن همان روز آزاد شده و این دو  6. اردیبهشت بازداشت شدند 11مجلس در روز 

 .روز در بازداشت به سر بردند 16نفر به همراه پروین دمحمی مدت 

  " " " کرج فعالین کارگری

ساله حین کاردریک ساختمان در حال ساخت در شهرک فرهنگیان 02کارگریک 

همدان از داربست طبقه پنجم سقوط کرد وبه علت شدت صدمات وارده جان خود را 

 .دست داد از

  " " " همدان کار ساختمانی

 

 

 

 

   " " "  
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 :ضمیمه ها

 سازی حقوق و افزایش مستمری، بیمه رایگان ودردفاع ازتشکل های مستقل بازنشستگان و استقالل صندوق های بازنشستگی ادامه  کنش های بازنشستگان برای همسان -(  1) 

 .کنند ها را خواسته بلندمدت و استراتژیک خود تعریف می گویند که بایستی فوری برآورده شود؛ آنها صیانت از صندوق میهای خود از مطالباتی سخن  بازنشستگان در تحلیل خواسته

این  .ست د و تامین اجتماعیبنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ اول مرداد،گروه اتحاد بازنشستگان که در فضای مجازی شکل گرفته، شامل بازنشستگان کشوری، لشگری، فوال

 .تواند به کنشگری متحد بیانجامد، کم نیست بازنشستگان معتقدند در شرایط فعلی، مطالبات مشترک که می

های بلندمدت  های عاجل و فوری مثل افزایش مستمری یا بهبود خدمات درمانی و خواسته ها به خواسته های خود با تقسیم این خواسته اعضای اتحاد بازنشستگان در مورد خواسته

های بازنشستگی از سوی  ها و احراز مدیریت شورایی و انتخابی صندوق های بازنشستگان و مبارزه برای صیانت از آن های مهِم بلندمدت، طرح مسأله صندوق یکی از خواست: گویند یم

های  سرنوشت صندوق. به دولت و بخش خصوصی است( ها به این صندوقهای وابسته  از جمله مؤسسات و بنگاه)های آنها  ها و دارائی ها و مخالفت با واگذاری صندوق اعضای صندوق

 .بازنشستگی باید در دست نهادهای دموکراتیکی باشد که از سوی اعضای بازنشستگان تعیین شوند

 :آنها مطالبات فوری بازنشستگان را به این ترتیب برشمردند

ها متناسب با نرخ تورم  میلیون تومان با تاکید بر افزایش ساالنه حقوق 0ز خط فقر با دریافت حقوقی برابر با رفت ا و برون 1096اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 

 .واقعی

 .درمان رایگان و بیمه کارآمد به جای بیمه تکمیلی برای شاغالن و بازنشستگان

 .همچنین نظارت نمایندگان واقعی و منتخب بازنشستگان بر صندوق ها ضرورت داردها؛  ها به صندوق های بازنشستگی و برگرداندن سرمایه شفاف سازی وضعیت صندوق

 اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغالن

 های بازنشستگان های دولت به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق پرداخت کلیه بدهی

 حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هر گونه تشکل مستقل

بازنشسته امروز دردهای زیادی دارد؛ به دلیل : گوید در ارتباط با انتقادات و اعتراضات بازنشستگان و خاستگاه این اعتراضات می( فعال کارگری)ناصر آقاجری بنابهمین گزارش،

توانند زندگی مشترک ایجاد کنند و برخی از  شان نمی اناند؛ فرزند کنندگان حقوق ناچیز بازنشسته اند و بخشی از مصرف اش هنوز مستقل نشده بیکاری در جامعه، فرزندان تحصیل کرده

 .گردانند علمی آمریکا، کانادا، استرالیا و دیگر کشورهای اروپایی را می –های تحقیقاتی  االسف، موسسه اند و مع شان به مهاجرت رفته نخبگانشان، با فروش هست و نیست زندگی خانواده
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 -نشینانش است ارزی که تنها در اختیار او و حاشیه-ابسته به قوانین بازاِر به اصطالح آزاد، برای کسب درآمد، به ایجاِد نوسان در بازار ارز از سوی دیگر، دولِت و: دهد وی ادامه می

یابد و پول ملی  قتصادی، تورم ابعادی نجومی میهای ا با این سیاست. پردازد تا نقدینگی بیشتر در اختیار داشته باشد و متاسفانه این شیوه برایش تبدیل به یک منبع درآمد شده است می

 .افتند های عریض و طویِل وابسته به بازنشستگان، به روز سیاه می دهد و الجرم خانواده سقوط پول کشور، ارزِش حداقل حقوق بازنشسته را به شدت کاهش می. شود ارزش می بی

سازی و رهبران وابسته به این مناسبات، ارزش  شوند، از نظر نظام تعدیل ساختاری و خصوصی ن بحران اجتماعی میی آقاجری، هیچ کدام از این وقایع که باعث شدت گرفت به گفته

 .بررسی ندارند

سال است هر  02ی که سازی هستند؛ همان مناسبات از این رو دولت و مسئوالِن فرادستی، هنوز به دنبال کاربری کردن مناسباتی اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی: دهد وی ادامه می

هستند باور " هایک"رِو فاشیست ضدکارگری اتریشی  های اقتصاددانان نولیبرال و فاسد آمریکایی را که دنباله این آقایان، مشاوره. برد روز بیشتر جامعه را در بحرانی شدیدتر فرومی

 !پندارند مناسبات اقتصادی ایران می" تنها راه رهایی" سازی را  کنند و خصوصی یه میای غیرواقعی توج شان علت بحران را برایشان به گونه اند که مرتب در گوش کرده

 !ها نباید زمین بخورند صندوق

ه رفته های کالن اقتصادی، این مناسبات و اصول حاکم بر آن را نشان های پیگیر بازنشستگان به سیاست این سرنوشت شوم خرده کاسبکاری وطنی است و اعتراض: دهد او ادامه می

اقتصادی را عملی نموده است ولی گویا  –المللی پول، نه فقط در ایران بلکه در هر جای جهان کاربردی شده، تنها ویرانی ساختار اجتماعی  است؛ زیرا این مناسبات تحمیلی صندوق بین

 !یدکنند ایران یک استثاء است، و امداد غیبی آنها را از بحران بیرون خواهد کش آقایان تصور می

چه  –ها تنها مایملک بارزش نیروی کار  ی او، صندوق داند؛ چراکه به گفته های بازنشستگی را یکی از راهکارهای نجات می جانبه از صندوق این فعال کارگری در پایان حمایِت همه

افتد؛ به همین دلیل است که او اعتقاد دارد شاغالن و بازنشستگان بایستی  طره میها بیش از این زمین بخورند، حیات طبقه کارگر به مخا هستند و اگر این صندوق -شاغل و چه بازنشسته

 .ها دفاع کنند های مستقل، از موجودیت مستقل صندوق با اتحاد و کنشگرِی همبسته از طریق تشکل

 

 درصد رسید 4/44به  8931نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه *

 :را بشرح زیرمنتشر کرد 1089مرداد، شاخص قیمت مصرف کننده  تیر مرکز آمار ایران بتاریخ اول 

 .دهد واحد درصد افزایش نشان می ۲٧۹( درصد ۳۴٧٣)درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  ٤۵٠٤به  ۲۳۸۹نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 

 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال . دهد-درصد افزایش نشان می ۲٧۹رسید که نسبت به ماه قبل  ۲۴۸٠۴به ( ۲۳۸١=۲۵۵)کل عدد شاخص  ۲۳۸۹در تیر ماه 

اند که نسبت به این  -زینه کردهه« مجموعه کاال و خدمات یکسان»برای خرید یک  ۲۳۸۴درصد بیشتر از تیر  ٤۹٠۵باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  درصد می ٤۹٠۵قبل 

 ۳۴٧٣)درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  ٤۵٧٤به  ۲۳۸۹نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه . واحد درصد کاهش یافته است ۲٧٤( درصد ١۵٠٤)اطالع در ماه قبل 

 .دهد واحد درصد افزایش نشان می ۲٧۹( درصد
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درصد افزایش نشان  ۳٧١« کاالهای غیر خوراکی و خدمات»درصد و در گروه عمده  ۲٠۳نسبت به ماه قبل « اکی ها، آشامیدنی ها و دخانیاتخور»شاخص قیمت در گروه عمده 

 .باشد-درصد می ۳۹٧٤و  ۴۲٧۹برای این دو گروه به ترتیب  ۲۳۸۴درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به تیر ماه . دهد-می

 وارهای شهری کشورافزایش نرخ تورم خان

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه . دهد درصد افزایش نشان می ۲٧۸رسید که نسبت به ماه قبل  ۲۴۹٠٤به عدد  ۲۳۸۹شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر ماه 

 .واحد درصد کاهش داشته است ۲٧٤( درصد ٤۸٠۳)درصد است که نسبت به ماه قبل  ٤٣٠۸مشابه سال قبل 

 افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه . دهد درصد افزایش نشان می ۲٧۹رسید که نسبت به ماه قبل  ۲۹٣٠١به عدد  ۲۳۸۹شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در تیر ماه 

 .واحد درصد کاهش داشته است ۲٧۲( درصد ١٣٠١)درصد است که نسبت به ماه قبل  ١٤٠۳مشابه سال قبل 

 تغییرات قیمت ها در ماه جاری

، گروه (تخم مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه)« لبنیات و تخم مرغ»بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»در گروه عمده 

خدمات )« بهداشت و درمان»گروه « کاالهای غیر خوراکی و خدمات»در گروه عمده . باشد می( انواع ماهی)« هاو صدف داران ماهی» و گروه( انواع چای خارجی)« ها نوشیدنی»

 .اند بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته( اجاره بها)« مسکن، آب، برق و گاز»و گروه ( بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی

 .نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است( ای پیاز، گوجه فرنگی، خیار و فلفل دلمه)« سبزیجات»و گروه ( قند و شکر)« شکر و شیرینی قند و»چنین گروه  هم

 درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

 .درصد برای دهک دهم است ٤۳٧۲درصد برای دهک اول تا  ٤۵٠۲ختلف هزینه ای از برای دهک های م ۲۳۸۹دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 

بازداشت شدگان مرتبط با "و " بازداشت شدگان روز جهانی کارگر"از مقامات ایران برای آزادی و رفع تعقیب و فشار بر " کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه"درخواست *

 "نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگری شرکت کشت و صنعت 

  هللا سید علی خامنه ای آیت

  رهبر جمهوری اسالمی ایران

  دفتر رهبری

  تهران، ایران

   ۲۵۲۸ژوئیه  ۲۳پاریس 

  آقای رهبر
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دستگیرشده که اکثریت آنان با قرار وثیقه و از پنجاه نفر . با گذشت دو ماه از تجمع آرام روز کارگر در مقابل مجلس در تهران، فشار بر زنان و مردان دستگیر شده همچنان ادامه دارد

  .کفالت بطور موقت آزاد شده بودند اکثرا به دادگاه احظار شده و تحت فشار قرار دارند

رویه جاری قضایی، باید آزاد می  این افراد، برابر قانون و. بیش از یک ماه است که بازجویی های خانم ها عاطفه رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری و آنیشا اسدالهی خاتمه یافته است

  .خانم ندا ناجی به واسطه جراحات ناشی ازضرب و شتم در زیر  شکنجه به بهداری زندان منتقل شد. شدند اما متأسفانه آن ها  کماکان در زندان به سر می برند

او شدیدا زیر فشار است تا ادعاهایش در مورد شکنجه شدنش در زندان . نی استاسماعیل بخشی کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، همچنان زندا

 .سپیده قلیان دانشجوی مبارز در وضعیت مشابه ای قرار دارد. را پس بگیرد

اتهامات آن ها .  کیل مدافا در زندان به سر می برندخودسرانه و بدون دسترسی به و ۲۵۲۸همچنین روزنامه نگاران ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین دمحمی فرد از ماه ژانویه 

این اتهامات علیه این روزنامه نگاران . «عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی»و « نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»عمدتا عبارتند از 

راضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در رابطه به خواست پرداخت مطالبات معوقه و اعتراض به بدی شرایط مستقیما مربوط می شود به پوشش خبری تجمعات اعت

 .به واقع این روزنامه نگاران در رابطه با حق آزادی بیان، حق آزادی انجمن و جلسه به وظیفه اشان عمل کردند. کار توسط آن ها

از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین . ا کننده این نامه با تمام نیرو این اعمال سرکوبگرایانه غیرقابل تحمل را قویاً محکوم می کنیمما سازمان های سندیکایی فرانسوی امض

  .المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد

  .فعالین زندانی، و توقف هرگونه سرکوب هستیمما خواهان آزادی بدون قید و شرط  و فوری همه سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و 

  .سالم های محترمانه ما را بپذیرید

  با تقدیم احترامات

  (ت. ژ. س)کنفدراسیون عمومی کار (                                                 ت. د. اف. س)کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار 

  (او .اس. اف)کنفدراسیون متحده سندیکایی

  (سولیدر) اتحاد سندیکایی همبستگی

                                                   (آ. اس. ان.او)اتحاد ملی سندیکاهای مستقل

  :رونوشت به 

  آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

  آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

 سفیر ایران در پاریس
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 ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهترجمه و باز انتشار از سندیکا

 

 کارگر در مازندران و آذربایجان شرقی در بهار امسال ۰۴مرگ / کارگر در فقدان ایمنی کار ۷مرگ و مصدومیت  -*

 

کارگر جان  ۶کارگر مصدوم و  ۲در این حوادث . کارگر در شهرهای رشت، قزوین، گرگان و تهران دچار حادثه شدند ۴روز دوشنبه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط سخت کار، 

. در حوادث کار طی سه ماه اول سال جاری در این استان خبر دادنفر  ۲۲۲نفر و مصدومیت  ۲۱بنا به خبری دیگر مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از مرگ . خود را از دست دادند

 . نفر بر اثر حوادث ناشی از کار طی سه ماه در این استان خبر داد ۳۲۴نفر و مصدومیت   ۲۱همچنین مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی از مرگ 

 هستند کارگران قربانیان اصلی شرایط سخت وعدم امکانات ایمنی در محیطهای کار

 

 :ساعت گذشته 41کارگر حین کار در  1 جان باختن -*

 پارس جنوبی حین کار براثرگرمازدگی   مرگ یک کارگر پیمانکاری پتروشیمی -1

 .پارس جنوبی حین کار دچار گرمازدگی شد وجانش را از دست داد 5و  2تیر، موسی رضایی کارگر پیمانکاری پتروشیمی در فاز  08روز شنبه

 .درجه سانتیگراد اعالم کرد 02و  21تیررا به ترتیب 08آوری است که اداره کل هواشناسی استان بوشهر حداکثر وحداقل دمای هوای عسلویه در روز شنبه  قابل یاد 

 .شوند بنابه گزارشات رسانه ای شده، در هر هفته، چند کارگر عسلویه بر اثر گرمازدگی راهی بیمارستان می

 ضای سبز دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد حین کارآبیاری براثر غرق شدن در استخرذخیره آبکارگر ف 0جان باختن  -0

 

 .دکارگر فضای سبز دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد  حین آبیاری  درختان در استخر ذخیره آب این دانشگاه  افتادند و جانشان را ازدست دادن0تیر، 08عصر روز شنبه 

آوری آب برای فضای  آباد عصر روز گذشته در استخر ذخیره و جمع کارگر پیمانکار فضای سبز دانشگاه آزاد واحد نجف0: آزاد نجف آباد روز یکشنبه گفت مدیر روابط عمومی دانشگاه

 .سبز دانشگاه غرق شدند

داده و داخل استخر سقوط کرده باشد و شخص دوم برای نجات او وارد ها تعادل خود را از دست  چند اصله درخت در فضای استخر وجود دارد که حین آبیاریشان یکی از آن: وی افزود

 .آب شده که هر دونفر جان باختند

 جان باختن یک کارگر جوان در گرگان براثر سقوط-0
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 .ساله حین کاردر خیابان ولیعصر گرگان بر اثر سقوط از ارتفاع  در دم جان باخت 18تیر،یک کارگر ساختمانی 02روز یکشنبه 

 کارگردر الموت قزوین حین بریدن یک درخت کهنسال0باختن جان -2

 .ساله حین بریدن یک اصله درخت کهنسال در یکی از روستاهای بخش الموت شرقی براثر سقوط درخت بر رویشان،جانشان را ازدست دادند 50و  09تیر،02روز یکشنبه 

 ر با دستگاه میکسرجان باختن کارگر کارخانه خوراک دام شهرک صنعتی بیرجند حین  کا-5

 .هایش گرفتار شد و جان خود را از دست داد ساله کارخانه خوراک دام شهرک صنعتی بیرجند حین کار با دستگاه میکسرالی پره20تیر،یک کارگر 02صبح روز یکشنبه

 

 دهد درصد هزینه زندگی کارگر را پوشش می۰۴فقط  ۸۹دستمزد / سفره کارگران کوچکتر شد -*

 . داد های سبد معیشتی آنها را پوشش می درصد از حداقل هزینه۳۴دستمزد کارگران  ۸۶های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال  برخی تحلیل

 .کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده است ۸۴ها در سال  فاصله درآمد و هزینه

 زها یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری استعدم تطابق درآمد و هزینه، این رو

افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی با تشدید فاصله  80تا  89های  دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال تا کنون نشان می 92بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال 

 .های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است به نسبت سال تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران

یک تکلیفی : های زندگی گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش هزینه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور در گفت

ها بدون  نویسی تهیه شد، بعد از مدت کردیم که سمینارهایی درباره سند کار شایسته برگزار شد، سند و پیش مشاهده می 90و  98از اوایل سال . از سوی سازمان جهانی کار مشخص شد

 .حضور کارگران این سند نهایی شد

صورت  در این سند به. جز کار شایسته دارد مفهوم دیگری بهگرایی تدوین شده است و  جانبه این سند بدون سه :گونه که باید تهیه نشده است گفت وی با بیان اینکه سند کار شایسته آن

 .خاطر وظایف قانونی مانع انجام این کار شویم، مسئول این کار وزارت کار است ما باید به. زیرپوستی پذیرش مردم برای اشتغال با حداقل درآمد آمده است

 دارنددر رشته های کشاورزی کمترین دستمزد را « چین میوه»کارگران �

درصد نسبت به سبد تعیین شده  90.09، 89محاسبات نشان می دهد سبد خانوار در خردادماه : اظهار داشت 97های زندگی کارگران نسبت به اسفند ماه  توفیقی با اشاره به افزایش هزینه

 015هزار و 290میلیون و 6اما این سبد در حال حاضر به . تومان بود 060هزار و 058میلیون و 0حدود  80میزان سبد حداقلی در اسفند ماه . جهش قیمتی داشته است  80انتهای سال 

 .گذارد زمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم را در هزینه سبد می هایی در لبنیات، حبوبات و سیب تا پایان اردیبهشت ماه جهش. تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است
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اگر مشاهده کنیم که . درصد اضافه شود، اما دولت و قوه مقننه نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند، ما در بازار دچار مشکالت هستیم 122ه اگر حقوق در اسفند ماه اعالم کردیم ک

 .شود گونه نمی کنند، این گران برخورد با سوءاستفاده

ن شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی ــ کارگران، کارفرمایان و دولت ــ پای این رقم را امضا کردند؛ اما طبق تومان تعیی 060هزار و 058میلیون و 0، 80سبد معیشت خانوار در اسفند 

 هزینه سبد معاش. هزار تومان مازاد دستمزد باشند122میلیون و 0درصد افزایش قیمت باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند  50محاسبات تا انتهای فروردین ماه، 

 .تومان تعیین شد 560هزار و 907میلیون و 5در انتهای فروردین ماه 

دهد که هزینه اردیبهشت ماه کارگران  کارگران نشان می( تومان 015هزار و 290میلیون و 6)و اردیبهشت ماه ( تومان 560هزار و 820میلیون و 5)مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین 

 .هزار تومان متورم شده است502های خانوار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه  افته است، یعنی کف هزینهتومان افزایش ی 650هزار و 502حدود 

 

 !های نفت حال و روز خوشی ندارند؟ چرا کارگران پیمانکاری -*
 کنند های آغشته به دوده و قیر جز اندکی دریافت نمی دست

های آنها از جمله؛ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، در بسیاری از  ترین خواسته ای وضعیت و برابری شرایط شغلی ندارند، بلکه اولین و پایهکارگران پیمانکاری نه تنها امیدی به تبدیل 

 .های نفتی کشور نادیده گرفته شده است ها و پاالیشگاه پتروشیمی

های این کارگران است که صنایع عظیم نفت و مشتقات آن را  گردانند؛ دست می« ارکان ثالثی»نکاری و ها را کارگران پیما به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش اعظم صنعت نفت و پتروشیمی

شود، آنها را از حقوق حداقلِی کار  نامیده می« مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»در مناطقی که « پیمانکاری»به گردش درآورده است اما متاسفانه حضور و اشتغاِل این کارگران به صورت 

 .حروم ساخته استم

؛ از عدم برخورداری از خدمات رفاهی و حمایتی و از عدم «ها قراردادی»و « ها رسمی»این کارکنان از بسیاری چیزها انتقاد دارند؛ از پایین بودن حقوق و مزایای شغلی خود نسبت به 

کارگر »لیرغم داشتن مدرک لیسانس یا حتی فوق لیسانس و سالها تجربه و تخصص، با حقوق و اینکه به دلیل عدم اجرای این طرح، مجبور هستند ع« طبقه بندی مشاغل»اجرای طرح 

های ریز و درشت پیمانکاری، این سهم در  های انبوه به شرکت این در حالیست که سهم پیمانکاران در گردانندن صنعت نفت، به هیچ وجه ناچیز نیست و با واگذاری. زندگی کنند« ساده

 .هستحال افزایش نیز 

 ها چند نفرند؟ پیمانکاری

، مدیرعامل مجتمع گاز پارس ۲۳۸۹را به عنوان یک نمونه مرجع در نظر بگیریم تا دریابیم، کارگران پیمانکاری چه سهمی دارند؛ دوم اردیبهشت ماه « پارس جنوبی»ست فقط  کافی

های  هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند؛ مطابق چارت سازمانی، پاالیشگاه ۲۵نزدیک به  در حال حاضر»: جنوبی آماری از پراکندگی نیروهای این مجتمع گازی ارائه داد
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نیروی ارکان  ۹۹۸هزار و  ۹نیروی قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از  ۶۵۸نیروی رسمی است؛ هم اکنون  ۲۲۳هزار و  ۴گاز پارس جنوبی دارای 

 «.مجتمع شاغل هستند؛ این تعداد تنها در مورد نیروهایی است که در خود مجتمع مشغول به کار هستند ثالث نیز در این

ز های نفت و گا های بندر امام و ماهشهر و سایر پروژه های پارس جنوبی، پتروشیمی هاست؛ بقیه پروژه ها دو برابر رسمی با این حساب فقط در مجتمع گاز پارس جنوبی، تعداد پیمانکاری

روزی از تعداد این کار کنان نداریم؛ آخرین اطالعات منتشر شده توسط  این در حالیست که آمار دقیق و به. رسد را اگر در نظر بگیریم، تعداد کارگران پیمانکاری به چند ده هزار نفر می

نیز با  ۸۲؛ و مسلما بعد از «افزایش یافته است ۸۲هزار نفر در سال  ۲۳۶، به ۹۴هزار نفر در سال  ۱۳تعداد کارکنان پیمانکار وزارت نفت از حدود »: دهد وزارت نفت نشان می

 .ایم صعود نرخ کارگران پیمانکاری روبرو بوده

هرگونه استخدام یا تبدیل وضعیت  ،۸۳ها در حالی همواره مورد انتقاد بوده است که از یکم آذرماه سال  ها با رسمی ها و قرارداد موقتی ها با قرارداد موقتی تبعیض در دریافتی پیمانکاری

 .کندهای اجرایی، منوط به مجوز سازمان امور اداری و استخدامی شد و این سازمان هم مجوز را تنها بر پایه برگزاری آزمون و مصاحبه صادر میکارکنان دستگاه

هزار نفر از این کارکنان، شرایط شرکت در  ۹عت نفت حاکی از این بود که تنها حدود بررسی وضعیت کارکنان قرارداد مدت موقت صن»: بنابراین وزارت نفت سال گذشته اعالم کرد

هی وضع پرداخت و شرایط رفاهی این آزمون استخدامی را داشتند و از آنجا که وزارت نفت به دنبال طرح جامعی بود که وضع معیشتی همه کارکنان قراردادی را دربرگیرد، ساماند

 .«رار گرفتکارکنان در دستور کار ق

 !ها امیدی ندارند پیمانکاری

های آنها از جمله؛  ترین خواسته ای ها، اوضاع به این خوبی نبود؛ کارگران پیمانکاری نه تنها امیدی به تبدیل وضعیت و برابری شرایط شغلی ندارند، بلکه اولین و پایه اما برای پیمانکاری

 .های نفتی کشور نادیده گرفته شده است ها و پاالیشگاه یمیاجرای طرح طبقه بندی مشاغل، در بسیاری از پتروش

گرچه وزیر کار : گویند های نفتی بندر ماهشهر که مدتهاست درگیر رفت و آمد به نهادهای ذیربط و رساندن صدای اعتراض خود هستند، می کارگران پیمانکاری شاغل در یکی از شرکت

ها خواهد بود و الزامات قانون از جمله؛ پرداخت کمک هزینه معیشتی و اجرای طرح طبقه بندی برای کارگران پیمانکاری نفت  پیمانکاری، سال خوبی برای ۸۹وعده داده بود که سال 

 .ای برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وجود ندارد هایی که در آنها هیچ اراده اجرایی خواهد شد، اما هنوز هستند پتروشیمی

 .اند ریزی برای اجرای این طرح را هم آغاز نکرده اند اما برخی دیگر هنوز برنامه های بندر ماهشهر، این طرح را اجرا کرده برخی پتروشیمی به گفته آنها؛ هم اکنون

 !ریشه مشکل کجاست؟

کند  رین آسیبی که اشتغال کارگران پیمانکاری نفت را تهدید میکه خود سالها در میادین نفت و گاِز عسلویه کار کرده، مهمت( ای ایران سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه)ناصر آقاجری 

 -ای، ساخت و ساز و عمرانی با زمان محدود کارهای پروژه –در قانون کار، فقط اجازه واگذاری کارهای خاصی : گوید داند و می می« خروج مناطق نفت و گاز از شمول قانون کار»را 

ها که در مناطق آزاد و ویژه  ها و پاالیشگاه ها که دائمی هستند، کارفرما موظف به عقد قرارداد مستقیم با نیروی کار است؛ اما در پتروشیمی فعالیتبه پیمانکاران داده شده است و در بقیه 
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کنند و به پیمانکار « برون سپاری»چ محدودیتی ای را بدون هی اقتصادی و خروج از شمول قانون کار هستند و بازرسی کار به آن معنا که باید، وجود ندارد، ممکن است هر نوع پروژه

 .واگذار کنند؛ پس تهدید اصلی از ناحیه خروج از شمول قانون کار است

رج از شمول آمده است؛ وقتی کارگری در مناطق آزاد وویژه اقتصادی و خا« قانون کار»طرح طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن مناسب و خیلی از حقوق دیگر نیز، در : او ادامه می دهد

 .تواند از این حقوق محروم بماند کند، خیلی راحت می قانون کار، کار می

او معتقد است؛ خوِد ایجاد مناطق . داند های پیمانکاری می را یک رده باالتر از واگذاری فالن و بهمان بخش یک پاالیشگاه و پتروشیمی به شرکت« زدایی مقررات»و « تعدیل»آقاجری 

 .های گذشته بوده است صورت گرفته در دهه« سازیِ  حقوق بی» و « زدایی مقررات»صادی در مناطق نفتی و در صنایع مادر و زیرساختی، مهمترین آزاد و ویژه اقت

 برای آینده باشد؟« امید»ند یک توا های نفت خواهد آمد؛ در شرایطی که ضوابط سفت و سخت، پای تبدیل وضعیت را بسته است، آیا بهبود شرایط شغلی، می اما چه بر سر پیمانکاری

 ای و انتظاراتی که برآورده نشد طرح سه مرحله

 .ای بهبود معیشت کارکنان پیمانکاری نفت خبر داد در روزهای آغازین سال، مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت، از کلید خوردن طرح سه مرحله

برای اجرای این برنامه، : ر نفت در راستای بهبود معیشت و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکاری شاغل در صنعت نفت، گفتبا اشاره به دستورات وزی« ناصر موالیی»بیستم فروردین ماه، 

 .اندازی شده است های تابعه شرکت ملی نفت راه خیز جنوب و با عضویت مدیران منابع انسانی شرکت کارگروهی به ریاست مدیر منابع انسانی مناطق نفت

ای در این کارگروه تعریف  شرکت ملی نفت با اعالم اینکه به منظور اجرای برنامه بهبود معیشت و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکاری صنعت نفت، طرحی سه مرحله مدیر منابع انسانی

 .انجام رسیده استشناسی قراردادهای پیمانکاری و تامین نیروی پیمانکاری بوده که این مرحله به سر مرحله اول شامل آسیب: شده است، تصریح کرد

مرحله دو مدل الگو مورد ارزیابی قرار این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مرحله دوم این طرح، تدوین الگوهای قراردادی نیروهای پیمانکاری شاغل در صنعت نفت بوده که در این 

و  HSEبرداری،  نفت شامل قراردادهای عملیاتی، تعمیرات، بهره بر اساس بررسی انجام شده بیشترین فراوانی قراردادهای پیمانکاری در شرکت ملی: گرفته است، اظهار داشت

 .حراست است

به منظور بهبود معیشت و ترمیم : خواهی و اجرا خواهد بود، بیان کرد وی با تاکید بر اینکه با انجام مرحله دوم که مطالعات آن از پارسال آغاز شده در نهایت مرحله سوم که تصویب

های کارکنان پیمانکاری را جذاب کنیم که حتی کارکنان قراردادی به صورت داوطلبانه  بینی شده و قصد داریم که آنقدر قراردادها و پیمان برنامه مفصلی پیشحقوق کارکنان پیمانکاری 

 .خواستار تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانکاری شوند

 !انگیزه برای تولید نداریم
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های  ها و حوزه ها، پاالیشگاه های پتروشیمی پیمانکاری شوند و نه پیمانکاری« داوطلبانه»ها را جذب کند و آنها  آنقدر جذاب شده که قراردادیفعال که هنوز نه قراردادهای پیمانکاری 

 .نفتی، از شرایط شغلی خود رضایت دارند

( پیمانکاری یا ارکان ثالث)نجانبان قریب یکصد و بیست هزار نفر نیروی شرکتی ای»: ای سرگشاده خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس آوردند ، در نامه۸۴این نیروها در بهمن 

ها؛ پس از آنکه طی مکاتباتی با معاونت پارلمانی و حقوقی  های نفتی و پتروشیمی های تابعه وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز، نفت، حفاری، پاالیش و پخش فراورده شاغل در شرکت

گذاری در حوزه نیروهای شرکتی عنوان کردند، از حدود دو سال پیش تاکنون در جهت برقراری  دم حمایت و توجه به مطالبات ما را تلویحاً ضعف قانونوزارت نفت، ایشان دلیل ع

های حضوری، به بیش از هشتاد و پنج  القاتعدالت سازمانی اینجانبان با مکاتبات متعدد مطالبات خویش از جمله تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوعه خود را طی م

لکن با کمال تاسف تاکنون به هیچ نتیجه عملی، قابل . ایم نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سراسر کشور انعکاس داده و از نمایندگان مذکور نیز قول مساعدت و همکاری گرفته

های  های اجرایی و حذف شرکت طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه“ها در مورد  گان در رسانهمالحظه و ملموسی جز اظهارنظرهای متناقض برخی از نمایند

 «.ایم در دستور جلسه کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، نرسیده ۸۴/۵۸/۲۴که آخرین بار در تاریخ”پیمانکاری تامین نیروی انسانی

های تامین نیروی انسانی را حجمی نموده و هیچ گونه نظارتی  ب است بدانید وزارت نفت به جای پیشرفت دادن و ارتقای شغلی ما، اخیراً پیمانجال»: در ادامه این نامه طوالنی آمده است

ه را بعد از سالیان سال خدمت، به جای سوال دارد که آیا در کل دنیا یک نیروی تحصیلکرده، با سابقه و با تجرب! نیز بر این موضوع علیرغم تذکرات مکرر ما صورت نپذیرفته است

کنند و به جای پیشرفت، پسرفت  دهند یا اینکه وضعیت او را بدتر و او را حجمی می دهند و قراردادی یا رسمی نموده و به او ارج، بها و مسئولیت بیشتری می لحاظ سازمانی ارتقاء می

پرسنل شرکتی با این قبیل تصمیمات هیچ امیدی به آینده ندارند و قطعا با این نحوه مدیریت و ترسیم آینده شغلی تاریک  دهند؟ الزم است خطاب به مسئوالن محترم بگوییم و تاکید کنیم می

آنها دهند و عمال چرخ صنعت به دست توانمند  های تابعه وزارت نفت را تشکیل می درصد شاغلین در شرکت ۹۵و فراهم شدن موجبات ناامیدی بین کارکنان شرکتی که بیش از 

ها، نوآوری و تالش مضاعف جهت بهبود وضعیت  ای در نیروها برای بروز خالقیت ها را در آینده خواهد خورد چراکه هیچ انگیزه و روحیه تدبیری چرخد، صنعت نفت چوب این بی می

 «.صنعت وجود ندارد

 !دهید؟ پردازید را به خودمان نمی چرا پولی که به پیمانکاران می

آیا وقتی دو »: اند گردانند، خواستار ارتقای شغلی هستند؛ آنها در ادامه همین نامه آورده های سنگیِن صنعت نفت کشور را می حصیلکرده، باسابقه و مجربی که چرخهزار نیروی ت۲۲۵

ز آنها که رسمی یا قرارداد مستقیم است به چشم یک شهروند دهند، ولی یکی ا کنند و عینا یک کار را نیز انجام می نفر همکار در یک اتاق در مشاغل هم ردیف و هم تراز فعالیت می

ماند که دستمان در کار نلرزد؟ این چه سبک مدیریت است که پیشرفت در آن بر اساس شایستگی نبوده و  کند، دیگر امیدی برای ما باقی می درجه چندم به دیگری که شرکتی است نگاه می

کنید؟ چه دلیلی دارد نیرویی  هایی که داریم امیدوار نمی با تبدیل وضعیت ما به قرارداد مستقیم ما را به پیشرفت سازمانی بر اساس شایستگی فقط باید شرکتی نباشی تا پیشرفت کنی؟ چرا

داد منعقد نگردد و با واسطه به او حقوقش را اش نیاز است مستقیما با خود او قرار باشد و به سی سال خدمت او در سازمان متبوعه که در حال انجام فعالیتی مستمر در دستگاه اجرایی می

 «!دهید؟ پردازید را به خودمان نمی بپردازند؟ چرا پولی که به پیمانکاران می

شناسی ارشد، گویند با مدرک کار هایشان رسیدگی شود؛ می این نیروها هم از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و هم از مجموعه دولت و وزارت نفت درخواست دارند که به خواسته

 .نیست« عادالنه»گیریم و این،  حقوق کارگر ساده را می

 نسرین هزاره مقدم: گزارش
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 اشتغال ناقص اغلب غیراختیاری است/ کنند تا حق کارگر را ندهند وقت استخدام می نیروی پاره  -*

وقت داشته باشند، اما برای اینکه تعهدی به نیروی کار نداشته باشند، حقوق و مزایایش را کامل توانند از تجمیع چند کارمند نیمه وقت یک یا دو کارمند تمام  هایی هستند که می شرکت

 .دهند شان در اخراج نیروی کار باز باشد، تن به چنین کاری نمی پرداخت نکنند و دست

( …فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و)درصد جمعیت شاغل، به دالیل اقتصادی  ۲۵دهد  ترین آمار مرکز آمار نشان می به گزارش خبرنگار ایلنا، تازه

ن در شرایطی که کار تمام وقت نیز در مواردی جوابگوی هزینه افراد نیست، چرا صدها هزار نفر در ایرا. اند ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده ۴۴کمتر از 

 کنند؟ به صورت ناقص کار می

داند که جای استفاده از چند نیروی ثابت به استفاده  دلیل میزان باالی اشتغال ناقص در ایران را سوءاستفاده برخی کارفرمایان می( فعال کارگری و کارشناس بازار کار)کاظم فرج اللهی 

 .کند شود و مشکالت آنها را تشدید می اشتغال ناقص باعث تضییع حقوق نیروی کار می. از تعداد بیشتری از افراد اما به صورت نیمه وقت تمایل دارند

دلیل اشتغال بیش از دو . شود افراد از برخی مزایای شغلی نظیر حق بیمه کامل محروم شوند اشتغال ناقص باعث می. هاست که شاغالن در ایران با اشتغال ناقص درگیر هستند سال

 ص چیست و چه تبعاتی دارد؟میلیون نفر به صورت ناق

های اقتصادی تولید خود را کاهش دهند و این باعث کاهش ساعات  شود برخی از بنگاه شرایط اقتصادی حال حاضر باعث می. بخشی از اشتغال ناقص مربوط به افت سطح تولید است

داری  دلیل دیگر و مهمتر اشتغال ناقص مربوط به مناسبات سرمایه. ت تعیین شده در هفته استشود که بنا به تعریف اشتغالی کمتر از میزان ساع کاری و در مواردی اشتغال ناقص می

در بسیاری موارد کارفرما برای اینکه تعهدش را در قبال نیروی کار به . های اخیر چنین روالی پیش گرفته شده است های مختلف وجود دارد و در ایران نیز در سال است که در کشور

هایی هستند که برای یک  کنند، فروشندگان نیمه وقت و همچنین کارمندانی که در شرکت هایی که چند ساعت از روز کار می منشی. کند د، از نیروی کار نیمه وقت استفاده میانجام نرسان

تجمیع چند کارمند نیمه وقت یک یا دو کارمند تمام وقت داشته باشند، اما  توانند از هایی هستند که می در واقع شرکت. کنند، همگی اشتغال ناقص دارند شیفت کاری از چند نیرو استفاده می

این در حالی است که . دهند شان در اخراج نیروی کار باز باشد، تن به چنین کاری نمی برای اینکه تعهدی به نیروی کار نداشته باشند، حقوق و مزایایش را کامل پرداخت نکنند و دست

های آموزشی، بهداشتی و  های مختلف اعم از نهاد در واقع سازمان. یعنی برای این کار هم جامعه و هم خانواده باید هزینه بپردازند. شود کار متحمل هزینه میجامعه برای تولید نیروی 

یط مناسبی برای کار کردنش فراهم آورد تا این فرد بتواند هاست که برای این شهروند کار ایجاد کند و شرا وظیفه دولت. کنند تا به نیروی کار تبدیل شود برای یک شهروند هزینه می… 

در . شود، نتیجه عدول از وظایفی است که عنوان شد ها نیز محاسبه می شود و این در آمار بینیم فردی با کار چند ساعتی در هفته شاغل حساب می اینکه ما می. زندگی خود را بگرداند

کند و در مواردی هم کارفرمایان سوءاستفاده کرده و حقوق و مزایای نیروی  تماعی و قانونی حمایت شود، او فقط با کارفرما رابطه برقرار میواقع جای اینکه از نیروی کار به لحاظ اج

دانیم که کار  همه می. شود ب میهر کسی که هشت ساعت در هفته کار کند شاغل محسو. نمونه بارز آن به کارگیری افراد به صورت ناقص در یک شغل است. کنند کامل را پرداخت نمی

پس اشتغال . کاری یا شغل دوم و سوم هستند، یعنی اینکه یک کار کافی نیست بینیم که بسیاری از افراد دنبال اضافه اگر می. های افراد را برطرف کند تواند نیاز کامل نیز در مواردی نمی

 .آید های مختلف از فقر گرفته تا بزهکاری به وجود می های فرد تامین نشود بستر آسیب وقتی نیاز. های فرد هم نیست کننده نیاز ناقص در بسیاری موارد غیر اختیاری است و تامین
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 12.0رده و از با وجود این اشتغال ناقص تغییر چندانی نک. کاهش داشته است 80نسبت به بهار  89دهد بیکاری در بهار  این آمار نشان می. اخیرا آمار از نرخ بیکاری منتشر شده است

رفت بخش کشاورزی که در زمینه اشتغال ناقص  های امسال احتمال می این در حالی است که با توجه به بارندگی. درصد در بهار امسال رسیده است 12درصد در بهار سال گذشته به 

 تحلیل شما چیست؟. مهم است رونق یابد و به این ترتیب میزان اشتغال ناقص کم شود

بخشی از نیروی کار در حوزه کشاورزی بسته به فصل کشت و . ه بخشی از اشتغال ناقص مربوط به نیروی کار فصلی است و در حوزه کشاورزی چنین چیزی معمول استدانیم ک می

با توجه به همان چیزی . م تا حد زیادی وجود دارداین اتفاق در مورد صنایع تبدیلی برای فرآوری محصوالت کشاورزی ه. شوند کنند و وقتی این فصل تمام شود بیکار می زرع کار می

ر این بخش بیشتر شده و مشاغل ناقص که اشاره شد یعنی افزایش بارندگی و همچنین نوسانات قیمت محصوالت کشاورز ی که تولید و فروش آنها را به صرفه کرد، قاعدتا باید شغل د

اشتغال ناقص اتفاق بدی است و . های دیگر بیشتر شده است که نرخ اشتغال ناقص تقریبا ثابت مانده است که اشتغال ناقص در بخشیا این اتفاق نیفتاده یا این. شدند حوزه کشاورزی کم می

 .شود تر هم می کنند، این معضل عمیق وقتی بدانیم کارفرمایان تعمدا افرادی را برای اشتغال ناقص جذب می

کند و در مواردی هم کارفرمایان سوءاستفاده کرده و حقوق و مزایای نیروی کامل  ونی حمایت شود، او فقط با کارفرما رابطه برقرار میجای اینکه از نیروی کار به لحاظ اجتماعی و قان

 .نمونه بارز آن به کارگیری افراد به صورت ناقص در یک شغل است. کنند را پرداخت نمی

این ریشه در نگاه . شود د هستیم که در یک محل جای دو نیرو با شغل کامل چهار نیرو با شغل ناقص استفاده میهمانطور که عنوان شد در بسیاری موارد ما شاهد این اتفاق ب

د با موارد خورد و بای نیروی کار ما از این معضل ضربه می. ایم هاست که وجود دارد و متاسفانه ما در جذب این مورد بد فعال بوده ای دارد که در آمریکا و اروپا سال دارانه سرمایه

 .توانند کار دائم داشته باشند و برای بهبود شرایط کار باید پیگیر این موضوع باشیم های موقتی کار می بسیاری از نیرو .تعمدی اشتغال ناقص برخورد شود

ان حاضر به کار با حقوق پایین، به صورت موقتی و با مزایای کم هستند کنند که زن آنها عنوان می. اند های اخیر با دو رقمی ماندن نرخ بیکاری برخی افراد مقصر را زنان دانسته در سال

آیا مقصر بیکاری . شود در واقع اشتغال ناقص زنان یکی از دالیل رشد اشتغال نیمه وقت و همچنین افزایش بیکاری قلمداد می. شود کارفرمایان آنها را استخدام کنند و همین باعث می

 ناقص در ایران زنان هستند؟

ها باعث گرایش کارفرمایان به  همانطور که عنوان شد برخی روند. ها دارد های کارفرما اشتغال ناقص ریشه در شرایط بازار کار و همچنین سوءاستفاده. توان چنین عنوان کرد مین

اره وقت بیشتر شده است و حتی کار ناقص به یک روال طبیعی تبدیل شده های مختلف گرایش به کار پ در حوزه. کند در این بین زن و مرد فرق نمی. استخدام نیروی موقت کار شده است

کار نیمه وقت در رسانه به موارد فنی . کنند التحریری کار می بسیاری از فعاالن حوزه رسانه به صورت پاره وقت و به صورت حق. شما همین کار خبرنگاری را در نظر بگیریم. است

خواهم بگویم رویکرد ما به مقوله اشتغال  من می. رسد هایی باب شده که دیگر طبیعی به نظر می آنقدر استفاده از چنین نیرو. چین نیمه وقت داریم بند و حروف هم سرایت کرده و صفحه

هایی وجود دارد و  در این زمینه تناقض. نوان کنمای را ع البته درباره کار زنان در جامعه باید نکته. باعث شده که اشتغال ناقص داشته باشیم و زنگ خطر برای افزایش آن به صدا درآید

از طرفی کارفرمایان ما خواستار به کارگیری . شود هاست که سهم زنان از اشتغال آنطور که باید و شاید نیست و موارد نقض حقوق کار در مورد آنها مشاهده می به دلیل همین تناقض

وقتی کاریابی برای یک زن سخت باشد، او ممکن است تن به شرایط نه چندان مساعد . نشین کنند شود زنان را خانه و تالش میها هست  زنان هستند، اما از طرف دیگر برخی محدودیت

شغلی استفاده  های شان مشکل هست، پس طبیعی است که از فرصت شوند و در مواردی چون زن هستند برای کار کردن هایشان سنجیده نمی در واقع زنان فقط با توانایی. شغلی هم بدهد

خواهیم  اگر می. کند های مستقلی است که از حقوق نیروی کار دفاع می دلیل تمامی این مسائل اقتصاد بیمار و نبود تشکل. کنند، ولو اینکه در مواردی حقوق آنها کامال رعایت نشود

 .های مستقل کارگری ایجاد شوند و فعالیت کنند و اجازه دهیم تشکلمشکالت حوزه کار از جمله اشتغال ناقص را حل کنیم باید اصالحات ساختاری انجام دهیم 
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 :را تاکنون امضا کرده اند« نه به جمع آوری کودکان کار» سازمان های غیر دولتی که بیانیه  -*

 انجمن آموزشی، پژوهشی پویا -۲

 انجمن یاری کودکان کار -۳انجمن حامیان کودکان کار و خیابان  -۲

 از حقوق کودکانانجمن حمایت  -۴

 انجمن حمایت از کودکان کار  -۱

 انجمن دوستداران کودک پویش  -۶

 انجمن یاری کودکان در معرض خطر -۴

 انجمن پرنده درخت کوچک  -۹

 انجمن دیده بان حقوق کودک  -۸

 بنیاد همدالن کودک  -۲۵

 بنیاد توسعه کار آفرینی زنان و جوانان  -۲۲

 بنیاد نوای مهر تاک -۲۲

 ن حامیان حق کودکی بامداد سم_۲۳

 موسسه حمایتی خانه مهر کودکان -۲۴

 جمعیت امداد دانشجویی امام علی-۲۱ 

 جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی  -۲۶ 

 شبکه ملی موسسات نیکوکاری  -۲۴

 کودکان مهر و ماه  موسسه توانمند سازی زنان و -۲۹

 موسسه رویش نهال جوان -۲۸

 وید زندگی کوشا موسسه ن-۲۵
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 موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر -۲۲

 موسسه حمایتی خانه کودک و خانواده -۲۲

 کانون توسعه فرهنگی کودکان  -۲۳

 کانون وکالی نورا  -۲۴

 کانون هموفیلی ایران  -۲۱

 ( شبکه یاری کودکان کار) گروه تالشگران یاری همدل -۲۶

 گروه فرهنگی اجتماعی کیانا -۲۴

 خانه کودک مهرنگ مهرگان -۲۹

 موسسه تاک سرزمین من  -۲۸

 موسسه توانمند سازی زنان و کودکان آوای ماندگار دروازه غار -۳۵

 ( ایلیا)موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان -۳۲

 موسسه توسعه و توان افزایی  کنشگران اجتماعی فرزانه  -۳۲

 موسسه زنان سرزمین خورشید -۳۳

   موسسه کنشگران پارس-۳۴

 موسسه حامی آرامش آریایی-۳۶موسسه حمایتی کودکان سرزمین من  -۳۱

 موسسه نیکوکاری مهر آفرین  -۳۹موسسه یاریگران کودکان کار پویا  -۳۴

 ( ایرانشهر) موسسه خیریه خادمین کتیج -۳۸

 موسسه اقدام پژوهان جامعه بهتر -۴۵

 موسسه مطالعاتی حامیان فردا-۴۲آتنا  موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان-۴۲

 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان -۴۳

 موسسه مهر طاها -۴۴
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 کمیته هیوای هژاران -۴۶شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان -۴۱

 سازهای کاربردی دستادست آفرین  دست-۴۴

 انجمن پیام شاد  -۴۹

 جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود اصفهان  -۴۸

 سازمان مردم نهاد مهرآفرینان سالمت فردا -۱۵

 گروه کودکی انجمن جامعه شناسی-۱۲

 موسسه روشنای طلوع مهر - 50

 

 

 تومان حقوقهزار  ۰۴۴متری با روزی  ۸های  زندگی در اتاق/ ها کنند حتی لیسانسه به عراق مهاجرت می  کارگران ایرانی -*

 

 .های مهاجر بیشتر در بخش ساختمان مشغول به کار هستند خبرگزاری فرانسه از موج مهاجرت کارگران ایرانی به کردستان عراق، گزارش داد؛ در این گزارش، آمده است که ایرانی

 

 .یرانی بدل شده استای از کارگران ا خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته که کردستان عراق، به میزبان موج گسترده 

 

 .شوند کردستان عراق مشغول می« و ساز ساخت»های  ها در کارگاه به نوشته این گزارش، بیشتر این ایرانی

 

 .استبرابر دستمزدشان در ایران  و سه( هزارتومان۳۵۵تقریبا )دالر ۲۱هزار دینار عراقی، حدود ۳۵تا۲۱بنابر این گزارش دستمزد روزانه هر کارگر در اربیل بین 

 

 .کنند سبب ناامیدی از یافتن کار در ایران، در کردستان عراق کارگری می ها نیز حضور دارند که به آموختگان دانشگاه این رسانه مدعی است در میان کارگران ایرانی، دانش

 

گردند و پس از یک هفته استراحت این چرخه  روز به خانه بازمی۲۹از  پسروند و  گری به کردستان عراق می ماهه گردش به ادعای این رسانه، بیشتر کارگران ایرانی با ویزای یک

 .شود تکرار می

 

 !ِآورند کارگران فقط چند سال در عسلویه دوام می/ ساعت کار زیر آفتاب سوزان ۲۱های پر از آالیندگی تا  از مشعل -*

های طوالنی در پارس جنوبی  توان انتظار داشت کارگر برای سال اید تغییر کند؛ در غیر این صورت نمیشرایط کاری کارگران پیمانکاری در عسلویه، ب: گوید سیدعلی اکبر فاطمی می

 .ماندگار شود
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ت داد؛ پارس جنوبی بر اثر گرمازدگی و قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دس ۱و  ۴تیرماه، موسی رضایی، کارگر پیمانکاری فازهای  ۲۸به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر 

 .ای رایج میان کارگران عسلویه و کنگان است پدیده« گرمازدگی»گویند  آنها می. درجه به اضافه شرجی مدام، امان کارگران را بریده است ۱۵گویند دمای باالی  همکارانش می

ساعات کاری کارگران پارس جنوبی زیاد : گوید ات مشابه در پارس جنوبی میدر ارتباط با حادثه مرگ رضایی و اتفاق( ها نماینده بوشهر در شورای عالی استان)اکبر فاطمی  سیدعلی

وزد و بعضی اوقات هم، شرجی شدید  بسیار گرم می  ها باد است و شرایط کار بسیار سخت؛ در عسلویه، هم آالیندگی محیطی وجود دارد هم گرما و رطوبت زیاد است؛ بعضی وقت

 .تر از آنکه در تصور بگنجد همه آالیندگی و گرما، کار کردن، آنهم در فضای آزاد بسیار سخت است؛ سخت وجود دارد؛ در این شرایط، در میان این

 .سال در عسلویه دوام نمی آورند ۱یا  ۴های کوتاه مدت و بلند مدت هستند و معموالً بیشتر از  به گفته فاطمی، کارگران پارس جنوبی به دلیل شرایط بد محیطی، اغلب درگیر بیماری

شوند که  هایی می کشند؛ برخی از آنها درگیر بیماری ساله، کارگران به علت مریضی یا خستگی مدام، از کارکردن در عسلویه کنار می ۱یا  ۴بعد از یک بازه زمانی : دهد او ادامه می

 .توانند هیچ کجا کار کنند دهد و دیگر نمی الشعاع قرار می همه زندگی و آینده آنها را تحت

ها و حتی  ها به مراتب بدتر از رسمی وضعیت شرکتی: گوید کند و می تر و دشوارتِر کارگران شرکتی و یا پیمانکاری اشاره می ها به وضعیِت بغرنج ده بوشهر در شورای عالی استاننماین

ً  هاست؛ آنها روزی دوازده ساعت و گاهی حتی خیلی بیشتر کار می قراردادی کار  ۴-۲۲یا در نهایت  ۲۴ -۲۴ها  وز مرخصی دارند؛ در حالیکه رسمیر ۴یا  ۳کنند؛ در ماه نهایتا

ها قرار  ها و بیماری کنند و در معرض انواع آسیب شود؛ اکثر آنها بیرون و در فضای آزاد کار می ها نه ساعت کار و نه حق مرخصی و تعطیالت رعایت نمی کنند؛ برای شرکتی می

 .دارند

 ستدر عسلویه پارک یا فضای سبز نی

ای  ساعت کار مدام، بتواند از آالیندگی و خستگی مفرط بگریزد و برای ساعتی یا حتی لحظه ۲۲به گفته فاطمی در عسلویه، تفریح، پارک یا فضای سبزی نیست که کارگر شرکتی بعد از 

 .برسد« آرامش»به 

ما بارها با نمایندگان مجلس : گوید اید؛ می ن پارس جنوبی و به خصوص کارگران پیمانکاری چه کردهاو در پاسخ به این سوال که شما به عنوان نماینده مردم، برای حل مشکالت کارگرا

( رئیس سازمان محیط زیست)عیسی کالنتری . ایم به این اوضاع رسیدگی کنند ایم و از آنها خواسته های کارگران شرکت کرده و با وزرا و مسئوالن در مورد مشکالت عسلویه و گرفتاری

دهد که زندگی و کار در عسلویه چقدر  این اعتراف نشان می! آورند دانم کارگران چطور طاقت می ؛ او گفت نمی”حاضر نیستم حتی دو یا سه روز در عسلویه بمانم“اعتراف کرد  قبالً 

 .دشوار و جانکاه است

 برابر تهران آلوده است ۲۵۵عسلویه 

در عسلویه : گوید او در توضیحات بیشتر می. برابر بیشتر از شهر تهران است ۲۵۵داند؛ او معتقد است در شرایط فعلی، سطح آلودگی عسلویه،  فاطمی بحث آالیندگی را بسیار جدی می

عسلویه بین کوه و دریا محصور است؛ همین فضای بسته و محصوریت باعث  های گازی کامالً آزادند و آالیندگی آنها کل منطقه را گرفته است؛ منطقه و کنگان، فلرها یا همان مشعل

 .ها و تنفس کارگران شود شود آالیندگی فلرهای گازی در منطقه بماند و وارد ریه می



 105                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

اول از همه اینکه باید برای  :گوید خالص کند؛ میتواند کارگران را از این شرایط دشوار  ها در مورد راهکارهایی که می حل چیست؛ نماینده بوشهر در شورای عالی استان اما راه

بینید؛ رسیدگی به شرایط شغلی کارگران هم بسیار اهمیت دارد؛ باید از میزان ساعات  کنید فقط یک هاله آلوده می آالیندگی فلرهای گاز کاری بکنند؛ شما از دور که به عسلویه نگاه می

تعداد   ساعت هم زیاد است؛ ۹ساعت متمادی در یک روز کار کنند؛ حتی  ۲۲کنند، نباید  ود؛ کارگرانی که در فضای باز کار میکاری به خصوص برای کارگران پیمانکاری کاسته ش

ها وظیفه وزیر نفت، مجلس و این. یب دور بمانندروزهای تعطیالت را باید برای کارگران شرکتی بیشتر کنند تا آنها بتوانند بیشتر کنار خانواده باشند و از این محیط پر از آلودگی و آس

 .شود وجه آسان نمی های بزرگ است؛ در غیر این صورت، وضعیت زندگی برای کارگران عسلویه به هیچ شرکت

کار   اما به خاطر شرایط،کند  ماند؛ در این مدت، تخصص و مهارت کسب می در حال حاضر یک کارگر پیمانکاری نهایت، سه یا چهار سال در عسلویه می: کند فاطمی در پایان تاکید می

 دهد برگردد شهر خودش و با ربع حقوق عسلویه کار کند؛ این شرایط باید تغییر کند رود؛ ترجیح می کند و می ها را رها می تخصصی در پاالیشگاه

 

 

 ذره ذره آب شدن کارگران استان هرمزگان حین کار درهوای گرم وشرجی فصل تابستان*

درجه سانتیگراد می رسد و به خرماپزان معروف است، کارگرانی هستند که پای کوره های ذوب  22فرسای استان هرمزگان که دما و شرجی هوا به باالی در این هوای گرم و طاقت 

 .فلزات و یا مستقیم زیر نورآفتاب گویی ذره ذره ذوب می شوند

ساعت کار کنند و با وجود درد و رنج و اندک درآمد کارگری، خدا را  16تا  12ستان ساحلی روزانه بین های فراوان مجبورند در این ا ها و مشقت کارگرانی که با وجود تحمل سختی

 .شاکر باشند

 اگر شغلی در روستا داشتم مجبور نبودم پای کوره کار کنم

شود مجبور شدم به شهر بیایم تا  برای جوانانی مثل بنده کار پیدا نمی گوید در روستایمان کند، تازه داماد است، می های ذوب فلزی کار می مجتبی کارگر شرکت فوالد است، پای کوره

 .بتوانم زندگی ام را بچرخانم

 .ام؛ ا گر در روستایمان کار بود مجبور به تحمل این همه سختی نبودم های خانه بسیار سنگین است، تاکنون به خاطر گرانی اجاره خانه، چند بار جابجا شده در شهر مستاجرم؛ اجاره

 .های قرمز بیرون زده است ها و تاول گفت پشتم از گرما و حرارت کوره جوش های فلزی زخم شده بود، می صورتش از گرما و داغی کوره

ت کوره بدنت را سوزانده بار دیگر به متخصص پوست رفتم، پزشک گفته حرار. ابتدا به پزشک عمومی مراجعه کردم، پمادی تجویز کرده که نه تنها بهتر نشدم بلکه بدتر هم شده است

 .ام هر چند ویزیت و داروهایش گران است اما اکنون بهتر شده

 گیرم هر روز حمام آفتاب می

رم گفت هوا بس ناجوانمردانه گ کرد می هایش را خشک می عرق کرده، سر و صورت و حتی بدنش خیس خیس شده بود انگار آب تنی کرده باشد، هر لحظه با دستمال روی گردنش، عرق

 .گیریم، گرما کالفه مان کرده اما مجبوریم در این هوای گرم و شرجی کار خود را ادامه دهیم است، هر روز زیر نور خورشید حمام آفتاب می
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، گاهی هم شیفت شب به پستم بعد از ظهر مشغولم 0روم و تا ساعت  صبح بعد از نماز با پای پیاده به محل کار می 6گوید از ساعت  صادق کارگر فضای سبز شهرداری است؛ می

 .کنند بامداد در محل کارم و بعضاً در شب معتادان متهاجر به سراغمان می آیند و ما را با سالح سرد تهدید می 6شب تا ساعت  12خورد که از ساعت  می

ین هوای گرم تابستان کار کنم تا شکم زن و بچه ام را سیرکنم هرچند که های زندگی برایم کمرشکن است، با داشتن قسط وام، بدهی، اجاره خانه و قرضی مغازه مجبورم در ا هزینه

 ..........دهند پیمانکاران شهرداری هر وقت عشق شان کشید آن هم بعد از چند ماه تنها حقوق یکماه را می

شود تا نانی سر سفره مردم  تا پاسی از شب دست به کار می 5یا 2ساعت  ظهر و بعد از ظهرها نیز از 10کند، از ساعت پنج صبح تا ساعت  شیفت کار می 0علی شاطر نانوایی است، 

 .بیاورد

 .کند، مواظب است تا عرق جبینش بر نان نریزد و صدای مشتری درنیآید کند زود زود عرق دست و صورتش را پاک می پای تنور داغ، نان را از تنور جدا می

در این . کنیم نکند نان آلوده شود اما باور کنید ما دوست نداریم نان آغشته به عرق به مشتریان بدهیم ر و صورتمان را خشک میگوید مشتریان حواسشان به ماست که چگونه عرق س می

 ..........شود، گاهی دستمان از َکندن نان از تنور می سوزد اما شاید سرنوشت من چنین بوده و هوای گرم آن هم پای تنور صورتمان قرمز می

 .شود و اگر کارگران نباشد چرخ اقتصاد کشور لَنگ است ارها به پشت میزنشینی ختم نمیچرا که همه ک

 سال است در سرمای و گرمای هوا به کار چوپانی مشغولم22

وزد که  هم می( باد لواری)شده است،  گوید امسال هوا خیلی گرم و سوزان می. برد و غروب به خانه برمی گردد صبح، دام را به چرا می 0و نیم تا 6هوشنگ چوپان روستا است ساعت 

 .سوزاند صورتمان را می

زمان وزش باد لوار از تیر ماه تا شهریورماه است، و از . گیرد های عربستان نشات می وزد و از بیابان بادی سوزاننده است که از سمت جنوب غربی می( تش باد یا آتش باد)باد لوار 

 .بادهای موسمی استان هرمزگان است

سال است در سردی و  22ام،  ام و پیر و ناتوان شده دیگر در این کار مو سپید کرده. شود، مجبورم برای خرجی خانه کار کنم ی یخ زده همراهمان از شدت گرما سریع ذوب میبطر

 .گرمی هوا به کار چوپانی مشغولم، اگر شغل دولتی داشتم تاکنون بازنشسته شده بودم

 دهد رسد، از کارافتاده ام دیگر رمقی برای کار کردن ندارم ولی چند سرعائله دارم که یارانه و مستمری ناچیز کمیته امداد کفاف مان نمی سال می02از گوید سنم به بیش  هوشنگ می

 .خواهند؛ مجبورم به اندازه بخور و نمیرمان کار کنم میدهند اگر بدهند سر ماه پولشان را  ها قرضی نمی قیمت اجناس نیز بدجوری گران شده است توان خرید را از ما گرفته است، مغازه

 «سواره خبر از حال پیاده را ندارد»

این ضرب المثل ها بیانگر این است کسی که وضع زندگی خوبی دارد و در خوشی و شادکامی به سرمی برد از « سیر خبر از حال گرسنه ندارد»و « سواره خبر از حال پیاده را ندارد»

 .کند نباید هم خبری از کارگری که مستقیم زیرنور آفتاب است، داشته باشد تهدیست خبر ندارد این سخن درستی هم است کسی که زیر کولرگازی و درجای خنک کار می های حال آدم

 های تیر و مرداد اوج گرمای هرمزگان در ماه

 .رسد یر کرده است و بیشینه دما و رطوبت نسبی هوا در روزهای تیر و مرداد به اوج خود میگرما و شرجی هوا در فصل خرماپزان هرمزگان بیشتر شهرهای این استان را درگ
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های تیر و مرداد که دمای هوا در  ساعته در حال جان کندن است اما در ماه 02کنند و کولرهای گازی از همان زمان  هرچند مردم هرمزگان گرمای هوا را از نیمه اسفندماه تجربه می

دهند در خانه و اداره در کنار کولرهای گازی  رسد برای رهایی از تابش سوزان آفتاب و گرمای کالفه کننده ترجیح می درصد می122درجه و رطوبت نیز به  52به حدودبرخی شهرها 

 .ها بسپارند بمانند و یا در هنگام صبح و غروب که آفتاب کمتر است تن خود را به خنکای آب دریا و رودخانه

 شود شنبه شامل حال کارگران نمیتعطیلی پنج

 89خردادماه تا پایان مردادماه  گرمای هوا و به دنبال آن افزایش مصرف انرژی موجب شده تا استاندار به عنوان مدیریت عالی استان درجهت صرفه جویی در مصرف برق، از اول

 .شود های آزاد نمی در هرمزگان شامل حال کارگران و شغل ها روزهای پنجشنبه ادارات هرمزگان را تعطیل اعالم کند اما تعطیلی پنجشنبه

گران به کارهای روزانه خود برسند چرا کارگران مجبورند در روزهای پنجشنبه و جمعه و یا روزهای تعطیل مناسبتی حتی روزهای عید و تاسوعا و عاشورا نیز به سر کار بروند تا دی

در واقع هزاران هزار … ای را تعمیر کند و نباشد تا مردم خرید کنند،رفتگری نباشد که فضای شهر را پاکیزه کند، تعمیرگاهی نباشد تا وسیلهای  که اگر نانوایی نباشد که نان کند، مغازه

 .افتد آید و چرخ اقتصاد از کار می ماند، هرج و مرج بوجود می کار بر زمین می

 های تنفسی و پوستی درگرما تشدید بیماری

 .شود های پوستی، موجب فشار بر روی سیتسم تنفسی نیز می های طبیعی دفع گرما از بدن، عالوه بر بیماری ه دلیل مختل کردن روششرجی و گرمی هوا ب

ت تنفسی تشدید های قلبی و سایر مشکال هایی همچون آسم، برونشیت مزمن، کم خونی، بیماری شود و بیماری با بروز گرما و شرجی کارکرد سیستم تنفسی بدن نیز دچار مشکل می

 .شود می

 .ها هستند که نباید از آن غافل باشند کارگران نیز بدلیل اینکه مستقیم در معرض نور آفتاب و گرمای هوا هستند، بیشتر از سایر افراد در معرض این نوع بیماری

 1089مرداد0بخش هایی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 

 کاِر خیابان آراستن مبلمان شهری با حذف کودکان -*
 سام بوربور

ای فراگیر در کشور است، خانواده اولین کاالی قابل عرضه و درآمدزا را به بازار عرضه خواهد کرد و آن کاال  باید گفت، تا روزی که خانواده با فقر روبرو است و بیکاری مسئله

 .پدر و مادر پیروز شده و تنها راه نجات خانواده از گرسنه ماندن استقیمت کودک نیست که آن هم در رقابت با نیروی کاِر  چیزی جز نیروی کار ارزان

ها دستگیر و به مراکز نگهداری  کودکاِن کاِر خیابان تحت عنوان طرح ساماندهی در چهارراه. های ما و حکایت آب در هاون کوبیدن مسئوالن همچنان ادامه دارد مرثیه تکراری این سال

 .شوند روزی بهزیستی منتقل می شبانه
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نه حکومت و دولت بوده در دستور کار اگر روندی برای تعریف اقدامات اینچنینی متصور شویم خواهیم دید، ریشه کنی فقر و توجه به مستضعفان که رسیدگی به آنها شعار همیشگی بد

رسد که متولی  گذرد و زمان آن می ها می سال .دهند د وضعیت بغرنج اجتماعی میشود و آمارها خبر از تشدی با مسیر نادرست، بودجه و امکانات محدود، مسئله حل نمی. گیرد قرار می

اخبار مرتبط . تری دارند های دیگر شهرها هم ظاهر منظم بخش. جامعه هدف این ارائه در حاشیه شهرها و مناطق دوردست کشور از دید عموم پنهان است .آوردهایش را ارائه دهد دست

 .شوند اند عامل دشمن معرفی می رسانی کرده ه تکذیب و آنها که اطالعروز به مصائب اجتماعی همه

  آیند و های دور از دید، به مرکز و باالی شهرها می آیند، از آنجا که از حاشیه رسد که آن هم بخش کوچکی از کودکاِن کار به حساب می شاغل در خیابان می  نوبت به کودکاِن کارِ 

 .ریزد قابل مشاهده هستند، خاطر آقایان مکدر و آراستگی مبلمان شهری برهم می  …های زیر زمینی و  ارگاهبرخالف کودکان کاِر شاغل در ک

شود و در  کند که حل مسئله برای آقایان دور از ذهن می ای می نشین، راهکارهای وارونه و در اولویت نبودن مسائل اجتماعی، وضعیت را به گونه میلیون حاشیه ۲۵چند میلیون بیکار، 

کند و به جای حمایت از این  های شهر بسنده می باناین گونه متولی عاجز از لغو کار کودک به لغو کاِر کودک در خیا. گیرد کردن صورت مسئله در دستور کار قرار می نتیجه پاک

 .پردازد کارگراِن کودک به دستگیری آنها می

کودک  ۲۵۵۵رسد و این در حالی است که بیش از  اخبار ضد و نقیض در خصوص رد مرز کودکان مهاجر به گوش می  .شود در نهایت با کودک همانند یک مجرم برخورد می

 .زدند انگار نه انگار که تا دیروز شعار دفاع از مظلومین و مستضعفان عالم را فریاد می. وجود داشته اند  این کشور ۲۵۲۹ان غیر نظامی سال افغانستانی در بین قربانی

از سی مرتبه این طرح چه بوده است و اگر کنند باید پرسید نتیجه اجرای بیش  از مجریان این طرح که با عنواِن ساماندهی کودکان کار اقدام به انتقال کودکان به مراکز بهزیستی می

مراکزش به شکل غیر استاندارد از مددجوهای قبلی . سرپرست را ندارد بهزیستی توان پذیرش کودکان بی. اجرای آن نتیجه مثبتی داشته، چرا کودکان همچنان مشغول به کار هستند

 .چطور قرار است کودکان کاِر خیابان را پذیرش کند. کند پذیرایی می

ای فراگیر در کشور است، خانواده اولین کاالی قابل  در پاسخ به اینکه چه کنیم، بگذاریم کودکان در خیابان بمانند هم باید گفت، تا روزی که خانواده با فقر روبرو است و بیکاری مسئله

ک نیست که آن هم در رقابت با نیروی کاِر پدر و مادر پیروز شده و تنها راه نجات عرضه و درآمدزا را به بازار عرضه خواهد کرد و آن کاال چیزی جز نیروی کار ارزان قیمت کود

های زیر زمینی خبری از  در کارگاه. در چنین شرایطی خانواده از ترس، محل کار کودک را تغییر خواهد داد و به محلی غیر از خیابان خواهد برد. خانواده از گرسنه ماندن است

اما مبلمان شهری برهم  های دیگر است؛ خیابان نیست، ساعت کار مشخصی برای کودک وجود ندارد، بیش از خیابان تحت فشار و در معرض تجاوز و آسیب های اولیه کار در آزادی

های  ن کار خیابان به سمت کار در کارگاهتوان گفت در نتیجه اجرای این طرح کودکا های نه چندان دور وجود کودک کار را انکار کرد و می شود همچون گذشته خورد و به مرور می نمی

های زیر زمینی مهیا نشود و مبلغ ناچیز حاصل از کار کودک به خانواده تزریق نشود، خواهید دید که خانواده توان تحمل گرسنگی را  شوند و اگر کار در کارگاه زیر زمینی رانده می

 .گیر جامعه خواهد شد ناچار به تهیه نیازهای معیشتی خود است باز هم گریبانهای خالف و نادرست دیگر که  نخواهد داشت و به مرور از روش

اند تا نظرات  آنها عادت کرده .اند بستی عبور کنند که پیش از این خود آن را احداث کرده اند تا از بن مرتبه نهادهای مختلف دولتی تالش کرده های گذشته بیش از سی این است که در سال

پا را چنان فراتر از مرزهای انسانیت قرار دهند که در مورد  .فایده کنند ادات فعالین حقوق کودک را نادیده بگیرند و همه ساله بودجه بسیار زیادی را صرف این طرح بیکارشناسی و انتق

 .کنندآوری استفاده  آیند از واژه جمع ها می شان فقر است و از سر ناچاری به خیابان دفاعی که تنها گناه کودکان بی

 مسئله مورد ادعای بعدی، وجود باندهای استثمار کودکان است که همواره
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های اخیر ما باندی جز باند  در پاسخ به آن باید گفت که چنانچه کودکی، تحت پوشش یک باند به کار گرفته شود قربانی مضاعف است و در سال. از دالیل توجیه اجرای طرح بوده

کشی در این باندها صورت نگرفته و  شهرداری ندیدیم که علی رغم تذکرات همیشگی فعالین حقوق کودک هیچ تغییری در وضعیت کودکان تحت بهرهپیمانکاران طرف قرارداد با 

ری و انحالل چنین باندهایی گفتنی است که مجریان طرح با فرافکنی، شناسایی و دستگی. شوند آوری زباله، ضایعات و کارهای عمرانی هستند و دستگیر هم نمی همچنان مشغول جمع

 .شود دفاع می هایش را رها کرده و شامل حال کودک بی اقدامات پلیسی و امنیتی باند و سرکرده. کنند اند و کودکان کار شاغل در خیابان را دستگیر می را رها کرده( فرض بر وجود)

قطعا با این شیوه عمل به لحاظ نقطه نظرات »: بود که در مصاحبه با ایرنا به صراحت گفت  تهران نژاد مدیر کل بهزیستی استان نکته قابل توجه بعدی، اظهارات داریوش بیات

گیری استان و  ی بود که در ساختار تصمیمکارشناسی موافق نبودیم و در جلسات متعدد و به دفعات گفتیم و مکاتبات ما هم کامال مشخص و حاکی از این نقطه نظرات است ولی این سیاست

همه اینها موید این است که تصمیمات اجتماعی توسط افرادی غیر خبره و غیر اجتماعی گرفته  «.ای جز تمکین نداشتیم صورت گرفته و ما هم به عنوان یک دستگاه عضو چاره کشور

 .شود و همچنان بر حرکت در بیراهه اصرار دارد می

 

خواست پایان دادن به پیگردهای قضایی علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و فعالین کارگری هفت تپه و آزادی آنها اتحادیه کارگری و مردمی برزیل از مقامات ایران در -(  0)  

 .شد

 (اتحادیه کارگری و مردمی برزیل)سی اس پی-کانلوتا

 :به

 رهبر جمهوری اسالمی ایران، آیت هللا سید علی خامنه ای

 رییس جمهوری اسالمی ایران، حسن روحانی

 شورای عالی حقوق بشر -قضاییه جمهوری اسالمی ایرانقوه 

  درخواست در مورد زندانیان سیاسی: موضوع

 :سی اس پی، اتحادیه کارگری و مردمی برزیل، از مقامات ایران مصرانه درخواست بازنگری در موارد زیر را دارد-کانلوتا

فعال کارگری و روزنامه نگار که در  5تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر امسال در تهران بازداشت شدند و زن که در رابطه با شرکت در  2شهروند ایرانی، شامل  8تداوم حبس 

 .ارتباط با اعتراضات مسالمت آمیز کارگران هفت تپه در جنوب غربی ایران در بازداشتند

کارگران نیشکر هفت تپه که اعضایشان به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی زیر فشارها  اقدامات سرکوبگرانه ضد سندیکایی علیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و سندیکای

 .و تعقیب قضایی هستند

دیه ها و حقوق شهروندی مانند حق تشکیل تجمعات مسالمت آمیز، تظاهرات و اعتصابات کارگری و همچنین حق تشکیل آزادنه اتحا ۲۸۴۸ما میدانیم که در اصول انقالب ایران در سال 

  .سازمانهای کارگری پیش بینی شده بودند، حقوق دموکراتیکی که در رژیم شاه به رسمیت شناخته نمیشدند
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این ما معتقدیم که . گران شده استما همچنین آگاهیم که ایران زیر بار فشار تحریمهای غیرقانونی آمریکا است و این باعث تضعیف اقتصاد ایران و بدتر شدن شرایط زندگی کار

 .راستا با این تحریمهای جنایتکارانه در ضدیت با مردم ایران عمل می کنند بازداشتها و پیگردهای قضایی هم

 :شهروند بازداشت شده با اسامی زیر را آزاد کنند 8بنابراین، ما از مقامات ایران میخواهیم به این پیگردهای قضایی علیه فعالین کارگری پایان دهند و 

 یآنیشا اسدالله

 عاطفه رنگریز

 ندا ناجی

 مرضیه امیری

 اسماعیل بخشی

 سپیده قلیان

 امیرحسین دمحمی فرد

 ساناز الهیاری

 امیر امیرقلی

 با تشکر از توجه شما،

 سی اس پی-کانلوتا

 (1089مرداد  1)0218جوالی  00سائوپائولو، 

 ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

 عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان حفاری -*

آنالین از عدم پرداخت حقوق و مزایای تیرماه بشدت انتقاد کردند؛عدم پرداخت حقوق کارکنان  با ارسال پیام به نفت( رسمی،قراردادی و پیمانکاری)کارکنان شرکت ملی حفاری ایران 

 .مزایای تیرماه کارکنان خود را پرداخت کرده اندهای نفتی حقوق و  حفاری در حالی است که سایر شرکت
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 واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی  -*

کل سرمایه شرکت خودروسازی سایپا چهار هزار میلیارد تومان است این شرکت اما بیش از . خودرو و سایپا کرده است سازی دولت را موظف به فروش سهام ایران سازمان خصوصی

اند و در  به این ترتیب دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران عمالً ورشکسته. کم هشت میلیارد تومان زیان انباشته دارد ایران خودرو نیز دست. تومان زیان انباشته داردهزار میلیارد  ۲۵

 .وثیقه دریافت وام کرده است سهام این دو شرکت را قبالً ( ایدرو)واگذاری هم نیستند، زیرا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   همان حال قابل

 

 اطالعیه کارگران گروه ملی درباره وضعیت شرکت و قولهای عمل نشده مسئولین -*

 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 با سالم و دعای خیر خدمت کلیه همکاران 

 برادران و خواهران عزیز

 پرسنل شریف و محترم

ماه میگذرد،نه اینکه هیچکدام از آنها در ۴اطالع همگان رسید،از آخرین وعده های مسؤولین از سال گذشته تا کنون که قریب به   همانگونه که در بیانیه های قبلی از ابتدای سال جدید،به

دی فاسد ایثارگران که معنای دی و دخالت ایامورد حجم ثابت و ماهیانه مواد اولیه وغیره عملی و انجام نشده اند،بلکه بخاطر حجم پایین تولید و فروش آنهم با احتساب درصدی و کارمز

مالی،منجمله حقوق و سایر مخارج و هزینه واقعی مافیای فوالد میباشند،و بی لیاقتی برخی سرپرستان و مدیران شرکت،که بارها نام آنها ذکر گردید باعث گردید که جهت تأمین منابع 

که الزم . ز گذشته مقروض و بدهکار،کنند،که این امر بهیچ عنوان به صالح آینده شرکت و پرسنل نمیباشدهای شرکت،وام با سود درصد باال از بانک دریافت نموده،و شرکت را بیش ا

ادی فاسد بیرونی،به مسؤولین ارشد است با پیگیری و توجه بیشتری از سوی پرسنل و بازخواست سرپرستان ناکارآمد شرکت،و انعکاس مسائل اهم شرکت از دخالت معاندین شرکت و ای

 .باعث نجات جان شرکت از این وضعیت بغرنج باشیمکشور،

کت فاسد ایثارگران،تیم موسوی و همانطور که همگان میدانیم،همیشه خیانت از درون یک هسته،باعث ضربات سخت و جبران ناپذیری به آن میشود،که به عینه این مهم را توسط شر

که .ده سؤ استفاده از هر گونه فرصتی،جهت عرض اندام مجدد و ضربه زدن به پیکره شرکت و آینده شغلی شرکت،میباشندایادی خائن آنها بودیم،که متأسفانه تا کنون شاهد هستیم اما

 .مطمئن باشند که اینبار با پیگیری های مجدانه،بزودی تشت رسوایی آنها را بصدا در خواهیم آورد

 :و در پایان

بار مالی برای همکاران شریف،مشکالت دیگری در زمینه حضور در محل کارو ثبت خروج و ورود،بوجود آورده،که  متأسفانه مسأله ایاب و ذهاب در چند روز گذشته،بجز حمل

رف افراد مسؤول در این مسؤولین مربوطه در شرکت،موظف به رفع این مشکل ، ثبت و تأئید کارکرد برای پرسنل شریف و زحمتکش میباشند،چرا که  کوتاهی و نقصان از ط

 .بوجود آمدن این مشکل بوده و کارگران شرکت  را تقصیری شامل نمیشودزمینه،مسبب 

 کالمی با ایادی فاسد و معاندین شرکت؛

 دیدگان عقل گر بینا شوند    خودفروشان عاقبت رسوا شوند*
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 . سعی کردند که ما را دفن کنند،غافل از اینکه ما بذر بودیم و بزودی سر از خاک بیرون خواهیم آورد*

 از کانال کارگران گروه ملی فوالد اهوازبرگرفته 

 

 

 

 چقدر است؟ ۸۹حداكثر حقوق سال  -*
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 : برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که میشود  ۴عبارت است از  ۲۳۸۹اما حداکثر سقف بیمه پردازی در سال .  چیزی تحت عنوان حداکثر حقوق وجود ندارد

 .لایر در یک ماه  ۲۱۱۲۶۹۱۹۲۵

 ازکانال  قانون کار و بیمهبر گرفته 

 

 ندانی به نام مرکز پذیرش و نگهداری کودکان خیابانی یاسرز -*

 آید کاری از دستم برنمی« آزادی»برای 

 هدیه کیمیایی

 دانیم؟ ر قربانی آن چه میاز طرح بهزیستی برای پاکسازی فضای شهری و کودکان کا  گذرد؟ در خیابان شوش چه می« مرکز پذیرش و نگهداری کودکان خیابانی یاسر»در 

 آید کاری از دستم برنمی« آزادی»برای 

ترسه ببرنش یه جای بدتر؛  ترسه؛ می ها بزنه بیرون، اما می ها رو بشکنه و از الی نرده زنه شیشه هر شب به سرش می. طاقت نداره. روزه اینجاست ۲۵کنه؟  چرا دوستت گریه می

 …وقت دیگه هیچ وقت آزادش نکنن اون

گذرد و روی پیراهن آبی رنگی که رویش با فونت بزرگ انگلیسی نوشته  شود و از شیار کوچک کنار لبش می های الغر و استخوانی میثم سرازیر می درپی اشک از گونه های پی قطره

کشد و با صدایی که  اش می اش را به کف سر تازه تراشیده های اشکی بندد و انگشت هایش را می رسد که چشم تمام تالشش برای جمع و جور کردن خودش به آنجا می. افتد ، فرو می«سالم»

سالگی اومدیم ایران کار  ۲۵خوایم بریم خونه، مثل شما، مثل اون آقا، مثل همه، مگه ما چیکار کردیم؟ از  مون تنگ شده خانم، ما می ما دل»:گوید اثری از بغض و گریه در آن نیست، می

  «…ها درس نخونن کنه تا بچه ها رو خراب می اونجا کار نیست، پول نیست، طالبان مدرسه. کنیم پول بفرستیم افغانستان

 نتیجه اما آزارگر اجرای یک طرح بی

فته پیش چیزی هایی کوچک که تا همین دو ه متری و اتاق ۳۵ساختمانی دوطبقه با دو راهروی . در خیابان شوش تهران است« مرکز پذیرش و نگهداری کودکان خیابانی یاسر»اینجا 

های ساختمان را  پنجره. دهد شوی گرمای هوا جایش را به بوی هوای مانده و عرق تن می وارد ساختمان که می. ساله را در آن جای داده بودند ۲۴تا  ۲۵کودک کار  ۲۱۵نزدیک به 

امسال هم . شوند ها می ای وارد فضای نگهداری بچه کند و خبرنگارها و فعاالن رسانه ها را باز می یکی از مددکارها قفل روی میله. ها راه فراری پیدا کنند اند تا مبادا بچه کشی کرده نرده

های گذشته فریاد فعاالن حقوق کودک بلند شد که این  آوری کودکان کار را با شدت بیشتری انجام داد و در این مدت باز هم مثل سال های گذشته ناگهان بهزیستی طرح جمع مثل تابستان
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نوای »و موسسه « حامی»امسال نهاد . شود شان می آوری و زندانی کردن آنها فقط باعث تحقیر شأن آزادی و کودکی ان نیست که جمعکار کودک  طرح نه تنها راهکاری برای از بین بردن

  ی بگیرنداش را از نهادهای دولت هم در این کار دست به دست بهزیستی دادند تا برای مدتی چهره شهر تهران را از وجود کودکان کار پاک کنند و البته بودجه« باران

 اینجا از زندان هم بدتره

شان را برای چندمین بار تعریف کنند، بلکه راه فراری پیدا شود و از قفس  نشینند تا داستان زندگی و اسارت افتد خیلی زود دور هم می شان به آدم های تازه وارد می بچه ها همین که چشم

کودکی که چند هفته پیش  ۲۴۵از »: گوید یکی از مددکارها می. کنند ها را تماشا می ها و گریه اند و در سکوت اشک ها ایستاده روی بچه مددکارهای مرکز هم داخل سالن رو به. آزاد شوند

اند و با  شان آمده شان دنبال های بعضیچون خانواده . دانند اند خودشان هم دلیلش را نمی هایی که مانده بچه «.اند و بقیه آزاد شدند نفر باقی مانده ۴۵آوری به مرکز منتقل شدند  در طرح جمع

ساله یک سال است که در این مرکز نگهداری حبس شده و چون کسی را ۲۲خداداد . شان بیاید اند تا دنبال ای نداشته اند و بعضی دیگر اصال خانواده وجود مدارک هویتی آزادشان نکرده

با کتک ما رو . خواد تو خیابون بخوابیم اما کتک نخوریم مون می االن هم دل. خوابیدیم ماه تو خیابون می ۴( کند اره میبه دوستش اش)من با احمدی »: گوید می. کنند ندارد آزادش نمی

 «.ادیمآوریم و آز بینیم، بگذارند ما برویم بیرون، خودمان پول خودمان را درمی حداقل تو خیابون آسمان را باالی سرمان می. مون داشتن آوردن اینجا، با کتک هم نگه

 ایم تا آزادشان کنند ساله ۲۱گویند  می

من »: گوید خداداد می. اند اجازه دارند از مرکز آزاد شوند ها چون به بلوغ رسیده ساله ۲۱اند آن هم برای اینکه  ساله ۲۴یا  ۲۱گویند که  سال است اما می ۲۲یا  ۲۵شان  بعضی بچه ها سن

چطور . اینجا قرنطینه است، کسی اجازه بیرون رفتن را ندارد» :گوید کند و می هایش خیره نگاهم می ای یا نه ناگهان چشم م مدرسه رفتهپرس وقتی می« فقط سواد خواندن و نوشتن دارم

 .داند پدرش کجاست تا بیاید و آزادش کند او نمی. مادر خداداد ایرانی است و در زندان است و پدرش افغان است« توانم به مدرسه بروم؟ می

  شوند گرد می ها زباله مه یابد دستفروشطرح ادا

دانند که اگر در خیابان بهزیستی را دیدند، به سرعت برق و باد پا به فرار بگذارند تا دستگیر  فقط همین را می .اند بازداشت و زندانی شده  دانند برای چه ها نمی اینجا هیچ کدام از بچه

گردی  هزارتومانی زباله ۴۵۵ای از آنها هم از شهرداری کارت یک میلیون و  عده. چرا باید مدتی در مراکز نگهداری حبس بکشند دانند شان چیست و نه می دانند جرم نه می. نشوند

 کنند تا گردی می ها زباله خرند و در خیابان می

کنند تا  های غیراستاندارد با دستمزد پایین کار سنگین می ا در کارگاهه آوری و دستگیر نکند، یا دور از چشم ماموران شهرداری و بهزیستی و حامی و هیچ جای دیگری آنها را جمع

ای ناشناس که خودشان را  خواهد عده نمی. لرزد هایش می گیرد و شانه هایش می میالد صورتش را میان دست. دستگیر نشوند و بتوانند ماهیانه درآمدشان را برای خانواده بفرستند

مان  ها گرم گوید موهایم را زدم چون اینجا شب می. های مو روی صورتش است حبیب تازه موهایش را از ته زده و هنوز خرده. هایش را ببیند اشکاند،  معرفی کرده« بازدیدکننده»

من »: زند آرام و آهسته حرف می .سالش است و صورت استخوانی و پوست سفیدرنگی دارد ۲۲. اند یک ماه است که دستگیر شده اما دو بار بیشتر او را به هواخوری نبرده. شود می

 «.من را به زور سوار ون کردند و اینجا آوردند. ام همراهم هم نبود آن روز جلوی متروی تجریش ایستاده بودم و کارت آبی. کنم گردی می زباله

 کی آمدی ایران؟
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ها  زباله. دهم ها در ایران می گردی و فروش زباله شان را از راه زباله و خواهر و برادر دارم که خرجدر افغانستان د. بعد با عموم آمدم ایران. کردم از وقتی که در افغانستان بودم کار می»

داده  پدرم پیغام. کنم در گاراژ یک اتاق است که من همراه دوستانم آنجا زندگی می. فروشم خوابم، می برم پایین شهر و به صاحب گاراژی که در آن کار می کنم و می را در کیسه جمع می

ها از تنهایی و کالفگی  بعضی وقت. آید برای آزاد کردن خودم کاری از دستم برنمی. اینجا باید بغل دیوار بنشینیم و بعد اجازه بگیریم تا بگذارند روی زمین دراز بکشیم. آید که دنبالم می

ام  ام که زندانی دهم برای خودم شخصیتی دارم مگر چه کار خطایی انجام داده ام را می من خرج خانواده. ها را بشکنم و بیرون بروم خواهد شیشه کنم دلم می گیرد اما گریه نمی ام می گریه

  «.زنند که باید ساکت باشیم زنند یا سرمان فریاد می من را کتک می. اند کرده

  به عشق نقاشی ما را گرفتند

در افغانستان جایی برای کار کردن ما  .من سه بار از اینجا رفتم بیرون و سه بار من را بازداشت کردند»: اند سر آوردهاند و به مرکز نگهداری یا دمحمحسین را در سال گذشته سه بار گرفته

واهد آزادم کنند و از در اینجا خ اند که دلم می این قدر من را اذیت کرده .آییم سالگی برای کار به ایران می ۲۵از . شان را بدهند های ها باید کار کنند تا خرج خانواده نیست چون تمام بچه

 «.مستقیم بروم افغانستان؛ پیش پدر و مادرم

 چطور گیر افتادی؟

 توی راه وقتی داشت با گوشی. مان خواست نقاشی بکشیم ما دل. یک خانمی آمد و به ما گفت که بیایید اینجا تا با همدیگر نقاشی بکشیم. فروختم خرداد داشتم آدامس می ۲۱ما در ایستگاه »

 .رفتیم نقاشی را کشیدیم بعد ما را به زور داخل ون انداختند و اینجا آوردند. صحبت می کرد فهمیدیم که مامور بهزیستی است

 مان چیست؟ جرم

درباره گیرافتادنش دست مامورهای بهزیستی و سردرآوردنش از یاسر . از همان روز با جثه کوچکش در بازار تهران شروع کرد به کولبری. حسین هفت ماه پیش با پدرش به ایران آمد

یک خانمی من را دکتر برد و برایم گوشی خرید و . ردم و افتادم زمینکیلو بار روی کولم بود، ناگهان وسط بازار ضعف ک ۲۵۵. یک روز در بازار تهران مشغول کار بودم»: گوید می

: پرسد کند به رفیقش و می داند چند روز است که دستگیر شده رو می حسین دقیقا نمی« .بعد هم من را به ماموران بهزیستی تحویل داد و من را اینجا آوردند. چند روز از من نگهداری کرد

مان را  های بار دست ۲۵۵کنند  پدرم من را ول کرده رفته، اینجا ما را مجبور می. ام من اینجا خسته شده»: گوید می. کند هایش حساب و کتاب می با دستبعد « امروز چندشنبه است؟»

 «.خواهد در خیابان بخوابم اما اینجا نمانم دلم می. مان بگذاریم و بشین و پاشو برویم پشت

شان در برخورد  شان آمده که اینجا کار کنند، از کالفگی از دستوری که از باال برای. گویند شان در این مرکز می د مددکارها درباره وضعیت کاریشو های کار که تمام می های بچه حرف

فعاالن . شود نزدیک عصر می. اش چیست دانند نتیجه کنند و دقیقا نمی هاست بدون نتیجه آن را اجرا می های دولتی سال اند که ارگان ها هم قربانی طرحی شده از اینکه آن. ها با این بچه

شان کند و اجازه نفس کشیدن را  چرخد تا حبس های زندان می دود که دوباره در قفل میله ها پی کلیدی می بچه  چشم. کنند ای و خبرنگارها مرکز نگهداری کودکان یاسر را ترک می رسانه

 .…سرپناهی وارگی، بیآ. داند شان چیست؟ کسی نمی جرم. از آنها بگیرد
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 ای حقوق چند ده میلیونی می گیرند وقتی کارگران چند ماه حقوق معوقه دارند؟ چرا عده -*

 .های طبقه کارگر را مطرح کردند جمهور به بیان مطالبات خود پرداختند و دغدغه ای سرگشاده خطاب به رئیس کارگران سیمان کارون در نامه

در  مسلم ما کارگران سیمان کارون فقط پرداخت حقوق نیست؛ حق مسلم ما آن است که سرنوشت  کارخانه سیمان کارون را از نظر  تولید و سربلندیحق »: در این نامه آمده است

آور هیچ  مند باشیم و نان خاطر بهرهدغدغه توأم با آسایش و آرامِش  حق مسلم ما آن است که حداقل از یک زندگی معمولی، شرافتمند و بی. عرصه صنعت به روزگار قبل بازگردانیم 

 حق مسلم ما آن است که فرزندان  ما نگران  کسب و کار پدر خانواده خود نباشند و یک زندگی بانشاط  ساده و شرافتمند خانوادگی،  آرزویی. ای شرمنده همسر و فرزندانش نباشد خانواده

 «.دست نیافتنی نباشد

ای معوقه دارند، انتقاد کردند و خواستار برآورده شدن حقوق قانونی خود  گیرند آنهم در شرایطی که کارگران، حقوق های چند ده میلیونی می ای حقوق کارگران در ادامه نامه از اینکه عده

 .شدند

 

 .…!عی ندارند؟ای در هیأت مدیرۀ سازمان تأمین اجتما چرا بازنشستگان هیچ نماینده/ سال کار به فردا اطمینان ندارد ۰۴بازنشسته بعداز  -*

 دهد های مستقل جواب می گرِی صد درصد صنفی از طریق تشکل مطالبه

های مستقل متحد شده و بر عملکرد   ی او، بازنشستگان باید در تشکل پردازد؛ به گفته حسین غالمی به تشریح مطالبات بازنشستگان و راهکارهای دست یافتن به این مطالبات می

 .دموکراتیک نظارت داشته باشندها به شیوه  صندوق

ترین سطح ممکن، مطالباتی است که مستقیماً به معاش و زندگی روزانه بازنشستگان  شود؛ اولین و بدیهی در سطوح مختلف مطرح می« مطالبات بازنشستگان»به گزارش خبرنگار ایلنا، 

شان به هیچ وجه رضایتبخش نیست و  هایی که امروز وضعیت های بازنشستگی دارند؛ صندوق نوشت صندوقهای جدی بابِت سر شود اما در سطوح باالتر، بازنشستگان نگرانی مرتبط می

 .توانند تعادل منابع و مصارف خود را برقرار نمایند در شرایط فعلی نمی

ها و انتخاب دموکراتیک نمایندگان بازنشستگان از میان اعضاست؛  اند، مدیریت شورایی صندوق مطرح کرده -گروه اتحاد بازنشستگان –هایی که جمعی از بازنشستگان  یکی از خواسته

گیری کند که همه منابع آن توسط حقوق شاغالن تامین شده است؛ در عین حال آنها از  هایی تصمیم تواند و نباید در مورد سرنوشت صندوق به تنهایی نمی« دولت»بازنشستگان معتقدند 

 .های بدنه همخوانی ندارد ها، چندان با خواسته رضایت ندارند و معتقدند چیدمان کانون -های بازنشستگان کانون–د های موجو عملکرد و سطح کنشگرِی تشکل

 سال کار، فاقد سطح معقول و قابل قبولی از رفاه، ثبات و اطمینان در زندگی هستند ۳۵بازنشستگان پس از 

برای پی بردن به علل گسترش فقر و : گوید بگیران تامین اجتماعی می ه با مطالبات بازنشستگان با تاکید بر مستمریدر رابط( فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی)حسین غالمی 

رفاه، ثبات   سال کار، اساساً فاقد سطح معقول و قابل قبولِ  ۳۵چرا آنان پس از . های علل و عوامل وضع موجود بازنشستگان پرداخت تنگناهای معیشتی بازنشستگان باید به بررسی ریشه

 ها را مجبور به فروش خانه مسکونی و یا دیگر ملزومات اساسی کرده و به فقر مطلق بکشاند؟ تواند به راحتی آن و اطمینان در زندگی بوده به طوریکه یک حادثه یا بیماری می
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های موجود  وحدت و همبستگی سراسری برای مطالباتشان هستند؟ چرا تشکلکنند و فاقد  چرا بازنشستگان متحد و یکپارچه عمل نمی: کند او یکسری سواالت کلیدی مطرح می

العمر  مادام اند در مقابل فقر روزافزون، سلب مالکیت از بازنشستگان و کاهش سطح درمان، عملکردی درخور داشته باشند؟ چرا مدیران آنها گاهاً ثابت و بازنشستگان تاکنون قادر نبوده

توان متوقف کرد؟ چرا  های زندگی و کاهش ارزش واقعی مستمری و کاهش سطح درمان را چگونه می افزایش هزینه  دهند؟ اقعی بازنشستگان را نمیبوده و اجازۀ طرح مشکالت و

 ای در هیأت مدیرۀ سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به آنهاست نداشته و ندارند؟ بازنشستگان هیچ نماینده

 !های مستقل نداریم؟ چرا تشکل

های  تشکل  ای تاریخی دارد؛ آزاد نبودن های مستقل و واقعی که این فقدان صبغه اول، فقدان تشکل: به سئواالت فوق، دو علت عمده را باید در نظر داشت  در پاسخ: دهد ی ادامه میغالم

های صنفی، نیاز به وجدان و آگاهی جمعی دارد که  ایجاد تشکل. ددومین علت را باید درون خود بازنشستگان جستجو کر. ای بیش از یک صد سال دارد مستقل در ایران سابقه

پیگیری منافع بطور فردی، خودمحوری، اولویت دادن به گرایشات سیاسی، حزبی و ایدئولوژیک، وحدت . بازنشستگان درکی واحد و یکسان از منافع سراسری خودداشته باشند

های جمعی، فقدان فرهنگ اجتماعی همگن و فراگیر، عدم اعتماد عمومی، فقدان  ی بسیار گسترده فرهنگی، فقدان آگاهیها وجود تفاوت. کند سراسری و یکپارچه را متالشی می

 .کند های مستقل به عنوان زبان ارتباط جلوگیری می پذیری و فقدان پذیرش مشارکت، همگی از گسترش تشکل جامعه

فعالیت صنفی و سندیکایی . ای ندارند گرایانه ریزی شده و اراده دیگر فعالین اجتماعی بازنشستگان هیچ برنامۀ اندیشیده، برنامهاز طرف : کند این فعال صنفی کارگران بازنشسته اضافه می

الزامات . ”قرار دارند هایی که مبتنی بر طرح و پیگیری مطالبات اقشار اجتماعی است که در یک شرایط مشابه از نظر جایگاه اقتصادی و درآمدی، فعالیت“کنیم  را چنین تعریف می

های صنفی و مطالباتی از  عدم تفکیک فعالیت. کند که یک تشکل مستقِل بازنشستگان تنها در جهِت منافع مشترک و جمعی بازنشستگان اقدام نماید وحدت و عمل جمعی ایجاب می

 .تهای بازنشستگان اس ترین نقطه افتراق و جدایی گروه گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک، اصلی

 های زرد چیست؟ خصوصیت اصلِی تشکل

 .های صنفی است گرایی، انشقاق و انشعاب در بین گروه های بازنشستگان به معنای فرقه ی او، اولویت دادِن گرایش سیاسی و ایدئولوژیک بر منافع صنفی در درون گروه به گفته

آزمایی و صداقت وی وقتی است که بین  کند، معیار راستی است و در تشکل صنفی بازنشستگان فعالیت میاگر کسی برای مثال، به سیاست اقتصادی دولت معتقد : دهد او ادامه می

و منافع بازنشستگان باید یکی را انتخاب کرده و بطور قاطع بدون  - ای خاص را در اهداف خود دارد که سلب مالکیت عمومی وتمرکز در دست عده –های نئولیبرالی دولت سیاست

 .های به اصطالح زرد و غیرواقعی دانست توان از نوع تشکل تگی سیاسی خود، در صف بازنشستگان قرار گیرد و اگر غیر از این باشد، عملکرد او را میرعایت وابس

شبرد منافع خود کند، در این راستا ضروری های اقتصادی، که بازنشستگان را مجهز به بینش پی های اجتماعی و تاریخی و اطالع دقیق از عواقِب سیاست به اعتقاد غالمی، کسب آگاهی

 .است

ت، خود را از هر موضوع این نیست که فعاالن و کنشگران حوزۀ صنفی نباید گرایش سیاسی و حزبی خاص داشته باشند، بلکه باید در تشکل صنفی و پیگیری مطالبا: دهد او ادامه می

یابند  شوند و در این حالت، نه تنها به گرایش سیاسی خود دست نمی های متعدد درآمده و از بدنه منفک می به صورت فرقهگرایش سیاسی منتزع و جدا و تفکیک کنند، در غیر اینصورت 

 .رود بلکه مطالبات صنفی بازنشستگان نیز کمرنگ شده و از بین می
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 !موضوع زندگی بازنشستگان مسائل همین لحظه، دقیقه و آینده است

توان ایجاد کرد بلکه  اتحاد و تشکل سراسری بازنشستگان را با شعار و کالم نمی: گوید ها یا شوراها چه باید بکنند؛ غالمی می البات خود چیست؛ تشکلراه دستیابی بازنشستگان به مط

گوید اما موضوع  از اتحاد و کنشگری سخن می اگر فعال اجتماعی. ها پایه گذاشت های مدون و تحقق عملی این برنامه بایست با تدوین محتوای فعالیت صنفی و با تعاریف برنامه می

ای  گیرد در جهِت پراکندگی و فرقه اش می های خود را نه از درون وضع واقعی و موجود بازنشستگان، بلکه از دیدگاههای ایدئولوژیک و گرایشات سیاسی و حزبی مورد عالقه فعالیت

بازنشستگان مسائل همین لحظه، دقیقه و آینده است؛ بازنشسته نیاز به راهکارهایی دارد که وضع زندگی او را کند؛ موضوع زندگی  بازنشستگان کمک می  شدن و تعمیق خط فقر

مسائل  هایی هم که نمایندگی بازنشسته را برعهده دارند، باید همه هم و غم خود را معطوف به همین ها و گروه برطرف سازد؛ تشکل« فردا»بهبود ببخشد و نگرانی او را بابت « امروز»

 .کنند

های  وبهای توسعه نیافتگی و عقب ماندگی در جوامع توسعه نیافته، جدا نکردن اموری است که در اصول و محتوا از هم جدا بوده و درهم ریختن چارچ به گفته غالمی، یکی از ویژگی

 .اقتصادی با سیاسی است -مطالبات صنفی

 !اموری که باید جدا تعریف شوند

برای رفع موانع وحدت  .های بازنشستگان، گرایشات سیاسی خود را روشنگری کنند، در واقع، خود نیاز به روشنگری دارند خواهند در چارچوب تشکل کسانی که می: دهد او ادامه می

های حزبی و ایدئولوژیک نیست؟  اقتصادی با نگاه – های صنفی ریختگی مرزهای تشکل سراسری تشکل بازنشستگان، نگاه را باید به درون برگرداند، آیا فعالیت و رفتار ما باعث درهم

 .بایست منافع مشترک بازنشستگان را تأمین و وحدت کلّی و سراسری آنان را محقق نماییم لذا می

رجۀ آزادی و آگاهی اجتماعی، نیاز به همکاری مطالباتی بازنشستگان برای پیشبرد د –های صنفی  مسلماً تشکل :کند گیری می این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان نتیجه

در « باید»توانند و  کنند، دارند؛ همچنین در صورت دارا بودن توان عملی و واقعی می ها تالش می های اجتماعی که برای حذف نابرابری های شاغالن و یا دیگر تشکل با دیگر تشکل

ها و معادالت است که به تقویت تشکل صنفی و مطالباتی بازنشستگان  شرط اقتصادی دخالت کنند؛ برایند همه این پیش -یتخصیص و اولویت بندی بودجه سالیانه کشور و توسعه اجتماع

 .ها را بهبود ببخشد تواند به عنوان یک اهرم، سطح زندگی بازنشستگان و اوضاع نامناسب صندوق رساند و می یاری می

 نسرین هزاره مقدم: گفتگو

 

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه  -*

 بنام خداوند جان و خرد 

 درود فراوان خدمت همکاران گرامی وهموطنان عزیزم 
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ی مجموعه میبینیم اکثر فعالین  کارگرهرانچه در دوران اعتصابات درخواست کردیم  براورده نشده هیچ بلکه فشار کارفرما و نهادهای امنیتی بیشتر از همیشه شده است و به وضوح 

 .ناشایست با انها هستیم . این عزیزان به سایر ادارات وشاهد رفتارهای. جابجایی. نیشکر هفت تپه را تحت فشار گذاشته و با استفاده از معایب قراردادهای غیرقانونی جدید در پی

 است،متاسفانه سهامدار فاسد هفت تپه به راحتی و در سایه نیروهای اطالعاتی در حال تجزیه شرکت 

روی واقعیات بسته اند و شروع به بده بستان با اسدبیگی فاسد . عزیزان وسروران واهالی محترم منطقه شهرستان شوش،مسئولین شهرستان واستان در خیانتی اشکار چشم خود را به

هید دید که برای اینکه سندسازی و تفکیک زمینها از دید کارگران پنهان بماند یک کرده اند، برای مشاهده اسناد ومدارک میتوانید به منطقه هاوایی واقع در کوی ایالم مراجعه کنید ،خوا

 .خیانتکارانه هستندمنزل سازمانی که در گذشته در اختیار کیانوش غفاری بوده را تبدیل به دفتر امور غیر نیشکری کرده اند و در ارامش در حال انجام اعمال 

 . ما دوباره به معضالت شرکت تبدیل شده و متاسفانه میبینیم که در جلوی چشمان همه تمامی کارها غیر اصولی جلو میرودانتصاب مدیران ناالیق و نزدیک به کارفر

 .گویی که اسد بیگی برنامه ریزی شده در حال نابودی کشت نیشکر و تولید ان است 

 م است نمونه یکی از این انتصابات بازگشت دوباره مجتبی مرادی عنوان مدیریت خوراک دا

 منتشر نکرده اید ،الزم است بدانید که ایشان مامور غفاری و از نزدیکان مددی  است،باید از مجتبی مرادی پرسید چرا تاکنون گزارش اتش سوزی دوماه پیش را 

رده و از کارگر اقبالی به ریاست یک قسمت رسیده و در ماهه طی ک۴هنان فردیست که پله های ترقی را . به گفته ی کارگران شاغل در خوراک دام اتش سوزی به دلیل سهل انگاری

 .بوده است . جواب این پاداش ،شروع به قلع و قمع کارگران کرده

 چرا باید در شرکت نیشکر هفت تپه شاهد حضور نیروهای اطالعاتی باشیم

با نهادهای امنیتی تعهد . ن بپردازند،این درحالیست که اسد بیگی در تعامل مستقیمچه لزومی دارد که سه شیفت به سرپرستی سه سرهنگ بازنشسته بصورت مستقیم به سرکوب کارگرا 

 واقع در محوطه شهرک هفت تپه را به نیروهای اطالعاتی بدهد،. عدد از منازل سازمانی کارمندی۴۵الی ۳۵داده که 

 حق مسلم کارگران هفت تپه است . این کار غیر قانونی  ست و زندگی در این خانه ها

 .روز زندگیشان را میدهد۲۱رگرانی که حقوقشان به زور کفاف کا

 دوازدهم مردادماه روز برگزاری دادگاه بازداشتیان هفت تپه است،

بخشی یا سایرین نامی از اسماعیل نهادهای اطالعاتی و حکومتی هرچه در توان داشته اند صرف ان کرده اند که  این عزیزان فراموش بشوند به نحوی که همکاران در  شرکت اگر 

 بیاورند سریعا به حراست یا پلیس امنیت احضار میشوند ،

و حضرت فاطمه که به خیال خودشان این دادگاه را در جشن . حتی در عملی که بقول خودشان زیرکانه است ،روز دادگاه را دوازدهم مردادماه گذاشته اند،سالروز ازداواج حضرت علی

 .عبیر کردازدواج گم کنند و این نیز نمونه اشکار  استفاده از مناسب دینی و امورات دینی در راستای  سیاستهای سرکوبگرایانه و ظالمانه میتوان تهای حکومتی برای پاسداشت این 

ورتی که میتوانید از این عزیزان حمایت هموطنان عزیزم از شما در خواست داریم  که به حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و بازداشت شدگان روز کارگر به پا خیزید و به هر ص

 .کنید
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 "از هفت تپه تا تهران زحمتکشان در زندان

 

 پیام از طرف کارگران سیمان کارون  -*

 کارفرما به بهانه اینکه می خواهد دو حقوق بدهد حقوق را یک ماه عقب انداخت�

 با درود به همه همکاران گرامی 

و حقوق ی خواهد دو حقوق بدهد حقوق را یک ماه عقب انداخت به همین راحتی و متاسفانه شورای کارگری هم تا لحظه آخر یا همان دقیقه نود منتظر دماه گذشته کارفرما به بهانه اینکه م

 و این شد که ما یک ماه حقوق به عقب بر گردیم !!! بود 

 به این وعده ها دلخوش هستند ...توخالی داده ولی هنوز عده ای پرسنل و بعضی از اعضا شورا  متاسفانه کارفرمای و مدیران ارشد کارخانه صداقت ندارد و بارها دروغ و وعیده

 ...کارفرما عرصه را به اکثریت پرسنل تنگ کرده اند.و خیانتکاران ..بهرحال با بی خیالی پرسنل و هوچی گری عده ای جیره خوار و روباه صفت 

 ( طبق لیست بیمه از سایت تامین اجتماعی )بیمه فقط خردادماه را پرداخت کرده اند 

 حقوق هم که خبری نیست 

 مورد بازخواست قرار گیرد ..مسئولین هم منتظرند کارگری خدای ناکرده اعتراض کند تا به اتهام 

 بهرحال کسی  به فکر شکم گرسنه کارگر نیست 

 و ( ..قبال شنیدم که از آب گل آلود ماهی می گیرند ) می خواهند از زلزله ماهی بگیرند ..و جناح های سیاسی .س و نماینده مجلس مسئولین سیاسی و کاندیدای مجل

 ر پیدا کنمای تامین حضوشورای اسالمی جلسه شورای تامین را پیگیری کند در صورت نیاز و هماهنگی اعضا شورای اسالمی با فرماندار محترم بنده حاضرم در جلسه شور

 و با این ترفند بود که توانست نظر مسئولین را جلب کند ...مدیریت فعلی کارخانه متعهد گردید که هر پانزده روز یکبار حقوق بدهد  ۸۶در سال  

 مدیران بی سواد و مشاوران منفعت طلب و سود جو و بی سواد کارخانه را نابود کرده اند 

 .لی عده ای و پست های آبکی صحبت خواهیم کردانشاهلل بزودی در مورد مدارک تحصی

 

 وضعیت واحدهای صنعتی کوچک -*
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هزار واحد نیمه تعطیل  11هزار واحد رکود شدید دارند که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نزدیک به  11هزار واحد صنایع کوچک در کشور  20در حال حاضر از 

 . هستند

 .درصد فعالیت می کنند 02درصد از واحدهای تولیدی دیگر با ظرفیت باالی  02درصد ظرفیت فعالیت می کنند و نزدیک به  02تنها با  برخی از این واحدهای رکودزده

 

 درجه54ساعت کار روزانه در گرمای 81موسی قربانی کارگرپاالیشگاه عسلویه قربانی *

برادرم کامال سالم و : او می گوید. هنگام کار در شهرستان عسلویه فوت کرد، روایت تلخی از مرگ برادرش داردبرادر کارگری که  روزشنبه بیست ونهم تیرماه بر اثر ایست قلبی 

 .او قربانی شرایط طاقت فرسای محیط کارش شد. درجه کار کند 52ساعت در گرمای  10سرحال بود اما او به خاطر خانواده اش مجبور بود 

عمیرات مکانیک سرویس پاالیشگاه چهارم و پنجم شهرستان عسلویه که روز بیست و نهم تیرماه فوت کرد در گفت و گو با خبرنگاررسانه ای نامدار رضایی برادر کارگر پیمانکار ت

دچار ایست قلبی شد و فوت درجه در حین انجام کار در شهرستان عسلویه  52ساله بود؛ جوانی سالم و تندرست که به علت گرمای باالی  05" موسی"برادرم : درباره این حادثه گفت

 .کرد

اش شده و  شوک و ایست قلبی برادرم را در همان لحظات اول بجای اینکه به درمانگاه برسانند به داخل یکی از کانکس ها برده و آب یخ به او دادند که گویا همین باعث: رضایی افزود

 .زمانی او را به درمانگاه می رسانند که دیگر کار از کار گذشته بود

مسئوالن از کارگر فقط انتظار کار . ما مردم بدبخت دردمان را از هر طرف که بنویسند درد است. دانم این حرف ها به گوش مسئوالن می رسد یا نه  نمی: برادر کارگر متوفی ادامه داد

آیا مسئوالن . ساعت کار کند 10درجه به مدت  52اد که مجبور بود در گرمای باالی برادرم به خاطر این جانش را از دست د. دارند بدون اینکه شرایط ایمن و مناسب کار را فراهم کنند

 خودشان حاضرند در چنین شرایطی کار کنند؟

ساله دارد و حاال  0ساله و یک پسر  12برادرم بخاطر گذران زندگی خود و خانواده اش مجبور بود در آن شرایط سخت کار کند و نان آور خانواده اش باشد چرا که یک دختر : وی گفت

 .سرپرست شده اند هر دوی آنها در کودکی یتیم و بی

 

 ۸۹حداقل حقوق کارگر متاهل با یک فرزند در سال  -*

          . جمع محاسبه با احتساب یک فرزند و کارکرد بیش از یک سال سابقه کار در آخرین کارگاه می باشد ✅

       لایر 525.600حداقل دستمزد روزانه کارگران �

   لایر 15.169900حداقل دستمزد ماهیانه �

       لایر 0.200.062حق اوالد دو فرزند    لایر 1.516.990حق اوالد یک فرزند � 
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          (شرط داشتن یک سال سابقه به)لایر  022.222پایه سنواتی �

    لایر 1.222.222حق مسکن �

      لایر 1.822.222بن کارگری �♂�

 

 پیام کارگران سیمان کارون به آقای روحانی  -*

 تقدیم به ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی 

 حق مسلم ما کارگران سیمان کارون فقط پرداخت حقوق نیست  �

 حق مسلم ما آن است که تصمیم   �

 .انتخابی که خداوند به بندگانش ارزانی داشته است محروم نباشیمبگیریم چگونه زندگی کنیم و از حق 

ی کرسی مدیریت را بدست دارند از حق مسلم ما آن است که سرنوشت عمر و خانواده خود را از دست یک گروه بیسواد در مسند کار که  مطابق با تمایالت و  مرض های  دیگر ازار �

 آنها بگیریم و به دست اهلش بدهیم  

 .حق مسلم ما آن است که سرنوشت  کارخانه سیمان کارون را از نظر ، تولید و سربلندی در عرصه صنعت به روزگار قبل بازگردانیم   �

همانند سنوات قبل کنیم   و  را با نشاط حق مسلم ما آن است که بخواهیم دوربین های مداربسته در محیط کار که برای کنترل و سرکوب کارگران  نصب شده به پایین بکشیم و محیط کار�

 .مدیران الیق و متخصص  را خودمان تعیین کنیم و هر جا الزم باشد دست رد به سینه رانت خواران و مفت خوران سیمان کارون  بزنیم

 .ای شرمنده همسر و فرزندانش نباشد آور هیچ خانواده مند باشیم و نان دغدغه توأم با آسایش و آرامِش خاطر بهره حق مسلم ما آن است که حداقل از یک زندگی معمولی، شرافتمند و بی �

 نباشد یک زندگی بانشاط  ساده و شرافتمند خانوادگی  آرزویی دست نیافتنیحق مسلم ما آن است که فرزندان  ما نگران  کسب و کار پدر خانواده خود نباشند و برای ادامه   �

ق شش ماهه دارد این نور چشمان طلب حق مسلم ما آن است که  بدانیم به چه دلیل عده ای انگشت شمار حقوق های  باالی ده میلیون دریافت میکنند و در حالی که کارگر حقوق معو �

 .شرکت هم هستند  کار که نیستند هیچ بدهکار به

بپرسیم چگونه میشود یک مدیر بیسواد که صرفا بواسطه رابطه خویشاوندی توانسته مدیر عامل یک شرکت تخصصی شود ؟ و چگونه . حق مسلم ما آن است که از  مسئولین کشوری  �

چگونه میشود شرکتی که ممنوع المعامله ! سه فنی نیست داعیه مدیریت شرکت را دارد میلیونی فراهم کند  ؟ چگونه میشود فردی که قادر به اداره یک جل 125میشود برای خود حقوق 

هیت مدیره اجاره ایی میشوند ؟ چگونه  است بتواند چندین واحد مسکونی شرکتی را در مسجد سلیمان بفروشد و اداره دارایی این شهر به آنها مفاصاحساب بدهد ؟ چگونه میشود اعضای

 کت بحساب شخص حقیقی واریز میشود ؟ چگونه میشود فروش محصول صادراتی ارز آن یک راست به جیب سهامدار غالب   میرود ؟ میشود وجوه  مالی شر
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وردار از همه است؛ توسط قشر انحصارطلب و خودکامه و برخ  آری حق مسلم ما فقط پرداخت حقوق نیست  حقوق مسلم بسیاری داریم که علیرغم اینکه در قانون بر آنها تصریح شده �

 !شود اند و حتی مطالبه علنی و عمومی آنها جرم محسوب می چیز به فراموشی سپرده شده

ترسم نرسی به کعبه اِی اعرابی؛ کین ره که . رسد رود ولی هرگز به سر منزل مقصود نمی چرخ پولشویی و رانت و بگیر و ببند در شرکت سیمان کارون  گرچه لنگان لنگان پیش می �

 .روی به ترکستان است تو می

 

تپه را  متشکل از هشتاد سندیکا و تشکل کارگری، بازداشت و آزار و اذیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و زندانیان هفت" شبکه سندیکایی جهانی همبستگی و مبارز"* -(  0) 

 محکوم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد

  رهبر جمهوری اسالمی ایرانای  هللا سید علی خامنه آیت

   دفتر رهبری تهران، ایران

   ۲۵۲۸ژوئیه ۲۱پاریس 

   آقای رهبر

از پنجاه نفر دستگیر شده که اکثریت آنان با قرار . با گذشت دو ماه از تجمع آرام روز کارگر در مقابل مجلس در تهران، اعمال فشار بر زنان و مردان دستگیر شده همچنان ادامه دارد

   .طور موقت آزاد شده بودند، اکثرا  به دادگاه احظار شده و دائما  تحت فشار قرار دارند و کفالت به وثیقه

در ها است که بدون اجازه دسترسی به وکیل مدافع  نگار، خودسرانه هفته ها آنیشا اسدالهی، عاطفه رنگریز و ندا ناجی از فعالین حقوق کارگری و همچنین مرضیه امیری روزنامه خانم

های  ها را در سلول در روزهای اولیه آن. آمیز روز اول ماه مه اند، آن هم به صرف شرکت در تجمع مسالمت شده« فعالیت علیه امنیت ملی»ها متهم به  آن. برند بازداشت به سر می

هم اکنون عاطفه رنگریز و . شود ناشی از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل میهای  کمی بعد ندا ناجی در پی جراحت. انفرادی زندانی کردند و مورد اذیت و آزار و شکنجه واقع شدند

   .اند که در معرض خشونت قرار دارند ندا ناجی را به بند ویژه زندانیان شرور و خشن برده

شان، علیه  ها در اعتراض به پیگرد و تداوم بازداشت صاب غذای آناعت. برند ژوئیه در اعتصاب غذا به سر می ۴فرد از  نگاران ساناز الهیاری و امیرحسین دمحمی همچنین روزنامه

   .نگاران است سرکوب جاری فعالین حقوق کارگران و علیه سرکوب روزنامه

و « نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»ها عمدتا به  آن. برند خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان به سر می ۲۵۲۸ها از ماه ژانویه  آن

نگاران صرفا به خاطر پوشش خبری تجمعات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت  این اتهامات علیه این روزنامه. اند متهم شده« عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی»

  .تپه است نیشکر هفت

. بود ۲۵۲۹ها در پی افشای شکنجه شدنشان در زندان در اواخر سال  دستگیری مجدد آن. ژانویه دستگیر شدند ۲۵ران بار دیگر در اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مبارزان حقوق کارگ

   .خطر شکنجه مجدد شدن هر دو نفر بسیار جدی است

   .اسماعیل بخشی سخنگوی سندیکای مستقل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است -
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هر دو نفر شدیدا تحت فشارند تا . تپه را پیگیری کرده است یک دانشجوی مبارز مدافع حقوق کارگران است که مبارزات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتسپیده قلیان  -

   .شان در رابطه شکنجه شدنشان در زندان را پس بگیرند اظهارات

   .کنیم ها و فعالین مدافع حقوق کارگران را قویا محکوم می گرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه سندیکالیست های سندیکایی امضا کننده این نامه این اعمال سرکوب ما سازمان

راردادهای جمعی، های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق ق المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های بین خواهیم که به پیمان از رژیم ایران می

   .احترام بگذارد

   .نگاران و فعالین زندانی هستیم ها، روزنامه ما قویا خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست

   .های محترمانه ما را بپذیرید سالم

    با تقدیم احترامات

   :رونوشت به

  آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

 رئیس قوه قضائیهآقای ابراهیم رئیسی، 

 ترجمه و بازنشر از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -

 

 نامه جمعی از پرسنل شرکت کویر واگن  - ( 4) 

 .این کارگران طی نامه ای خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند

ساله با مدارک آموزش مرتبط و معتبر از حقوق حق خویش محروم  ۲۱الی  ۲۵پرسنل سایت مشهد که سابقه کاری : مشکالت حقوقی و معیشتی پرسنل شرکت کویر واگن سایت مشهد

 می باشد 

 ه آهن از این طرح بهره مند می باشند عدم بهره مندی و قرار گیری پرسنل این شرکت در طرح تجمیع که بسیاری از پرسنل و شرکت های شاغل در را -۲

 نفر نیرو این امر تحقق پذیرد  ۱۵عدم قرارگیری پرسنل این شرکت در طرح طبقه بندی که طبق قانون می بایست در شرکت های با باالی   -۲

 پرداخت می نماید ... شرکت بیمه بعضی از پرسنل را در نواحی دیگر از جمله طبس و کرمان و

ر فردی به مرخصی نیرو که با توجه به افزایش تعداد رام های قطارهای ورودی و خروجی هیچ گونه افزایش نیرویی در این شرکت صورت نگرفته است به حدی که اگ مشکل کمبود -۳

 نیاز یابد باید حتما جایگزین مشخص و معرفی کند 
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 هیچ مسئولی پاسخگوی علت تاخیر در پرداخت حقوق و زمان دقیق پرداخت ها نمی باشد پرداخت حقوق در اکثر موارد متاسفانه به صورت نامنظم انجام می شود و  -۴

 عدم بهره مندی پرسنل این شرکت از حقوق و مزایای دریافتی مطابق سایر پرسنل-۱

 

 !محاکمه کارگران حق طلب ، نه فراموش می شود و نه بخشیده خواهد شد*

 ! شود محاکمه می ۸۹مرداد  ماه  ۲۱نان کارآزادی در 

 کارگران و مردم زحمتکش ؛

تپه، دست به اعتصاب زدند تا به این وسیله، صدای  تپه، کارگران حق طلب در نیشکر هفت همان طور که اطالع دارید بعد از بی حقوقی و پایمال شدن حقوق کارگران نیشکر هفت

 .امید که مشکل آنها مرتفع شود اعتراض خود را به گوش همه برسانند با این

فضای رعب و وحشت ،کارگران معترض ما مسئولین و اشخاصی که بر سرنوشت میلیون ها  انسان  در ایران سایه انداخته اند، به جای پاسخ گویی و حل مشکالت کارگران، با ایجاد ا

 .را بازداشت و زندانی کردند

باشد و علی نجاتی فعال با داشتن مرخصی درمانی جهت مداوی بیماری قلبی ناشی از دوران  از کارگران بازداشت شده در جریان اعتصاب، همچنان اسماعیل بخشی در بازداشت می

هفت تپه همچنان در  میلیونی،فعال در بیرون از زندان می باشد، و همچنین  چند نفر دیگر از حامیان کارگران از جمله سپیده قلیان به دلیل حمایت از کارگران ۲۵۵زندان،وسپردن وثیقه 

  .ی باشدزندان  م

 وضعیت جامعه ما؛

خوابی، کولبری ، تبعیض جنسیتی، ستم ملی و میلیون ها مردم کارگر و زحمتکش با پدیده بیکاری،استثمار، گرسنگی و فقر فزاینده ،با پدیده کودکان کار و خیابان، کارتن خوابی و گور 

صدها مصیبت دیگر که زاده نظام سرمایه ساالری و سود پرستی است، ... اری و کوه خواری، ومذهبی، کودک آزاری و حیوان آزاری، تخریب و ویرانی محیط زیست، جنگل خو

  .روبرو می باشد و سایه شوم نابرابری،فقر و فالکت و اختناق روز به روز فزونی می یابد

 .درجه دوم و درجه سوم تقسیم شده است د درجه اول وجامعه ای که هر گونه تشکل یابی در آن قدغن می باشد، جامعه ای که به خودی و غیر خودی، به  شهر ون

حامیان طبقه کارگر دست به اعتراض میزنند، بازداشت و زندانی می شوند، به اجبار پشت دوربین قرارشان  می دهند تا علیه زندگی خود  در چنین جامعه ای وقتی کارگران و فرزندان و

 .،...احضار و مورد تهدید قرار می گیرد و اعتراف کنند، وکیل کارگران خانم فرزانه زیالبی،

 آخر این چه جامعه ای است که اکثریت افراد جامعه زیر خط فقر باشند و تعداد اندکی در رفاه و شادی؟

 کارگران و هم سرنوشتان؛

 !تپه و حامیان و مدافعان کارگران محاکمه شوند؟ مرداد  ماه، قرار است تعدادی از کارگران هفت ۲۲در روز  



 126                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

 .اعتراض به این  فضای پر از تهدید و ارعاب، وظیفه تمام کسانی است که مخالف هرگونه ستمی هستند 

 .مرداد ماه قرار نان کارآزادی است محاکمه شود ۲۲در روز 

 !ها انسان کارگر و زحمتکش در ایران این یعنی محاکمه خواست و مطالبه میلیون

 .آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران در بند شدباید به این شرایط اعتراض کرد و خواستار 

اجتماعی مناسب و رایگان، برای داشتن  داشتن زندگی همراه با رفاه و آسایش، داشتن آموزش رایگان،  برخورداری از تمام امکانات و خدمات درمانی و پزشکی همراه با تامین خدمات

برای برچیدن پدیده کار کودکان، کولبری،برای داشتن دستمزد های متعارف همراه با زندگی استاندار های جهانی، برای داشتن زندگی متعارف،   در خور یک بیمه های بیکاری مکفی و

 .، باید متحدانه علیه تمام بی حقوقی ها  ایستاد_ازادی_کار_نان#و  در یک کالم برای بر خورداری از ... حق تشکل یابی، برای داشتن حق اعتراض و اعتصاب و

 .مدافعان آنان را شدیدا محکوم کرده و خواستاریم به این روند ضد کارگری پایان داده شود تپه و تپه، ادامه بازداشت و پرونده سازی علیه کارگران هفت ندیکای کارگران نیشکر هفتس

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۸۹مرداد   ۴دوشنبه 

 

 !دهد ها را پوشش می درصِد هزینه ۱۰درصد و برای بازنشستگان  ۱۹انه برای کارگران درآمد ماه/ چقدر جدی است؟« ترمیم دستمزد» -*

بن کاغذی به آنها بدهد، همگی در مرحله بعد اینکه دستمزد، مستقیم زیاد شود یا غیرمستقیم یا اینکه کارگران کاالبرگ الکترونیکی برای خرید کاالهای تعاونی دریافت کنند یا دولت، 

ماه باقیمانده تا پایان سال را با دستمزدی سر کنند که  ۹توانند  ول دولت و به طور مشخص، وزارت کار باید قبول کند که پای میز مذاکره بنشیند؛ قبول کند که کارگران نمیقرار دارند؛ ا

 !دهد ها را پوشش می درصد هزینه ۲۹فقط 

ی  ترین و اولین خواسته اند؛ مهم ی این شورا شده جانبه درخواستی که سه امضا پای خود دارد، خواستار برگزاری جلسه سهبه گزارش خبرنگار ایلنا، گروه کارگری شورای عالی کار در 

انبه شورای ج است اما علیرغم به ثبت رسیدن این درخواست رسمی و گذشت بیش از دو هفته، هنوز جلسه سه« ترمیم قدرت خرید کارگران»آنها برای برگزاری این جلسه، تالش برای 

 .عالی کار برگزار نشده است

ی نامتعادل بودن بازار اقتصاد و تهدیدهایی که متوجِه اشتغاِل موجود است،  توان به بهانه توان درخواسِت ترمیم دستمزد را نادیده گرفت؛ آیا می سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی، می

 های عرفی انتهای سال موکول کرد؟ حثترمیم مزد کارگران را به حاشیه راند و آن را به ب

 چه اتفاقاتی افتاده است؟
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های گذشته  های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در طول سال قدرت خرید کارگران از ابتدای امسال، مسیر تنزل را با سرعت بسیار پیموده است؛ در حال حاضر فاصله دستمزد و هزینه

افزایش غیرمستقیم »کارگری شورای عالی کار درخواست دارند استفاده از راهکارهای غیرمستقیم برای ترمیم دستمزد یا به عبارت دیگر، رسیده است؛ در این شرایط، آنچه اعضای 

 .است« قدرت خرید کارگران

تومان  ۴۳۴هزار و  ۸۵۹میلیون و  ۶سبد معاش به  است؛ در خرداد ماه، نرخ« سبد معاش خرداد ماه»های خانوار انجام شده، مربوط به محاسبات  آخرین محاسباتی که برای هزینه

ها مقایسه کنیم تا دریابیم در حال حاضر، دریافتی مزدبگیران کارگری، چند درصد از  رسید؛ حال باید حداقل دستمزد کارگران و حداقل مستمری بازنشستگان را با این سبد حداقلی هزینه

 .ست ای جدی مطالبه« ترمیم دستمزد»ین ضرب و تقسیم ساده بتواند به راحتی نشان دهد که تا چه حد دهد؛ شاید هم های زندگی را پوشش می حداقل هزینه

 !دهد ها را پوشش می درصد هزینه ۲۹دستمزد فقط 

درصد  ۲۹میلیون تومان، فقط  ۲که این یابیم  حداقل حقوق یک کارگر مجرد با احتساب مزایای مزدی، حدود دو میلیون تومان است؛ اگر مبنا را سبد خرداد ماه قرار دهیم، درمی

هزار تومان است که با در نظر گرفتن همان سبد خرداد ماه، این مبلغ، فقط  ۴۵۵میلیون و  ۲دهد؛ حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز، حدود  های زندگی را پوشش می هزینه

 .دهد های حداقلی زندگی را پوشش می درصد هزینه ۲۴

 .دهد های ماهانه را پوشش می ی هزینه درصِد کمینه ۲۴ها و حداقل مستمرِی بازنشستگان فقط  درصد هزینه ۲۹، حداقل مزِد کارگران فقط ۸۹توانیم بگوییم در خرداد ماه  یدر نتیجه، م

 !باید در دستور کاِر شورای عالی کار قرار بگیرد؟جدی نیست و ن -با هر روشی، مستقیم یا غیرمستقیم –« ترمیم دستمزد»توانیم ادعا کنیم که  در این شرایط آیا می

میلیونی جامعه که با  ۲۴تنها محدود به فعاالن رسمی کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار نیست؛ بدنه کارگری « ترمیم دستمزد»ی  در اوضاع و احوالی که ترسیم شد، خواسته

 .هایی، قدرت خرید طبقه کارگر بهبود یابد دهند و همه فعاالن مستقل بر این باور هستند که باید با استفاده از روش تشکیل می هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را احتساب خانواده

 در سال برگزار شود« دو بار»مذاکرات مزدی 

است و ما مثل « عادی»حتی در شرایطی که همه چیز : گوید ورت میدر ارتباط با این ضر( فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو)نژاد  بهرام حسنی

ال جاری ها مواجه نیستیم، نظام تعیین دستمزد براساس نرخ تورم موجود، ایرادات عمده دارد؛ اول اینکه دستمزدهای سال بعد همواره براساس تورم س سابقه قیمت امسال با افزایش بی

ماندگی مزدِی هرساله،  بینی تورم سال بعد در دست نیست و مزد ساالنه همیشه منطبق با تورم رسمِی سال قبل است که الجرم بخشی از عقب شود؛ یعنی ابزاری برای پیش محاسبه می

براساس کاالهایی محاسبه با معیارهای عینی و واقعی زندگی کارگران تطابق ندارد؛ معموالً تورم رسمی را « نرخ تورم رسمی»محصول همین عامل است و دوم اینکه، هیچ زمان، 

اید در عمرش یک بار هم سوار هواپیما کنند که در زندگی روزمره کارگر تاثیر چندانی ندارد؛ مثالً نرخ بلیط هواپیما جزو سبد کاالهای تورمی است؛ آنهم در شرایطی که کارگر ش می

 !نشود

های زندگی عقب است؛ هرچند امسال شرایط نسبت به  دهد و همیشه از هزینه های زندگی را نمی کفاف هزینه« هیچگاه»به همین دلیل است که حداقل دستمزد : کند گیری می او نتیجه

 !ماندگی دستمزدی بیشتر همیشه دشوارتر است و عقب
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اصرار نورزند « فقط سالی یک بار»ش این است که روی زیاد شود؛ پس حداقل« سالی یک بار»در قانون کار نیامدهکه مزد حتما باید فقط : گوید می« ها حل راه»نژاد در ارتباط با  حسنی

ماندگی دستمزدی کارگران به خصوص در  حل برای معضل عقب روز نمایند؛ این راهکار، بهترین راه و اواسط سال یک جلسه دیگر مزدی برگزار کنند و دستمزد را ترمیم کرده و به

 .گسیختگی تورم است شرایط لجام

ماند و کارگران ابزار فشاری برای به کرسی نشاندن محاسبات انجام شده ندارند، کارایی الزم را  ین نوع مذاکرات مزدی که فقط محاسبات روی کاغذ باقی میاو البته معتقد است که ا

 .آید  ندارد و چندان به کاِر کارگران نمی

 در چنته دارد« هایی طرح»گروه کارگری 

هایی برای افزایش غیرمستقیم  کند، طرح روز می های خانوار را محاسبه و به ری شورای عالی کار که مستقالً هر ماه محاسبات سبد هزینهرسد که گروه کارگ در این شرایط، به نظر می

 .بداند« جدی»ه ترمیم دستمزد را ها منوط به این است که معاونت روابط کار وزارت کار، در این اوضاع و احوال، نیاز ب قدرت خرید کارگران در چنته دارد؛ اما اجرایی شدن این طرح

از طرف گروه کارگری به شورای عالی کار این درخواست داده شده تا : گوید در ارتباط با راهکارهای مورد نظر گروه کارگری می( عضو کارگری شورای عالی کار)علی خدایی 

 .از افزایش مستقیم دستمزد بررسی شود تا به معیشت کارگران کمک کنیمجلسه شورا با موضوع بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از طریق غیر 

های  باید از ظرفیت تعاونی :گوید کند و می پذیری باالتر کاالها اشاره می ها و دسترس خدایی در ارتباط با راهکارهای قابل اجرا، به افزایش قدرت خرید کارگران از طریق کاهش قیمت

شد  های کارگری داده می ارگری برای توزیع اقالم و کاالهای اساسی استفاده کنیم؛ اگر از ابتدا ارزهای اختصاص داده شده به این مسئله به خود تعاونیهای مصرف ک کارگری و تعاونی

 .رسید این کاالها با قیمت بهتری به دست کارگران می

 «پذیرند می»کارفرمایان هم ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران را 

ست غیرقابل انکار که حتی کارفرمایان نیز به آن اذعان دارند؛ علی اصغر  ن قدرت خرید کارگران و ناتوانی دولت در تامین مایحتاج ضروری با قیمت ارزان و دولتی، حقیقتیپایین بود

ومانی تخصیص داده است پس طبیعتا باید کاالها با این نرخ به دست مردم ت ۴۲۵۵دولت برای کاالهای اساسی ارز : گوید باره می در این( نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار)ها  آهنی

شود به شکل مختلفی  بنابراین باید این موضوعات بررسی شوند و کاالهای اساسی که با این ارز خریداری می. ای شده تا این اتفاقات بیافتد هایی که در اجرا داشتیم زمینه برسد ولی ضعف

 .ه باالخص کارگران برسدبه دست اقشار ضعیف جامع

در این « امروز»تومانی کاالهای اساسی را در اختیار مردم بگذاریم قطعا قدرت خرید این بخش افزایش خواهد یافت ولیکن متاسفانه ما تا به  ۴۲۵۵اگر بتوانیم ارز : دهد او ادامه می

 .ایم موضوع موفق نبوده

مذاکره بنشیند؛ اینکه دستمزد، مستقیم ی اینها منوط به این است که دولت حاضر شود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای مباحثه در مورد راهکارهای ترمیم دستمزد، پای میز  همه

نند یا دولت، بن کاغذی به آنها بدهد، همگی در مرحله بعد قرار دارند؛ اول دولت و زیاد شود یا غیرمستقیم یا اینکه کارگران کاالبرگ الکترونیکی برای خرید کاالهای تعاونی دریافت ک
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ها  درصد هزینه ۲۹ماه باقیمانده تا پایان سال را با دستمزدی سر کنند که فقط  ۹توانند  به طور مشخص، وزارت کار باید قبول کند که پای میز مذاکره بنشیند؛ قبول کند که کارگران نمی

 !دهد را پوشش می

 نسرین هزاره مقدم: گزارش

 

 سفره کارگران کوچکتر شد -*

درصد از ۳۴دستمزد کارگران  ۸۶های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال  برخی تحلیل/ دهد  درصد هزینه زندگی کارگر را پوشش می۴۵فقط  ۸۹دستمزد 

 .کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده است ۸۴ها در سال  اصله درآمد و هزینهف. داد  های سبد معیشتی آنها را پوشش می حداقل هزینه

  

 درصدی قربانیان حوادث کاری در سه ماهه اول سال جاری 81افزایش  -(  5) 

 .نفر زن بودند 2کارگران مرد و نفر از این  210کارگر براثرحوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند  201طی سه ماهه بهار سال جاری، 

نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست  201، 1089مرداد ماه اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، طی ماه های فروردین تا پایان خرداد سال 0به گزارش 

 .ی دهددرصد رشد را نشان م 10.8دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

نفر فوتی ثبت شده  05و خراسان رضوی و مازندران هر یک با  00، اصفهان با 112در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیشترین آمار تلفات حوادث ناشی از کار در استان های تهران با 

 .است

مورد متوفی کمترین آمار تلفات حوادث ناشی از  2و ایالم با  0یستان و بلوچستان با ، س0همچنین استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری هر یک با 

 .کار را در این مدت داشته اند

اس میزان مرگ همچنین بر اس. فوتی مربوط به استان تهران و کمترین آن با سه فوتی مربوط به استان ایالم بوده است 202بر اساس این گزارش طی سال گذشته بیشترین آمار تلفات با 

متوفی در هر صدهزار جمعیت بیشترین و استان کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و  0و تهران با  0.6و پس از آن یزد با  2.2ها در مقایسه با جمعیت هر استان، استان های بوشهر با 

در هر صدهزار جمعیت کمترین میزان مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار به نسبت جمعیت  متوفی 1.0و سیستان و بلوچستان با  2.8، چهارمحال و بختیاری با 2.9آذربایجان غربی با 

 .را داشته اند 1080در سال 

وط نفر از متوفیات حوادث کار بر اثر سق 152بر اساس آمارهای موجود طی این مدت . طی این مدت در حوادث ناشی از کار عمده ترین علت مرگ را سقوط از بلندی تشکیل داده است

 .درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است 5.5از بلندی جان خود را از دست داده اند که 

 02همچنین . فوتی در رتبه های بعدی علل مرگ بر اثر حوادث کار قرار می گیرند 10و کمبود اکسیژن با  20، سوختگی با 62، برق گرفتگی با 110پس از آن برخورد جسم سخت با 

 .نیز به دالیلی دیگر در حوادث کار جان خود را از دست داده اند نفر دیگر
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 بازهم حرفی دیگر از خانواده ای دیگر  -*

 حرف های محبوبه فرح زادی معلم باز نشسته 

 من نه از خانواده شازده فجری  ونه زمین دار و سرمایه دار بوده ام

 هستم  22پدرم کارگر بیکار شده از اصل چهار آمریکایی ترومن در ایران  دهه :من از یک خانداده کارگری که 

ه شد و پدر بیکارم در صف بیکاران ب پدرم بدون هیچ حق وحقوقی از اصل چهار اخراج شد چون این اصل  در ایران شکست خورده اعالم گردید  خانواده من با فقر و تنگدستی  روبرو

 دنبال کار می گشت 

 برادر و خواهرم از کودکان کار بودند ود کوکی برای کمک به خانواده کار می کردند

 من یک واقعیت؛ از تاریخ زحمتکشان ایرانم 

و بارها و بارها  از طرف اطالعات تهدید  من امروز معلم باز نشسته در ایرانم که برای گرفتن حقوق از دست رفته ام مرتب در کنار هم صنفی هایم در خیابان آواز حق طلبی می خوانم

 زیرا که من آواز خوان  میادین شهر شده ام . شده ام 

 من یک زنم 

 و ؛ ۵۵۵من یک انسان ؛

 هان داشتن زندگی در شان و منزلت انسان هستممن فقط خوا

 و این تنها جرم من است

 

 چرا حوادث شغلی در معادن افزایش یافته است؟-*

یک عضو هئیت مدیره نظام مهندسی معدن مازندران، چند عامل اصلی را در افزایش حوادث منجر فوت در معادن زغال سنگ کشور دخیل  

 .تر نیز یک ضرورت است شود و نظارت و بازرسی جدی چندان جدی گرفته نمیی او، ایمنی   داند؛ به گفته می

صبح، در داخل کارگاه زغال سنگ معدن کارمزد سوادکوه، بلوک سنگی  ۲۵تیر ماه حدود ساعت  ۲۳به گزارش خبرنگار ایلنا، در روز شنبه 

خوشبختانه با اقدام و کمِک به موقعِ دیگر  .میت وی شداز سقف تونل ریزش کرده و باعث گیر کردن یکی از کارگرها در زیر سنگ و مصدو

 .کارگران، کارگر مصدوم از زیر سنگ خارج و از مرگ نجات یافت
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گر مصدوم ین حادثه، خوشبختانه کاربه گفته منابع محلی، دلیل حادثه، ضعف در اجرای نگهداری تونل به دلیل نامرغوب بودن و فرسوده بودن تجهیزات معدن بوده است؛ گرچه در ا

سنگ البرز شرقی و دیگر معادن مشابه رخ داده، تعدادی از کارگران جان خود را از دست دادند؛ به راستی چرا نرخ  شماری که قبل از آن در معادن زغال نجات یافت اما در حوادث بی

 تا این حد تنزل داده است؟های کاری معدن را  را در محیط« ایمنی»حوادث معدن تا این حد افزایش یافته است؟ چه عواملی 

در رابطه با افزایش حواث معدن و تاثیرپذیری فضای کار در معادن و ایمنی آنها از اوضاع و احوال ( عضو هئیت مدیره نظام مهندسی معدن مازندران)مصطفی رنجبر پاشاکالئی 

انسانی و مواد اولیه نتوانسته مشکل خاصی ایجاد کند چراکه توان تامین آن از طریِق پتانسیل ها در بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی از لحاظ نیروی  تحریم: گوید اقتصادی می

 .های معدنی است ها در این حوزه، بر خرید تجهیزات، ماشین آالت و تامین مالی پروژه داخل کشور وجود دارد ولی تاثیر اصلی تحریم

 ها چقدر است؟ تاثیر تحریم

شود ولی هنوز تهیه تعداد زیادی از قطعات، تجهیزات مصرفی و ماشین آالت وابسته به  آالت توسط صنعتگران بومی ساخته و تامین می که بخشی از ماشینعلیرغم آن: دهد وی ادامه می

هیه و تامین کاالها و ابزارآالت مورد استفاده در این امر بر ت. ها، سختی تهیه امکانات دو چندان و پرهزینه شده است بازار خارجی است که با توجه به افزایش قیمت ارز و وجود تحریم

 .تاثیر نبوده است ایمنی معادن نیز بی  بخش

ارزیابی دقیق حوادث رخ داده در معادن، دو عامل اساسِی . های گذشته اخبار متعددی از حوادث در معادن کشور باالخص معادن زغال سنگ منتشر شده است در ماه: دهد او ادامه می

همانند حادثه ناشی از بکارگیری لوکوموتیو معیوب در معدن یورت گلستان، استفاده از سیستم )کیفیت  کارگیری تجهیزات فرسوده و بی یک علت آن، به: دهد را نشان می ساز حادثه

 .است… نج در معادن زغال سنگ و و استفاده ناکافی از لوازم ضروری کنترل ایمنی مانند گازس( نگهداری ضعیف در معادن کارمزد سوادکوه و طزره دامغان

 ها هستند؟ ساز کدام عوامل حادثه

های تولید، رکود بازار، واردات زغال سنگ و  های نه چندان دور تا حدود دو سال گذشته، اوضاع معادن زغال سنگ خوب نبود؛ چراکه به دلیل باال بودن هزینه ی او، از سال به گفته

 .شد برداری با حداقل ظرفیت در تعداد کثیری از معادن کشور می دآوری در کار نبود و همین امر، موجب غیرفعال شدن و یا بهرهحاشیه سود پایین فروش زغال سنگ، سو

ح قیمت زغال سنگ و فرسودگی بیشتر تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در این معادن شد؛ حال با اصال  روزرسانی و همین عوامل، موجب عدم به: کند رنجبر پاشاکالیی اضافه می

نامرغوب، عدم تجهیز معادن تر شدن قیمت فروش آن در بازار داخلی، سطح درآمدی معادن رشد مناسبی داشته ولی همچنان ماشین آالت و تجهیزات فرسوده، بکارگیری مصالح  منطقی

شود؛ هرچند که بنا به آمار بدست آمده از بازار، تجهیزات وارداتی برای معادن تحت تأثیر نرخ  های معادن مشاهده می های نگهداری تونل به امکانات کنترل ایمنی و یا عدم ارتقای سیستم

درصدی  ۲۵۵سنگ به طور متوسط افزایش  درصد و سایر ملزومات و مواد اولیه داخلی از چوب گرفته تا ریل، آرک و سایر مواد مورد استفاده در معادن زغال ۲۵۵ارز تقریباً 

ای برای نادیده گرفتن مقوله ایمنی در معادن  تواند بهانه برداری معادن نیز وجود داشته و لذا این امر نمی در مقابل آن افزایش مناسب قیمت فروش زغال سنگ و رونق بهرهاند، اما  داشته

 .گذاران معدنی است مایهشده در معدن و ضامن جان و مال سر باشد چراکه رعایت اصول ایمنی در معادن، به نوعی بیمه کردن سرمایه تزریق

عامل دیگر : گوید روزرسانی آنها، چه عامل دیگری در بروز حوادث دخیل است؛ عضو هئیت مدیره نظام مهندسی معدن مازندران می اما غیر از قدیمی بودن تجهیزات و گرانِی روند به

طلبد  هرچند که می. کارگیری صحیح مباحث آموزش دیده توسط افراد شاغل در معادن استوقوع حوادث اخیر در معادن باالخص معادن زغال سنگ کشور، ضعف در آموزش و عدم ب
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گرفتن مباحث آموزشی توسط بسیاری از تعداد و کیفیت برگزاری دوره های آموزشی افزایش یافته و مسائل تحلیلی از حوادث رخ داده بیشتر آموزش داده شود، اما تمایل کم و جدی ن

همچنین به دلیل عدم برگزاری منظم مانورهای . کار و مقاومت در برابر بکارگیریمالحظات ایمنی، ریسک حوادث را افزایش داده است کاران سنتی و تجربیکارکنان باالخص استاد

شود بطوری که  مان فراموشی سپرده میهای ایمنی در معادن حتی توسط بسیاری از مهندسان شاغل در معادن به مرور ز ایمنی در معادن کشور، بسیاری از نکات جدی دستورالعمل

 .شود انتخاب واکنش صحیح و سریع در هنگام وقوع حادثه دشوار می

های تهیه شده برای  هایی در طرح هرچند گاهاً ضعف. های مهندسی تهیه شده برای معادن دانست توان نادیده گرفتن طراحی سومین عامل حوادث اخیر در معادن را می: دهد او ادامه می

های فرار از خطر، تهویه، نجات در مواقع  در بسیاری از معادن راه. شود سازی طراحی معادن انجام نمی نیز اقدام اصولی در پیاده  شود ولی در مدت زمان استخراج عادن دیده میم

ها و کاهش کمیت  های استخراج، تغییراتی در هندسه تونل دف کاهش هزینههمچنین در موارد بسیاری مشاهده شده است که با ه. بینی یا اجرا نشده است اضطراری و غیره به درستی پیش

 .آید  پذیرد و در هنگام وقوع حادثه، چالشی مضاف بر خود حادثه به حساب می ها برخالف طراحی انجام شده صورت می های نگهداری تونل و کیفیت مصالح سیستم

 چه باید کرد؟

های نظارتی که در راس آن وزارت صنعت، معدن  تر و پرشمارتِر ارگان منظور کاهش حوادث در بهار رونق معادن زغال سنگ، بازرسی جدی به: کند گیری می رنجبر پاشاکالیی نتیجه

تواند در قالب  این سازمان می. در این بین نقش سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت را نیز نباید فراموش کرد. وتجارت است، یک ضرورت است

ریزی منظم و اختصاص بودجه کافی از طرف دولت  های بازرسی از طرف وزاتخانه در حیطه ایمنی معادن حضور بارزتری داشته باشد و این اقدام نیازمند عزم جدی، برنامه برنامه

 .است

 متهمان واقعی اتهامات وارده برما، شمایید -*

 روز جهانی کارگر امسال توانست بیش از پیش چهره مدافعان سرمایه را به نمایش بگذارد 

 . ی انسانها میشوندروزی که کارگران بیش از صد سال است در دنیا و همه کشورها به خیابان می آیند و دردهایشان را فریاد میزنند و خواهان زندگی برابر برا

 .و دستگاه قضا حتی از تحمل شنیدن درد عاجز هستند چه رسد به درمان درد اما در ایران مسئولین و دولتمردان

. ی شرکت کنندگان در  این تجمع استنزدیک به سه ماه از روز جهانی کارگر امسال میگذرد اما کماکان تیتر هر روزه اخبار ، ادامه بازداشت و احضار و صدور احکام دادگاه برا

ر تحمیل شده به زندگی شان از طرف دستگاههای مربوطه دولتی، این روز را مناسب دیدند و در جلوی به اصطالح خانه ملت تجمع آرامی را برگزاکارگرانی که از سر درد بی حد 

 کردند

 سه شمشیر بران قوه قضائیه برای سربریدن صدای اعتراض کارگران کماکان افراشته است و کارگران بیشتری را به تیغ میکشد 

 اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور :شمشیر اول �

 اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی : شمشیر دوم�

 اتهام اخالل در نظم و آسایش عمومی: شمشیر سوم�
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 .نداتهاماتی که میتوانند طبق قانون  سالها محکوم به آن را از زندگی ساقط کنند و به زندان بیانداز

 .داتهاماتی که برای اکثر کارگران معترض بکارگرفته میشود تا بتوانند گلوی آنان را بیشتر فشار دهند تا جرات بیان درد را از آنان بگیرن

 !!!آیا شما مسئولین در جلسات تصمیم گیری برای کشور در همه ارگانها به این جرایم متهم نیستید؟

 .درصد جامعه به جهنم تبدیل کرده اید ۸۸گی و امنیت را برای شما که با تصمیمات ضدکارگری تان زند

 .شما که با مصوباتتان سیاهی را برای سفره ها و سرنوشت تک تک اعضای خانواده های ما به بار آورده اید

 !!آیا دستمزد ساالنه را شما تصویب نمی کنید که خفت از آن میبارد؟

را شما تعیین نمی کنید که یکی یکی از زندگی اکثریت کارگران در حال حذف شدن هستند و کشف آمار کودکان ... ن، درمان،آموزش و آیا قیمت گوشت ، لبنیات، میوه، مسکن، ماشی

 !!!!دچار سٔوتعذیه دستاورد تصمیمات اقتصادی اتان میشود؟

مستقیما ...رض آن همچون خانه خرابی و بیکاری و بی افقی زندگی جوانان و آیا شما شرکتها را با واگذاری و خصوصی سازی و رانت خواری به ورشکستگی نکشانده اید که عوا

 !!خانواده های اکثریت مزدبگیر جامعه را به خطر انداخته است؟

 !!!د؟آیا شما با رشد شرکتهای پیمانکاری و واگذاری آنان به نورچشمی هایتان  سعی در ارزان تر و بی حقوق تر کردن کارگران سراسر کشور نکردی

 درصد کارگران شاغل را دربرمی گیرد  ۸۴آیا با رشد قرارداد موقت بگونه ایی که 

 !!!سعی در نابودی و بی حقوقی آینده این انسانها نکردید؟

 !!!ز کارگران ایجاد نکردید ؟ا آیا با فرش قرمز پهن کردن برای جذب سرمایه گذاران، مناطق ویژه اقتصادی را  برای به بردگی کشاندن و دررفتن از حمایتهای ناچیز قانون

 .نداخته بلکه به نابودی کشانده استو هزاران سیاست و تصمیم دیگر که در طی این سالها زندگی و امنیت و آرامش و آسایش اکثریت خانواده های مزدبگیران را نه تنها به خطر ا

 !!!!خانواده در کشور هستید یا ما؟اکنون بگوئید شما متهم به اجتماع و تبانی بر علیه امنیت داخلی میلیونها 

 !!!!شما با تحمیل چنین شرایطی به زندگی کارگران اخالل در نظم و آسایش عمومی ایجاد کرده اید یا ما؟

 .ما فقط جرٔات کرده ایم زبان به ابراز دردهایی باز کنیم که مسبب ایجاد آن شما هستید

 ما مجرم ایجاد درد نیستیم 

 .ه تحمل ادامه این درد را نداریمخود دردمندانی هستیم ک

 پروین دمحمی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران  و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران�✍
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 ۸۹مرداد  ۸

 

 ها ی کارگران معترض و مدافعان آن ی محاکمه بیانیه کانون نویسندگان ایران در باره -(  6)

فعال  سپیده قلیان   تپه، ی کارگران نیشکر هفت اسماعیل بخشی نماینده مرداد سال جاری قرار است ۲۲روز 

امیر  فرد، ساناز اللهیاری،  تپه و امیرحسین دمحمی کارگری، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت

ی دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاض ۲۹ی  ی اینترنتی گام در شعبه اعضای نشریه  امیرقلی و عسل دمحمی

 .شوند مقیسه محاکمه 

در سال گذشته چند هزار کارگر شرکت نیشکر هفت تپه برای حفظ شغل و گرفتن دستمزدهای پرداخت 

های آن  شان دست به اعتراض زدند و کسانی را به نمایندگی انتخاب کردند؛ کسانی اخبار و گزارش نشده

ها بازداشت و تحمل  دهندگان پس از ماه ازتابحال آن نمایندگان و مدافعان و ب. ها را بازتاب دادند اعتراض

 .رنج فراوان قرار است چند روز دیگر به دادگاه برده شوند

پیداست  که تشکیل  . ای اند و پنج تن دیگر نویسنده و فعال رسانه ی کارگران معترض از آنها دو تن نماینده 

ی  پیرامون مسائل آن به معنای محاکمه انگاری اعتراض و  بازتاب اخبار و نوشتن دادگاه برای آنها و جرم

مرداد حتی با معیارهای حداقلِی حقوق شهروندی، نه تنها جرمی مرتکب  ۲۲متهمان دادگاه . آزادی بیان است

گونه  ای بدون وجود و حضور این هر جامعه. اند اند که به حق شهروندی و انسانی خود عمل کرده نشده

اجتماعی مردم " امنیت"ر خالف انشای سیستم دادرسی و محاکم، ضامن آنها، ب. رود ها به قهقرا می انسان

 .هستند

هم از این . زدایی از راه ایجاد هراس و زندان و شالق و اعدام است ها در راستای معترض در شرایطی که حاکمان توانایی حل مشکالت ویرانگرجامعه را ندارند تشکیل این دادگاه

 .شود های سنگین ختم می فزایشی دارد و به حکمها روند ا روست که شمار دادگاه

سپیده   قیدوشرط  اسماعیل بخشی، کند و خواهان آزادی فوری و بی هایی را محکوم می هیچ حصر و استثنا، برگزاری چنین دادگاه کانون نویسندگان ایران با تاکید برحق آزادی بیان بی

 .و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است  امیر امیرقلی، عسل دمحمی اری، فرد، ساناز اللهی قلیان، علی نجاتی، امیرحسین دمحمی

 کانون نویسندگان ایران

 ۲۳۸۹مرداد  ۲۵

 بیکاران دانشگاهی    -*

 در بیکاری تحصیل کرده های دانشگاهی کرمانشاه مقام اول و کردستان دوم شد
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درصد بیشترین بیکاری  00.0و  02.2درصد،  05.5درصد،  09.5کردستان، کرمان و لرستان به ترتیب با کرمانشاه،   برپایه یک گزارش آماری از  وزارت کار، چهار استان

 .کرده دانشگاهی را دارند تحصیل

کشور قرار دارد و بدین  درصد باالتر از نرخ بیکاری 12درصد است که استان کرمانشاه حدود  19.0التحصیالن دانشگاهی و  یا در حال تحصیل دانشگاهی در کشور  نرخ بیکاری فارغ

 .کردستان جایگاه دوم را احراز کرده است. ترتیب رکوردار بیکاری تحصیل کرده گان دانشگاهی را نیز به خود اختصاص داده است

 

 ...دلسردی بیکاران برای جستجوی شغل علت کاهش نرخ بیکاری است -*

کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال بلکه به دلیل خارج شدن : در بیکاران برای جستجوی شغل، عنوان کردهای مجلس، در گزارشی با اشاره به افزایش دلسردی  مرکز پژوهش

 .افراد از بازار کار رخ داده است

م را به شرح زیر مورد بررسی های مه شاخص« ۸۹های بازار کار در فصل بهار  تحلیل شاخص»های مجلس شورای اسالمی در گزارشی تحت عنوان  به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش

 :قرار داد

 جمیعت فعال و غیرفعال -۲

ً  ۱۸۹، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط ۲۳۸۴دهد طی سه سال منتهی به بهار  ها نشان می بررسی :جمعیت فعال – درصد از آن  ۱۳هزار نفر افزایش داشته است که تقریبا

 .هزار نفر کاهش داشته است ۴۳فعال  yنسبت به فصل مشابه سال قبل،  ۲۳۸۹اما در بهار . اند مردان و مابقی زنان بوده

هزار نفر افزایش  ۲۲۴رخ داده است و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل  (هزار نفر ۲۴۵حدود )این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش در جمعیت فعال زنان 

 .یافته است

 .به یک پنجم خود رسیده است( هزار نفر افزایش در سال ۱۲۵)  ۲۳۸۴ت فعال مردان نسبت به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار البته همین افزایش جمعی

 .از بازار کار رخ داده است های قبل رشد داشته، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد دهد افزایش جمعیت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سال نشان می نمودار زیر

درصد از کاهش  ۹۲حدود )ت رسد کاهش جدی در جمعیت فعال، بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود اس به نظر می

 (.بیکار زنان است  جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت
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های خام طرح آمارگیری نیروی  جلس در بخشی از گزارش خود آورده است، ارائه تحلیلی دقیق از دالیل خروج افراد بیکار از بازار کار نیازمند دسترسی به دادههای م مرکز پژوهش

 .های خام به موقع از سوی مرکز آمار ایران، در حال حاضر امکانپذیر نیست کار است که این موضوع به دلیل عدم انتشار داده

درصد  ۵۱۴درصد کاهش داشته است و نرخ مشارکت زنان طی این دوره  ۵۱۱( ۴۲۱۲) ۸۴درصد بوده است که نسبت به بهار  ۴۵۱۶، ۸۹نرخ مشارکت در بهار  :نرخ مشارکت –

 .درصد رسیده است ۶۱درصد کاهش را تجربه کرده و به  ۵۱۳درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود  ۲۶۱۲کاهش داشته و به 

این در حالی است که به طور متوسط طی سال منتهی به بهار . هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است ۹۴۵، جمعیت غیرفعال ۸۹در فصل بهار  :ت غیرفعالجمعی –

 .است هزار نفر کاهش داشته ۴۸نیز این رقم  ۸۴هزار نفر کاهش را نشان می دهد و در بهار  ۲۴۱، جمعیت غیرفعال هر سال ۸۴

 .درصد آن مربوط به جمعیت غیرفعال زنان است ۴۵درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و در حدود  ۳۵، ۸۹هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار  ۹۴۵از 

 اشتغال-۲

هزار نفر آن  ۳۱۶هزار نفر آن مرد و  ۳۶۴هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که  ۴۲۳به طور متوسط سالیانه  ۸۴طی سه سال منتهی به بهار  :تغییر در جمعیت شاغالن –

هزار  ۳۲هزار نفر آن مردان بوده اند و جمعیت شاغالن زن،  ۳۱۴هزار نفر به جمعیت شاغالن اضافه شده است که در این میان  ۳۲۲، ۸۴نسبت به بهار  ۸۹زن بوده اند، اما در بهار 

 .ستنفر کاهش داشته ا

 ۲۶۹هزار نفر در بخش خدمات و  ۴۵هزار نفر در بخش کشاورزی،  ۲۲۶، حدود  ۲۳۸۹هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار  ۳۲۵از رقم نزدیک به  :ترکیب بخشی اشتغال –

 .هزار نفر در بخش صنعت بوده است

دهد این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به  نشان می ۲۳۸۹هزار نفری رخ داده در بهار  ۳۲۲بررسی ترکیب شهری و روستایی افزایش اشتغال  :ای اشتغال ترکیب منطقه –

البته با توجه به در دست اجرا بودن قانون . هزار نفر در مناطق روستایی از تعداد شاغالن کاسته شده است ۸۹هزار نفر در مناطق شهری به شاغالن اضافه شده و  ۴۲۵ای که  گونه

مر را در دستور کار ایی، الزم است ارزیابی عملکرد این قانون با دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گیرد و در حال حاضر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، این ااشتغال روست

 .خود قرار داده است

هزار نفر به بخش  ۲۴۵هزار نفر به بخش صنعت و  ۲۹۳آن به بخش خدمات، هزار نفر  ۸۴هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در مناطق شهری،  ۴۲۵که از  دهد، نمودار باال نشان می

هزار نفر، کاهش اشتغال وجود  ۱۴هزار نفر و در بخش خدمات  ۲۶هزار نفر، در بخش صنعت  ۲۱همچنین در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی . کشاورزی مربوط است

 .داشته است

 بیکاری-۳
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 ۲۵۲هزار نفر آن مرد و  ۲۱۳هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان  ۲۶۲به طور متوسط سالیانه  ۲۳۸۴طی سه سال منتهی به بهار  :تغییر در جمعیت بیکار –

 ۲۳۹هزار نفر و جمعیت بیکار زنان  ۲۲۴ن هزار نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردا ۳۶۱، جمعیت بیکار  ۲۳۸۴نسبت به بهار  ۲۳۸۹اند، اما در بهار  هزار نفر آن زنان بوده

 .دهد هزار نفر کاهش را نشان می ۲۵التحصیالن عالی نیز،  هزار نفر و بیکاری فارغ ۲۳۵ساله،  ۲۱ – ۲۴همچنین جمعیت بیکار جوان  .هزار نفر کاهش داشته است

دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد  کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می

درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه  ۱۵ترکیب بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به 

 .الزم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دالیل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد. است

از  در صورتی که این افراد .ارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده استکاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خ

 .درصد بیشتر است ۳۱۲درصد می رسید که نسبت به نرخ اعالم شده  ۲۳۱۸شدند نرخ بیکاری کل کشور به  بازار کار خارج نمی

های بازار کار،  نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر شاخص ۲۳۸۹فصل بهار  هر چند آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در :نرخ بیکاری

 .تجه جمعیت غیرفعال رخ داده اسبایستی توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل تو

درصد می رسید که نسبت به نرخ اعالم  ۲۳۱۸شدند نرخ بیکاری کل کشور به  دهد در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می

 .درصد بیشتر است ۳۱۲شده 

درصد نیز افزایش  ۲۱۶درصد کاهش نمی یافت بلکه  ۲۱۳تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری  همچنان ۲۳۸۹در واقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار 

 .رسید درصد می ۲۹۱۲درصد به  ۲۴۱۳این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی تر است به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای . مییافت

نسبت به  ۲۳۸۹نرخ بیکاری شهری در بهار . درصد کاهش را نشان می دهد ۲۱۲درصد و  ۲۱۹ساله و فارغالتحصیالن آموزش عالی،  ۲۱ – ۲۴نرخ بیکاری به ترتیب برای جوانان 

 .دهد درصد کاهش را نشان می ۵۱۶درصد و نرخ بیکاری روستایی  ۲۱۶ ، ۲۳۸۴بهار 

های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری،  ، استان ۲۳۸۴نسبت به بهار  ۲۳۸۹ه در بهار دهد ک های مختلف کشور نشان می بررسی نرخ بیکاری در استان :ها وضعیت استان –

 .اند اند و استان گلستان و هرمزگان بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری داشته اصفهان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در نرخ بیکاری کاهش محسوسی داشته

های بازار کار است به  البته تحلیل شرایط بازار کار این استانها منوط به بررسی سایر شاخص. اند درصد بیشترین نرخ مشارکت را داشته ۴۴۱۶با های زنجان و مازندران  همچنین استان

 .درصدی داشته است ۴۱۳نیز کاهش  درصد داشته است اما در همین فصل نرخ مشارکت این استان ۶۱۲عنوان مثال با اینکه نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری کاهشی در حدود 

 ۲۳۸۹های دولت در بهار  مهمترین سیاست -۴
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قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در  کل کشور، اجرای ۲۳۸۴ قانون بودجه سال ۲۹اجرای بند الف تبصره  ۲۳۸۹مهمترین سیاست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال 

 .از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است «۸۹سیاست ها و برنامه های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در سال »مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد 

 انجام شده، اجرای ۲۹هایی که در جهت اجرای تبصره  د تالشدهد با وجو های مجلس نشان می های مرکز پژوهش نتایج بررسی

 :برخی از این موارد به شرح ذیل است. ها و موانع فراوانی روبه رو بوده است های تولید و اشتغال موضوع این بند با چالش برنامه

 عدم ثبات اقتصاد کالن و تحریمهای آمریکا –

 عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص –

 ها تردگی و پراکندگی برنامهگس –

 تنگناهای بودجهای دولت و عدم تأمین منابع –

 عدم تمکین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود –

 انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت –

 ی طرحهای اشتغالزاییهای اجرایی به ضرورت توجیه پذیر عدم توجه دستگاه –

 های اجرایی ملی و استانی تعارض بین کارکرد دستگاه –

 کندی و تأخیر در فرایند اجرای تبصره –

 .(بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک)پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری  –

شامل چندین دستورالعمل و تفاهمنامه بین دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای های فوق باعث شده است تا کلیت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص  چالش –

 .آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کالن و همکاری و هماهنگی سایر دستگاهها است های اشتغالزایی به حساب می برنامه

 نیاز به بررسی و تحلیل دارد ،۲۳۸۹هزار نفر از تعداد شاغالن مناطق روستایی در بهار  ۸۹، کاهش همچنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی
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کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال بلکه به دلیل خارج شدن : های مجلس، در گزارشی با اشاره به افزایش دلسردی در بیکاران برای جستجوی شغل، عنوان کرد مرکز پژوهش

 .ز بازار کار رخ داده استافراد ا

های مهم را به شرح زیر مورد بررسی  شاخص« ۸۹های بازار کار در فصل بهار  تحلیل شاخص»های مجلس شورای اسالمی در گزارشی تحت عنوان  به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش

 :قرار داد

 جمیعت فعال و غیرفعال -۲

ً  ۱۸۹، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط ۲۳۸۴هی به بهار دهد طی سه سال منت ها نشان می بررسی :جمعیت فعال – درصد از آن  ۱۳هزار نفر افزایش داشته است که تقریبا

 .هزار نفر کاهش داشته است ۴۳فعال  yنسبت به فصل مشابه سال قبل،  ۲۳۸۹اما در بهار . اند مردان و مابقی زنان بوده

هزار نفر افزایش  ۲۲۴رخ داده است و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل  (هزار نفر ۲۴۵حدود )زنان  این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش در جمعیت فعال

 .یافته است

 .رسیده استبه یک پنجم خود ( هزار نفر افزایش در سال ۱۲۵)  ۲۳۸۴البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار 

 .های قبل رشد داشته، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از بازار کار رخ داده است دهد افزایش جمعیت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سال نشان می نمودار زیر

درصد از کاهش  ۹۲حدود )ت رسد کاهش جدی در جمعیت فعال، بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود اس به نظر می

 (.بیکار زنان است  جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت

های خام طرح آمارگیری نیروی  رده است، ارائه تحلیلی دقیق از دالیل خروج افراد بیکار از بازار کار نیازمند دسترسی به دادههای مجلس در بخشی از گزارش خود آو مرکز پژوهش

 .های خام به موقع از سوی مرکز آمار ایران، در حال حاضر امکانپذیر نیست کار است که این موضوع به دلیل عدم انتشار داده

درصد  ۵۱۴درصد کاهش داشته است و نرخ مشارکت زنان طی این دوره  ۵۱۱( ۴۲۱۲) ۸۴درصد بوده است که نسبت به بهار  ۴۵۱۶، ۸۹بهار  نرخ مشارکت در :نرخ مشارکت –

 .درصد رسیده است ۶۱درصد کاهش را تجربه کرده و به  ۵۱۳درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود  ۲۶۱۲کاهش داشته و به 

این در حالی است که به طور متوسط طی سال منتهی به بهار . هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است ۹۴۵جمعیت غیرفعال ، ۸۹در فصل بهار  :جمعیت غیرفعال –

 .هزار نفر کاهش داشته است ۴۸نیز این رقم  ۸۴هزار نفر کاهش را نشان می دهد و در بهار  ۲۴۱، جمعیت غیرفعال هر سال ۸۴

 .درصد آن مربوط به جمعیت غیرفعال زنان است ۴۵درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و در حدود  ۳۵، ۸۹ش جمعیت غیرفعال در فصل بهار هزار نفر افزای ۹۴۵از 
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 اشتغال-۲

هزار نفر آن  ۳۱۶ر نفر آن مرد و هزا ۳۶۴هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که  ۴۲۳به طور متوسط سالیانه  ۸۴طی سه سال منتهی به بهار  :تغییر در جمعیت شاغالن –

هزار  ۳۲هزار نفر آن مردان بوده اند و جمعیت شاغالن زن،  ۳۱۴هزار نفر به جمعیت شاغالن اضافه شده است که در این میان  ۳۲۲، ۸۴نسبت به بهار  ۸۹زن بوده اند، اما در بهار 

 .نفر کاهش داشته است

 ۲۶۹هزار نفر در بخش خدمات و  ۴۵هزار نفر در بخش کشاورزی،  ۲۲۶، حدود  ۲۳۸۹ر نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار هزا ۳۲۵از رقم نزدیک به  :ترکیب بخشی اشتغال –

 .هزار نفر در بخش صنعت بوده است

دهد این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به  نشان می ۲۳۸۹هزار نفری رخ داده در بهار  ۳۲۲بررسی ترکیب شهری و روستایی افزایش اشتغال  :ای اشتغال ترکیب منطقه –

البته با توجه به در دست اجرا بودن قانون . هزار نفر در مناطق روستایی از تعداد شاغالن کاسته شده است ۸۹هزار نفر در مناطق شهری به شاغالن اضافه شده و  ۴۲۵ای که  گونه

ن قانون با دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گیرد و در حال حاضر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، این امر را در دستور کار اشتغال روستایی، الزم است ارزیابی عملکرد ای

 .خود قرار داده است

هزار نفر به بخش  ۲۴۵ه بخش صنعت و هزار نفر ب ۲۹۳هزار نفر آن به بخش خدمات،  ۸۴هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در مناطق شهری،  ۴۲۵که از  دهد، نمودار باال نشان می

هزار نفر، کاهش اشتغال وجود  ۱۴هزار نفر و در بخش خدمات  ۲۶هزار نفر، در بخش صنعت  ۲۱همچنین در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی . کشاورزی مربوط است

 .داشته است

 بیکاری-۳

 ۲۵۲هزار نفر آن مرد و  ۲۱۳هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان  ۲۶۲ه طور متوسط سالیانه ب ۲۳۸۴طی سه سال منتهی به بهار  :تغییر در جمعیت بیکار –

 ۲۳۹ان هزار نفر و جمعیت بیکار زن ۲۲۴هزار نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان  ۳۶۱، جمعیت بیکار  ۲۳۸۴نسبت به بهار  ۲۳۸۹اند، اما در بهار  هزار نفر آن زنان بوده

 .دهد هزار نفر کاهش را نشان می ۲۵التحصیالن عالی نیز،  هزار نفر و بیکاری فارغ ۲۳۵ساله،  ۲۱ – ۲۴همچنین جمعیت بیکار جوان  .هزار نفر کاهش داشته است

دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد  شان میکاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، ن

درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه  ۱۵بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 

 .اق در فصول آتی، انگیزه و دالیل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیردالزم است برای جلوگیری از تداوم این اتف. است

از  در صورتی که این افراد .رخ داده استکاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال 

 .درصد بیشتر است ۳۱۲درصد می رسید که نسبت به نرخ اعالم شده  ۲۳۱۸شدند نرخ بیکاری کل کشور به  ر خارج نمیبازار کا
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های بازار کار،  نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر شاخص ۲۳۸۹هر چند آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل بهار  :نرخ بیکاری

 .جمعیت غیرفعال رخ داده است یستی توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجهبا

درصد می رسید که نسبت به نرخ اعالم  ۲۳۱۸کاری کل کشور به شدند نرخ بی دهد در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می

 .درصد بیشتر است ۳۱۲شده 

درصد نیز افزایش  ۲۱۶درصد کاهش نمی یافت بلکه  ۲۱۳همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری  ۲۳۸۹در واقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار 

 .رسید درصد می ۲۹۱۲درصد به  ۲۴۱۳این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی تر است به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای . مییافت

نسبت به  ۲۳۸۹نرخ بیکاری شهری در بهار . دهددرصد کاهش را نشان می  ۲۱۲درصد و  ۲۱۹ساله و فارغالتحصیالن آموزش عالی،  ۲۱ – ۲۴نرخ بیکاری به ترتیب برای جوانان 

 .دهد درصد کاهش را نشان می ۵۱۶درصد و نرخ بیکاری روستایی  ۲۱۶ ، ۲۳۸۴بهار 

های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری،  ، استان ۲۳۸۴نسبت به بهار  ۲۳۸۹دهد که در بهار  های مختلف کشور نشان می بررسی نرخ بیکاری در استان :ها وضعیت استان –

 .اند اند و استان گلستان و هرمزگان بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری داشته اصفهان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در نرخ بیکاری کاهش محسوسی داشته

های بازار کار است به  البته تحلیل شرایط بازار کار این استانها منوط به بررسی سایر شاخص. اند را داشتهدرصد بیشترین نرخ مشارکت  ۴۴۱۶های زنجان و مازندران با  همچنین استان

 .درصدی داشته است ۴۱۳درصد داشته است اما در همین فصل نرخ مشارکت این استان نیز کاهش  ۶۱۲عنوان مثال با اینکه نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری کاهشی در حدود 

 ۲۳۸۹های دولت در بهار  مهمترین سیاست -۴

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در  کل کشور، اجرای ۲۳۸۴ قانون بودجه سال ۲۹اجرای بند الف تبصره  ۲۳۸۹مهمترین سیاست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال 

 .از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است «۸۹غالزایی و توسعه کارآفرینی در سال سیاست ها و برنامه های اشت»مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد 

 انجام شده، اجرای ۲۹هایی که در جهت اجرای تبصره  دهد با وجود تالش های مجلس نشان می های مرکز پژوهش نتایج بررسی

 :برخی از این موارد به شرح ذیل است. روبه رو بوده استها و موانع فراوانی  های تولید و اشتغال موضوع این بند با چالش برنامه

 عدم ثبات اقتصاد کالن و تحریمهای آمریکا –

 عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص –

 ها گستردگی و پراکندگی برنامه –
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 تنگناهای بودجهای دولت و عدم تأمین منابع –

 ات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سودعدم تمکین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به مصوب –

 انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت –

 های اجرایی به ضرورت توجیه پذیری طرحهای اشتغالزایی عدم توجه دستگاه –

 های اجرایی ملی و استانی تعارض بین کارکرد دستگاه –

 کندی و تأخیر در فرایند اجرای تبصره –

 .(بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک)از ترکیب سه منبع اعتباری  پیچیدگی ناشی –

وان اقدامات اولیه برای اجرای های فوق باعث شده است تا کلیت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستورالعمل و تفاهمنامه بین دستگاهی باشد که به عن چالش –

 .و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کالن و همکاری و هماهنگی سایر دستگاهها است آید های اشتغالزایی به حساب می برنامه

 نیاز به بررسی و تحلیل دارد ،۲۳۸۹هزار نفر از تعداد شاغالن مناطق روستایی در بهار  ۸۹همچنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، کاهش 

 

 ....های انباشته تامین اجتماعی و بدهی" سازی همسان"سرنوشت نامعلوم بودجه / شود؟ آیا اصالح بودجه به ضرر بازنشستگان تمام می -* 

نیاز دارد؛ در غیر این صورت  «فیدرآمد اضا»میلیارد تومان  ۳۵۵هزار و  ۶یابیم که دولت ماهانه به  ماِه سال تقسیم کنیم، درمی ۲۲هزار میلیارد تومانی دولت را به  ۴۶اگر کسری 

پذیر در معرِض  های آسیب های جاری و عمرانی خود به مشکل برخواهد خورد؛ اما مساله اصلی اینجاست که در این درآمدزایی، نباید منافع مردم به خصوص گروه برای تامین بودجه

 .خطر قرار بگیرد

ها که در نهایت با گفتماِن  های بسیار روبرو کرده است؛ این دشواری را در اجرا با محذوریات و دشواری ۸۹اد، قانون بودجه به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط پیش آمده در عرصه اقتص

هم  –های ریالی خود هستند؛ در راس این گروه، بازنشستگان  انتظار عمل کردن دولت به وعده هایی شود که چشم تواند موجب نگرانی گروه گره خورده است، می« پولی دولت بی»

 .قرار دارند -های کشوری و لشگری بگیران صندوق ستگان تامین اجتماعی و هم مستمریبازنش

رسد با  میلیارد دالری صورت گرفته بود در نهایت به نظر می ۲۲میلیون بشکه نفت در روز برای کسب درآمد ارزی  ۲۱۱بینی فروش  پیش ۸۹درحالی که در قانون بودجه سال 

 .ای دولت تغییر کرده است در روز، معادالت بودجه  هزار بشکه ۳۵۵ازمان برنامه و بودجه در خصوص فروش اظهارنظر مشخص معاون اقتصادی س
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 به بار بیاورد و آیا جای نگرانی وجود دارد؟« تواند می»بینی شده در بودجه، چه عواقبی  در این شرایط، عدم تامین منابع پیش

 چقدر کسری بودجه داریم؟

 ۳۲۵رسد این رقم باید در شرایط جدید با احتساب کاهش منابع دولت به  هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود که به نظر می ۴۴۹حدود  ۸۹در قانون بودجه سال در کل، منابع لحاظ شده 

اول کاهش مصارف دولت به عنوان یک هدف مهم  های خود یا همان مصارف بودجه نیز گرفته است؛ در گام از سوی دیگر دولت تصمیم به کاهش هزینه. هزار میلیارد تومان تغییر کند

هزار میلیارد  ۴۴۹های جاری و اعتبارات عمرانی با تغییراتی روبرو شدند اما در نهایت کل میزان کاهش در قسمت مصارف که برابر با منابع یعنی  پیگیری شده و بر این اساس، هزینه

هزار  ۳۲۵ –پس درنهایت، بین منابع موجود . هزار میلیارد تومان تغییر کرده است ۳۹۶ای به رقم  ه و در نهایت مصارف بودجههزار میلیارد تومان بود ۶۲تومان برآورد شده بود، تنها 

همان کسری  هزار میلیارد تومان، ۴۶هزار میلیارد تومان اختالف وجود دارد؛ این  ۴۶حدود  -هزار میلیارد تومان ۳۹۶ – و مصارف اصالح شده و کاهش یافته -میلیارد تومان

 .ای است که دولت تا پایان سال با آن روبرو خواهد بود و البته رقم بسیار معتنابهی نیز هست بودجه

ستگان را پذیِر ذینفع ازجمله بازنش های آسیب تواند منافع گروه هایی برای جبران این میزان از کسری بودجه وجود دارد؟ آیا این کسری بودجه که رقم کوچکی نیست، می اما چه راه

 الشعاع قرار دهد؟ تحت

 چیست؟« کسری بودجه»راهکارهای جبراِن 

راهکار اول، افزایش منابع درآمدی غیر از فروش نفت و میعانات از : براساس علم اقتصاد، در حال حاضر دولت چند راهکار عمده برای جبران کسری بودجه خود، در اختیار دارد

هزار میلیارد تومان درآمد ساالنه قابل حصول  ۴۵امنه مالیاتی حدود کنند با گسترش چتر و د طریق فروش اوراق مالی و گسترش چتر مالیاتی است؛ برخی اقتصاددانان مستقل برآورد می

برای جبران کسری بودجه را متوجه کدام البته باید دید آیا دولت قصد دارد از این گزینه جدیِد کسب درآمد استفاده کند یا نه و در عین حال، باید دید دولت کسب مالیات بیشتر . خواهد بود

انداز نجومی، در دستور کار قرار  های پس های خالی یا مالیات بر حساب های ضروری مانند مالیات بر خانه گیرد و مالیات کرد؛ آیا جلوی فرارهای مالیاتی را میهای اقتصاد خواهد  بخش

زا باشد و در باال رفتن قیمت اقالم ضروری خانوار نقش ایفا  متواند تور هاست که البته می حل خواهد گرفت؟ انتشار اوراق مالی جدید غیر از اوراق مصوب قانون بودجه نیز، یکی از راه

 .نماید

دهد کل اموال در اختیار دولت ارزشی نزدیک  ها نشان می بررسی. های دولتی است هزار میلیارد تومانی، فروش یا مولدسازی دارایی ۴۶های جبران کسری بودجه  یکی دیگر از روش

باشد؛ آیا « سازی بیشتر خصوصی»تواند به معنای  حل می زارت اقتصاد، مسئول احصای اموال قابل فروش یا مولدسازی خواهد بود اما این راهو. هزار میلیارد تومان دارد ۴۵۵۵به 

یدی نیست که این زده به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد؟ ترد هزار میلیارد تومانی خود، واحدهای صنعتی و تولیدی بیشتری را شتاب ۴۶دولت برای جبران کسری بودجه 

 .ها در تعارض با منافع کارگران خواهد بود سازی خصوصی

 ۲۸و سایر قوانین باال دستی، پیشنهاد استفاده  ۸۹حل بعدی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است؛ سازمان برنامه و بودجه برای جبران کاهش درآمدها، مستند به قانون بودجه  راه

ا صادر ابع صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیالت ارزی مطرح کرد که در نهایت، مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، اجازه برداشت از منابع صندوق رهزار میلیارد تومان از من

قانون  ۲تنی است، بر اساس تبصره گف. هزارمیلیارد تومان مستند به موارد مطرح شده از صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیالت برداشت شود ۲۳کرد و مقرر شد مبلغی به میزان 
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بینی استفاده از منابع صندوق در قالب تسهیالت  قانون بودجه، پیش ۴همچنین بر اساس بند ه تبصره . درصد خواهد بود ۲۵بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در امسال 

 .ارزی با کاربردهای مشخص صورت گرفته است

 تعهدات مالی دولتنگرانی برای برآورده نشدن 

هزار میلیارد تومان از این  ۴۵های بیشتر داشته باشد و بتواند  هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، اگر دولت اهتمامی برای اخذ مالیات ۲۳با این حساب، با فرض برداشت 

های مختلف  هزار میلیارد تومانی تامین خواهد شد و دیگر نیاز چندانی به قیچی کردِن بخش ۴۶هزار میلیارد تومان از کسری بودجه  ۶۵محل کسب اعتبار کند، در مجموع بیش از 

تا زمانی که دولت تقاضای اصالحیه بودجه نداده است حق “گوید  می( عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی)نژاد  ای نیست؛ اما اگر این اتفاقات نیفتد، هرچند دمحم حسن بودجه

ای باشد که بسیاری از تعهدات  بازهم این نگرانی وجود دارد که همین کمبود بودجه، بهانه” ارقام آن دست ببرد و اگر به غیر از این رفتار کند، خالف قانون عمل کرده استندارد در 

های انباشته  سازی و دوم پرداخت بدهی خورده است؛ اول، بودجه همساندو مورد وجود دارد که به منافع بازنشستگان گره  «تعهدات مالی دولت»در میان . مالی دولت برآورده نشود

 .دولت به تامین اجتماعی

هزار میلیارد  ۱رسد این مبلغ به  سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد که در نهایت به نظر می هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان ۲، در ابتدا مبلغ ۸۹ی  در الیحه بودجه

 .بسیار کمتر از بودجه مورد نیاز برای اجرای کامِل این الزام قانونی است« همچنان»ر قانون بودجه افزایش یافته است؛ این رقم تومان د

هزار میلیارد تومان  ۱به بسیار بیشتر از  ۸۹سازی کامل بازنشستگان دولت در سال  برای اجرای همسان» :گوید در این رابطه می( فعال صنفی بازنشستگان کشوری)وحید دمحمزاده 

هزار میلیارد تومان هم کامال تامین و تخصیص یافته باشد؛ اما به شرط  ۱هزار میلیارد تومان است این درحالیست که مشخص نیست رقم  ۳۵بودجه نیاز است؛ مبلغ مورد نیاز بیش از 

با وجود کسری بودجه عمومی، چندان با واقعیت سازگار  ۸۹سازی در سال  بودجه همساناینکه مشکلی برای تخصیص این میزان از بودجه نباشد، قاعدتا تامین و تخصیص کسری 

 «.مندی از بودجه جدید انتظاری داشته باشند نباید در خصوص بهره ۸۹نیست و لذا بازنشستگان دولت در ادامه سال 

هزار  ۳۱۱۱به حدود  ۲۴۵۵هزار میلیارد تومان و در سال  ۳۲سازی کامل به حدود  همسان برای ۸۸درصدی افزایش سنواتی، در سال  ۲۱ی او، با توجه به میانگین متوسط  به گفته

 .سازی منظور خواهد نمود میلیارد تومان بودجه نیاز است که باید ببینیم دولت در الیحه دو ساالنه چه میزان بودجه برای همسان

 .یباً کامِل حقوق بازنشستگان با شاغالن، در سال جاری محقق نخواهد شدیا تقر« سازِی کامل همسان»با این حساب، به احتمال بسیار زیاد، 

های انباشته دولت به تامین اجتماعی در سال جاری  است، بحث پرداخت بدهی -والبته کارگران شاغل –مساله بعدی که دغدغه بخشی از بازنشستگان، یعنی بازنشستگان تامین اجتماعی 

 .است

ست، بازهم این نگرانی وجود  بینی شده و اگرچه روش پرداخت، عموماً غیرنقدی های دولت به تامین اجتماعی پیش هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی ۱۵، ۸۹در قانون بودجه سال 

از این کسری « بخشی»، آنها را بفروشد تا ها یا اموال به تامین اجتماعی بابت بدهی تاریخی خود دارد که دولتی که به کسری شدید بودجه برخورده، به جای واگذاری سهام شرکت

 .ی خود را تامین کند بودجه
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 !ی ورود ممنوع خط قرمز یا حیطه

 االصول نباید منافع  علی» :گوید های بازنشستگان و امکان آسیب دیدن منافع آنها از کسری بودجه سال جاری می در ارتباط با دغدغه( کارشناس رفاه و تامین اجتماعی)عباس اورنگ 

از . ها به تامین اجتماعی قرار است غیرنقدی صورت بگیرد که در این زمینه نباید قاعدتاً مشکلی وجود داشته باشد تامین اجتماعی تحت تاثیر قرار بگیرد؛ چون قسمت عمده پرداخت

فع بازنشستگان نیاید؛ اما نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که به هر توانیم انتظار داشته باشیم که مجلس در پروسه اصالح بودجه، به سمت منا سوی دیگر، در شرایط فعلی نمی

 «.حال، معیشت و سفره بازنشستگان، بسیار حساس است و نباید خیلی راحت از کنار این موضوع عبور کرد

سازی یا تامین اجتماعی را قیچی کنند یا دستکاری نمایند اما  خواهند بودجه همسانی اورنگ با توجه به چیدمان سبد بودجه، این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس یا دولت ب به گفته

 .در اصالح بودجه، تامین اجتماعی و بازنشستگان را جزو خط قرمز در نظر بگیرند« معیشت مردم»باید با اولویت قائل شدن برای 

های تامین اجتماعی را  سازی یا بدهی هایی مثل بودجه همسان ناپذیر به بار بیاورد؛ به همین دلیل باید مولفه جبرانتواند خسارات  هرگونه دستکاری در مسائل معیشتی، می: دهد او ادامه می

میلیارد  ۳۵۵هزار و  ۶یابیم که دولت ماهانه به  ماِه سال تقسیم کنیم، درمی ۲۲هزار میلیارد تومانی دولت را به  ۴۶اگر کسری .تعریف کنند «ورود ممنوع»ی  و حیطه« خط قرمز»

های جاری و عمرانی خود به مشکل برخواهد خورد؛ اما مساله اصلی اینجاست که در این درآمدزایی، نباید  نیاز دارد؛ در غیر این صورت برای تامین بودجه« درآمد اضافی»تومان 

 .پذیر در معرِض خطر قرار بگیرد های آسیب منافع مردم به خصوص گروه

همان پولدارهایی که سالهاست ! مالیات بدهند؟« پولدارها»بار  ها را بپردازد، این نرسیده که به جای اینکه به رواِل همیشه، طبقه کارگر و مزدبگیر هزینه کاستی آیا به راستی زمان آن فرا

 !اند فرار کرده« حسابرسی»و « حساب»از 

 نسرین هزاره مقدم: گزارش

 

 شود پاسخ داده نمی« سازی ماشین»ابهامات فروِش ها و  به تناقض/ دشمن کارگران” سازی خصوصی“ -*

سازی تبریز هم  کنند؛ در مورد ماشین تر از ارزش واقعی واگذار می گذاری واحدهاست اینکه چرا واحدهای بزرگ را به نرخِ بسیار پایین ، نحوه قیمت سازی های خصوصی یکی از چالش

 …پاسخ همچنان پابرجاست این چالش بی

تواند در معادالت اصلی بازار اقتصاد دخیل باشد و  ایلنا، در جهان مدرن، نحوه دخالت دولت در اقتصاد همواره مورد مناقشه بوده است؛ اینکه دولت تا کجا می به گزارش خبرنگار

ددانان کالسیک نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، ژان باتیست ها و چپگرایان در علم اقتصاد است؛ هر چند که اعتقاِد اقتصا ترین وجه افتراِق دست راستی تاثیرگذاری داشته باشد، اصلی

ی غالب  این اندیشه. توان عنوان کرد که اعتقاد آنها به عنوان اقتصاددانان لیبرال، این است که دخالت دولت بایستی بسیار محدود باشد ها نبوده است، اما می نفی کامل نقش دولت… سی و 

 .یالدی بوده استدر دهه اول و دوم قرن بیستم م
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های کالسیک مورد تردید واقع شد؛ به عبارتی لیبرالیسِم  ، تاثیرگذاری سیاست۲۸۳۳-۲۸۲۲های  پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال

ای  به گونه. صنعتی، لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شدکالسیک زیر سوال رفت و اصالت وجودی خود را تا حد زیادی از دست داد؛ در این برهه تاریخی، در جهان 

های پیاپی در اروپا  تر مطرح شد؛ استدالل منطقی برای این تطور تاریخی ساده بود؛ از آنجا که جنگ که پس از پایان جنگ جهانی دوم، لزوم دخالت دولت در اقتصاد به صورتی جدی

 .توانست صنایعِ در معرض خطر ورشکستگی را نجات دهد های حمایتی و بازنکردن درهای اقتصاد به روی بازار آزاد، راهکاری بود که می تاثیرات مخربی گذاشته بود، سیاست

سازی را  آمدند و خصوصی بود که اقتصاددانان نئولیبرال، بار دیگر به میدان ۹۵الخصوص صنایع مادر و زیرساختی در جهان مدرن، در میانه دهه  تنها پس از پاگرفتن صنایع، علی

تواند با خیال راحت از عرصه صنعت پا پس  تبلیغ کردند؛ این زمان، دقیقا دورانی است که آثار تخریبی سیاست بر اقتصاد ترمیم شده؛ دیگر خبری از عواقب جنگ نیست و دولت می

به  ۸۵های ابتدایی دهه  مجدد از سال. افت و به سرعت توسط دولِت بریتانیای کبیرگسترش یافتپس از روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی ی. بکشد

های  ه مبنای فعالیت برای دولتبعد، با مشخص شدن آثار مخرب نئولیبرالیسم بر حیات اقتصادی جوامع، تفکر جدیدی به نام همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است ک

 .قرار گرفته است« گرا رفاه و توسعه»

 سازی نگاه اقتصاد ایران به خصوصی

نان، “، ۱۴ترین شعارهای انقالب اسالمی در سال  یکی از اصلی  .است در چند دهه گذشته، دچار تغییرات اساسی شده « سازی خصوصی»اما نگاه اقتصاد حاکم بر ایران به مقوله 

های  کمیت تکیه داشت و با همین دیدگاِه غالب، قانون اساسی تدوین شد؛ در این قانون اساسی، حضور دولت در عرصهترین حوایج مردم توسط حا به تامین اصلی” مسکن، آزادی

 .اقتصادی پررنگ است و بخش خصوصی فقط در حاشیه متن قرار گرفته است

قانون اساسی بیاندازیم؛ در این اصل قانونی، که در  ۴۴ست، نگاهی به اصل  سازی برخورد کرده است کافی برای اینکه بدانیم اقتصاِد ایراِن پس از انقالب، چگونه با مقوله خصوصی

مکمل بخش دولتی و »است و نقش بخش خصوصی، فقط  یم شدهشود، اقتصاد به ترتیب اهمیت به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقس واقع اصل تفکیکی اقتصاد محسوب می

 .کند های بعد این نگاه حاکم تغییر می ست؛ اما در سال «تعاونی

ستقرار برابری و اصول اولیه اقتصاد در جمهوری اسالمی با هدف ا  :گوید و فلسفه وجودی آن می ۴۴در ارتباط با ماهیت اصل ( اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه)ابراهیم رزاقی 

ست؛ بعد از اینها بخش کوچکی به نام  گیری تعاون مردم در قالب بخش تعاونی قانون اساسی، اصل بر بخش دولتی و بعد از آن، شکل ۴۴عدالت تدوین شد؛ براساس همین نگاه، در اصل 

 .های اصلی را زیر سیطره خود درآورده و آنها را زمین زده است ل، بخشخصوصی با کارکرد جزئِی مکمل دو بخش فوق تعریف شده است اما در طول زمان، این بخش مکم

های کلِی این اصل که در سال  و سیاست ۴۴سازی یا همان واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی و البته گاهی نیز خدماتی، در نزدیک به دو دهه گذشته، با مبنا قرار دادن اصل  خصوصی

. های ناشی از جنگ، تحریم و تورم، در پیش گرفتند سازی، یکی از راهبردهایی بود که مسئوالن با هدف نجات اقتصاد از بیماری خصوصی. گرفت ابالغ شد، در دستور کار قرار ۹۱

برای چند دهه چتر حمایتی خود را بر  ها تنکته اینجاست که در ایران در عمل، مسیر معکوس جهاِن توسعه یافته پیموده شد؛ در دنیای مدرن، برای کم کردن از آثار جنگ و تحریم، دول

شماِر نشسته بر تن صنعت با حمایت دولت، بهبود پیدا کند؛ اما در ایران دقیقا در  های بی سر صنایع گستردند و واگذاری به بخش خصوصی را به تعویق انداختند؛ تنها با این هدف که زخم

های پیاپی را تنها گذاشتند و درها را به روی اقتصاد  ها، صنایِعتحت فشار جنگ و تحریم سازی پا گرفت؛ دولت خصوصیشد؛  هایی که نیاز به حمایت دولت از صنایع احساس می سال

 .آزاد گشودند
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های جهان سوم توسعه  ولتمیالدی به د ۸۵و  ۹۵های  یافته در دهه گوید، راهی که اقتصاددانان جهاِن توسعه می« نیکوکاران نابکار»نویسنده کتاب « هاجون چنگ»شاید همانطور که 

شان نیاز به حمایت داشت، تمام قد از آن حمایت  ها زمانی که صنایع کردند، فقط و فقط هموار کردن مسیِر تفوق و سودجویی خودشان بود؛ به اعتقاد این اقتصادداِن منتقد، خوِد ابرقدرت

ها و اقتصادهای در حال رشد خواستند که درهای اقتصاد را باز کنند و از ادامه  شان داشتند، از جهان سومیها بعد، زمانی که نیاز به بازار آزاد برای فروش کاالهای کردند و دهه

 .های حمایتی دست بردارند؛ درحالیکه در اقتصاِد این کشورها، صنایع نیاز به حمایِت دولت داشتند سیاست

شود،  المللی پول و بانک جهانی برای جهان پیرامونی تجویز می المللی مانند صندوق بین نهادهای مالی بین  وسطکه ت« تعدیل ساختاری»ی  نیز معتقد است نسخه( اقتصاددان)احمد سیف 

توزیع فقر  سازِی بیشتر آنها به نهادهای مالی فراملیتی ندارد و ثمره آن برای مردم کشورهای در حال توسعه چیزی نیست جز ها و وابسته های دولت هدفی جز افزایش بدهی تراز پرداخت

 .و فالکت؛ آنهم توزیعی ناعادالنه و از طریق روند تدریجی خروج نیروهای فعال از عرصه اقتصاد

 سازی های خصوصی ای از چالش سازی؛ نمونه ماشین

شود، به چند و چون کار و نحوه  نامیده می« راندشمن کارگ»سازی که در گفتمان عدالتخواهان و حامیان فرودستان،  در یکی دو دهه اخیر، عالوه بر انتقاد به ماهیت کلی خصوصی

 .ها نیز انتقادات بسیار وارد شده است واگذاری

واگذاری به نااهالن و  -واگذاری به ثمن بخس و بسیار کمتر از قیمت واقعی، دوم -اول: کنند ها چند انتقاد کلی به نحوه واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می مخالفان واگذاری

 .ن پایش اهلیت خریدار و در نهایت، عدم نظارت بر کارایی واحد واگذار شده بعد از واگذاری و عدم پایش عملکردبدو

پرسنل و  ۶۲۵هزار و  ۲با  ۱۸-۱۹های  ای که نیم قرن پیش احداث شده و در سال است؛ کارخانه« سازی تبریز ماشین»یکی از واحدهایی که به نحوه واگذاری آن اعتراضات بسیار شده، 

 .کند سازی، سراشیبی هولناکی را طی می کارگر بعد از خصوصی ۴۲۴کارگر تولیدی مشغول به کار بود؛ امروز با حدود  ۲۸۴۵

شد که از ابتدای سال  د میدستگاه تولی ۲۳۲۶در این کارخانه باید  ۸۴سازی تبریز، براساس برنامه تولید سال  در ماشین( نماینده مجلس شورای اسالمی)طبق گفته احمد علیرضا بیگی 

 .درصد از برنامه تولیدی کارخانه است ۲۴دستگاه به مرحله تولید رسیده که این رقم نشانگر  ۳۱۵قبل تا هفته اول دی ماه تنها حدود 

درصد یعنی  ۸۲دستگاه بوده است، حدود  ۲۳۲۲ه معادل از برنامه تولید دستگاه ک ۸۲در سال . گذراند روزهای اوج خود را می ۸۳و  ۸۲های  سازی تبریز در سال طبق اسناد، ماشین

 ۴۶دهد که حدود  درصد را نشان می ۸۲دستگاه و ابزارآالت تولید کند که رقمی حدود  ۲۵۶۱برنامه تولیدی توانست  ۲۲۶۱از  ۸۳سال . دستگاه به فروش رسیده است ۲۲۵۱حدود 

رفت تا اینکه  ها پیش می ریزی سازی تبریز مطابق برنامه ها تولیدات ماشین در این سال. اختصاص داشتبه فروش صادراتی  ۸۳درصد از کل فروش محصوالت شرکت در سال 

 .منتشر شد ۸۴سازی تبریز در سال  مشخصات آگهی مزایده فروش سهام ماشین

ً از همان سال ب. شد سازی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره می پیش از آن ماشین ه گفته کارگران، هیئت مدیره کنار رفته و هیئت مدیره جدید از سوی نهایتا

این درحالیست که پوری حسینی، رئیس . میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد ۶۹۴به قیمت  ۸۴سازی انتخاب شده است و در نهایت، در اردیبهشت سال  سازمان خصوصی

سازی و به  گلی تبریز توسط سازمان خصوصی سازی تبریز به همراه امالک واقع در منطقه ایل گری ماشین تبریز و ریخته سازی سهام شرکت ماشین: سازمان خصوصی وقت گفته بود

 .وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد
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این در حالیست که طی این مدت بهای امالک و مستحدثات و . اتفاق افتاده است ۸۴ذاری سال گ براساس قیمت ۸۴سازی تبریز در سال  فروش سهام ماشین  به گفته احمد علیرضا بیگی

 .آالت افزایش داشته است ماشین

 تر از قیمت واقعی خود واگذار شد؟ سازی به قیمت بسیار پایین گذاری این واحد تولیدی بزرگ است؛ چرا ماشین پاسخ مانده است؛ قیمت اما چالشی که همچنان بی

 -دهم قیمت واقعی کنند با یک انگونه که ادعا می –ست؛ این تشکل دانشجویی هم به نحوه واگذاری  سازی یج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز، یکی از معترضان به واگذاری ماشینبس

 .اعتراض دارد و هم به اهلیت خریدار

 .کنند اند دفاع می اند ولی حاال از کاری که کرده دهم قیمت واقعی فروخته چرا این واحد قدیمی را به یک: گویند نمایندگان این تشکل دانشجویی می

سازی  سازی را به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی فوالد داده بودند و سازمان خصوصی اعالم کرده ماشین( سازی کشور رئیس سازمان خصوصی)از قرار معلوم، پوری حسینی 

سازی  اند ماشین کند به دلیل مشکالت مالی صندوق فوالد، مجبور بوده او ادعا می. د، آن را به خریداری که حاضر به پرداخت پول بوده، فروخته استبا داشتن وکالتنامه از صندوق فوال

 .ترین زمان ممکن بفروشند را در سریع

 ۲۱/۱/۸۱ای به تاریخ  سازی تبریز نداشته است و در نامه قی در سهام گروه ماشینهیچ حق و حقو  این درحالیست که مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد اعالم کرده

 .سازی تبریز به این مهم تاکید کرده است خطاب به سرپرست وقت گروه ماشین

 :سازی تبریز آمده است خطاب به سرپرست وقت گروه ماشین” اکبر نوروزی“در نامه 

ً بر اساس توافقنامه به استحضار می ۳۵/۴/۲۳۸۱مورخ  ۲۴۱۵/۲۵۵۵عطف به نامه شماره ای مابین صندوق و سازمان  رساند این شرکت متعلق به صندوق فوالد نبوده و صرفا

ش متگذاری و نحوه فروسازی بابت تامین کسری تعهدات صندوق بازنشستگی فوالد به عنوان دارایی جهت فروش عنوان شده است و این صندوق در انتخاب شرکت مزبور، قی خصوصی

علیهذا متمنی است از انجام مکاتبه با . باشد سازی می داری کل کشور موضوع توافقنامه پیوست با سازمان خصوصی آن هیچگونه دخل و تصرفی نداشته و به جهت تسویه دین با خزانه

 .سازی منتقل فرمایید این موسسه خودداری و مراتب را به سازمان گسترش یا سازمان خصوصی

 :اند؛ سواالتی از این قبیل سازی، سواالت بیشتری در این مورد طرح کرده اند؛ مخالفان واگذاری ماشین ست که هنوز به آن پاسخی نداده از سواالتی این تناقض، یکی

در زمره  ۲۴۶۱۵۵با ردیف بودجه  ۲۳۸۶و  ۲۳۸۱،  ۲۳۸۴سازی تبریز به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فوالد واگذار شده، چرا در لوایح بودجه سال  اگر شرکت ماشین

 های دولتی قلمداد گردیده است؟ شرکت

سازی تبریز  سازی به شرکت بازنشستگان فوالد تعلق داشته، چرا در قرارداد واگذاری ماشین سازی تبریز متعلق به دولت نبوده یا بنا به اظهارات سازمان خصوصی اگر شرکت ماشین

 گردد؟ قانون اساسی واگذار می ۴۴های کلی اجرای اصل  تجویز شده است؟ آیا اموال بخش خصوصی مطابق سیاست ۴۴های کلی اصل  تانعقاد قرارداد به موجب اجرای سیاس
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گذاری قرار  قیمت ارزیابی قیمت اموال دولتی در دو سال قبل از واگذاری مالک ۴۴های کلی اصل  با مجوز کدام ماده قانونی از قانون محاسبات عمومی کشور یا قانون اجرای سیاست

 گیرد؟ می

 :و یا

المال  سازی تبریز از مصادیق اضرار بیت گذاری نازل و خالف واقع شرکت ماشین کل کشور که در مجلس قرائت گردید و قیمت ۲۳۸۶با وجود آنکه در گزارش تفریغ بودجه سال 

آن  ۲۳۸۴با قیمت خالف واقع و نازل تعیین شده در سال  ۲۳۸۴سازی تبریز در بهمن ماه سال  ندانسته شد، دلیل اصرار و پافشاری آن سازمان در واگذاری مجدد سهام گروه ماشی

 شرکت چه بوده است؟

ود ها نیز ابهامات و سواالت بسیار به وج است، نحوه واگذاری« دشمن کارگر»سازی  شود؛ عالوه بر اینکه خصوصی سازی تبریز بسیار مطرح می از این دست سواالت در مورد ماشین

ها را پاسخ بدهند؛ برای نمونه  خواهند که این پرسش سازی حساسیت دارند، از کاربدستان می آورده؛ فعاالن کارگری و کسانی که روی سرنوشت واحدهای واگذار شده از جمله ماشین

یی از این دست البته اگر برگزار شوند، شاید تا حدودی در رفع تردیدها و ها سازی را دعوت به مناظره کرده است؛ مناظره بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز، رئیس سازمان خصوصی

 !سازی توانسته دستاوردی داشته باشد؟ ای خصوصی سازِی دشمِن کارگر تا کجا موفق بوده است؛ آیا در هیچ زمینه ابهامات موثر باشند؛ شاید مشخص شود خصوصی

 نسرین هزاره مقدم: گزارش

 

 پرستاران به مصاحبه اخیر معاونت پرستاری؛واکنش جمعی از  -*

 ها را باور کنیم سال چگونه وعده ۲۲بعد از / ایم های بدون ضمانت اجرایی شنیده بارها وعده

قانون : وزارت بهداشت نوشتند« گذاری خدمات پرستاری در مرحله برآورد مالی است قانون تعرفه»جمعی از پرستاران کشور در واکنش به مصاحبه اخیر معاونت پرستاری با عنوان  

 .سال هنوز در مرحله برآورد مالی به سر برد ۲۲گذشت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است و جای تعجب دارد که بعد از  ۹۶گذاری خدمات پرستاری از سال  تعرفه

که بودجه هنگفتی  ۸۲گذاری خدمات پرستاری را داده بود؛ به ویژه بعد از اجرای طرح تحول سالمت در سال  به گفته پرستاران؛ معاونت پرستاری پیشتر نیز وعده اجرای قانون تعرفه

 .اجرا شود ۸۳گذاری پرستاران در آذر ماه  قرار بود قانون تعرفه. ای صورت دادند اعتراضات گسترده ۸۳ن کشور در سال های پزشکی صرف شد، پرستارا برای باال بردن تعرفه

قانون »اند  ود گفتهگذاری پرستاران را به دلیل دیده نشدن اعتبار فاقد ضمانت اجرایی دانستند، چه شده که در مصاحبه اخیر خ گویند؛ سال گذشته خانم حضرتی قانون تعرفه پرستاران می

 «.شود کند و اجرایی می گذاری خدمات پرستاری، روال اجرا را طی می تعرفه

قانونی که اعتبار آن دیده »: گفته بود« قانون تعرفه پرستاری ضمانت اجرایی ندارد»در مصاحبه تحت عنوان  ۸۴این درحالی است که معاونت پرستاری وزارت بهداشت در بهمن ماه 

های پرستاری به وزارت بهداشت پیشنهاد شد و وزارتخانه نیز این  میلیارد تومان از سوی رئیس سازمان نظام پرستاری برای اجرای تعرفه ۲۵۵۵حدود . اجرایی ندارد نشود، ضمانت

. ای تخصیص دهد ها برای اجرای تعرفه پرستاری، بودجه تواند از محل درآمد اختصاصی بیمارستان در حال حاضر وزارت بهداشت نمی. پیشنهاد را به مجلس ارائه داد که تصویب نشد

 .ها آنقدر نیست که بتوانند تعرفه پرستاری را اجرا کنند چون درآمد برخی بیمارستان
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به همین دلیل . شود م پزشک ثبت میدهد اما به اس های پزشکی اضافه کردند، کار را پرستار انجام می عجیب اینجاست بخشی از خدمات پرستاری را هم به تعرفه: گویند پرستاران می 

ها  گذاری خدمات پرستاری اجرا گردد هم پرستاران با روحیه بیشتری در خدمت اعتالی سالمت جامعه هستند و هم بیمه بهای زیادی برای آن خدمات در نظر گرفته شد، اگر قانون تعرفه

 .شود بیمه توسط مردم هم می کنند که همین امر سبب کاهش پرداختی حق بار مالی کمتری را تحمل می

 

 !را بگیرید« خود برتربینی»جلوی این / ضرب و شتم پرستار شیرازی توسط پزشک -*

 .های صنفی پرستاران سراسر کشور این عمل زشت را محکوم کردند عضو نظام پرستاری شیراز از ضرب و شتم یک پرستار شیرازی توسط پزشک خبر داد؛ در پی این اتفاق، تشکل

 .«ضرب و شتم یک پرستار توسط پزشک»: حادثه در شیراز، موجی از همدلی و اعتراض پرستاران را برانگیختیک  

ترین اقشار زحمتکش جامعه  هستند که همواره مورد  ترین و نجیب پرستاران جزو مظلوم: گوید در ارتباط با این حادثه دردناک می( عضو سازمان نظام پرستاری شیراز)محسن حاتمی 

رسانی موثر به بیماران  پرستاران اگرچه هیچگاه و در هیچ شرایطی از خدمت. اند ای و برخوردهای تبعیض آمیز سیستم بهداشت و درمان قرار گرفته مهری و عدم اجرای قوانین حرفه بی

های استان  اند؛ جمعه شب، یک پزشک متخصص در یکی از بیمارستان ر داشتهاند، اما همواره کمبودها و اشکاالت سیستم را بر دوش کشیده و در خط مقدم پاسخگویی قرا فرو گذار نبوده

ها دچار استرس شده و تا مرز سقط جنین  دهد و خانم پرستار دیگری که در بخش حضور داشته، به دلیل دیدن این صحنه فارس، یک پرستار را مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار می

 .پایان پذیرفت ۲۲۵سرانجام با دخالت پلیس ضرب و شتم پرستار شیفت . پیش رفته است

به دنبال ادامه روند شکایت  شب حادثه اعضای نظام پرستاری برای دلجویی از پرستاران  در بیمارستان مذکور حضور یافته و در جریان امور قرار گرفتند؛ این دو پرستار: وی افزود

 .یری این ماجرا از حقوق قشر زحمتکش پرستار دفاع کنندرود که با پیگ از این پزشک هستند و از مسئولین انتظار می

های مختلف به این حادثه دردناک اعتراض کردند؛ خانه پرستار خراسان رضوی، حمله به  پرستار  های پرستاری در استان این اتفاق، موجی از همدلی میان پرستاران برانگیخت؛ تشکل

را محکوم نموده و از مراجع قضایی و مسئوالن عالی وزارت بهداشت، تقاضای رسیدگی و مجازات فرد ضارب و خاطی را بیمارستان در شیراز، توسط یکی از پزشکان متخصص 

 .دارد

 «.ی کار را رصد خواهند کرد ی پرستاری کشور با هوشیاری کامل نتیجه جامعه»: در بیانیه این تشکل کارگری آمده است

 

 آموزانی که والدین آنان از تمکن مالی الزم برخوردار نیستند نکردن دانش نام شهریه اجباری در مدارس دولتی و ثبت -*

هایی هستیم که برخی آنها از  شاهد مطالبه شهریه از سوی مدیران مدارس دولتی و هیئت امنایی از خانواده: تبار؛ بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت حمیدرضا امام قلی

کردن این موضوع از سوی مدیران مدارس، مشکالت زیادی را برای این قشر بوجود   نکار کردن این موضوع از سوی مسئوالن آموزش و پرورش و اجبارقشر کارگر کشور هستند و ا

 .آورده است
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، در حالیکه این روزها شاهد "کشور رایگان است قانون اساسی کشورمان بر این نکته تأکید دارد که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه در سراسر ۳۵اصل : "وی در ادامه افزود

های جدیدی است که به تازگی از  نام فرزندان آنها و آن هم خارج از حیطه جغرافیایی محل سکونت به دالیلی همچون خیّر بودن هستیم که از شیوه چین کردن والدین پردرآمد و ثبت دست

 تسنیم./آموزانی شده است که والدین آنان از تمکن مالی الزم برخوردار نیستند نام از دانش بتگیرد که باعث عدم ث اندرکاران امر صورت می سوی دست

 

 موج گسترده بازداشت معلمان -*

شور را از قاضی شهر تهران دادگاهی خواهند شد تا پاداش خدمت به معلمان سراسر ک ۲۵۱۹مرداد دَرشعبه  ۲۶آقای فالحی . به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد

وز یکشنبه در دادگاه زاهدان حاضر و دریافت کند همچنانکه دادگاه جناب سالمی در شعبه دوم انقالب ساری مرکز استان مازندران برگزار خواهد شد و اقای دکتر آریا نوری نیز ر

ی زاهدان بازداشت شده بودند درروزهای گذشته تیر ماه تعداد زیادی از کانونی ها بازداشت و روز در سلول های انفراد ۲۵آخرین دفاع خود را انجام داد آقای دکتر آریا نوری حدود 

که از جمله اعضای کانون صنفی معلمان ایران در سراسر کشور بزرگ ایران ازهوشنگ کوشک از شهرهای معموالن و نجف آبادی  مورد بازجویی قرار گرفته ویا زندانی شده بودند 

صنفی معلمان سراسر  ای بهنام نژاد و خانم زیرک وسهیالزال بیگی از استان قزوین و اقای حمید رحمتی آموزگار فرهیخته با سابقه ممتاز وعضو ارشد کانون ها یاز نجف آباد و اق

سال محکوم شده بودند  و ۳و ۶دیواندره به زندان های کشور ازشهرضا واقایان روزیخواه و دکتر حاجی ازجلفا آذربایجان و قبل ازآنها جناب حسین رضایی از بوشهر و شاه دمحمی از 

ی و فیروزآباد محاکمه شدندواقایان قریانی  ودمحم صادق وفایی نیز یه دادگاه انقالب ساری رفته بود ند واقایان محمود بهشتی و اسماعیل عبد۲۵۲اصغر امیر زادگان نیزدردادگاه کیفری 

مردانی ودمحمعلی زحمتکش از آن جمله کسانی هستند که در زندان رجایی شهر و اوین و َشیراز زندانی هستند و تعداد زیادی از اعضای  دمحم حبیبی عبدالرضا قنبری وجناب روح هللا

ایام برای بازداشت غیرقانونی و را بهترین هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان ها درانتظار بازداشت غیرقانونی ومحکمه شدن وزندان رفتن هستند گویا دولت و قوه قضائیه تابستان 

اینکه مهر وباز گشایی مدارس ایران  محاکمه معلمان سراسر کشور ودستگیری  هیات مدیره شورای هماهنگی وکانون ها ورهبران ولیدرهای صنفی معلمان ایران می دانند اما غافل از

 مهرماه روز جهانی معلم فراخواهد رسید  ۲۳وروز 

 رای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایرانعلی اکبر باغانی عضو شو

 

 بررسی دالیل و تبعات تن دادن افراد به مشاغل کوتاه -*

کند، بلکه شغل موقت نیز سرنوشت بسیاری از کارجویانی است که رفته رفته باید نگاه رویایی خود به کار را تعدیل کنند و واقعیت نه  در شرایط کنونی فقط قرارداد موقت بیداد نمی

 .چندان خوشایند بازار کار را بپذیرند

کسی که برای نگهبانی از در دیواره ! نگهبانی از جزیره بهشتی هامیلتون استرالیا: یک شغل رویایی پیشنهاد کرد GPS Tom Tom شرکت 0228به گزارش خبرنگار ایلنا، سال 

خرج سفر نیز با شرکت بود و فرد استخدام شده  .گرفت هزار یورو پول می 102هزار دالر استرالیایی معادل  152شد، برای شش ماه  بزرگ مرجانی ایالت کوئینزلند استرالیا استخدام می

ر در نظ. شد یاد می« بهترین شغل جهان»کرد که از آن با عنوان  ای را دنبال می شرکت هلندی در واقع پروژه. گرفت یک ویالی سه خوابه با استخر و یک زمین گلف نیز در اختیار می

های  اگر پای حرف. این نظر البته چندان عجیب و غریب هم نیست، هر چند رویایی و دور از دسترس است. گذاران این شرکت بهترین مشاغل جهان، مشاغل موقتی هستند سیاست
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بهترین شغل جهان چیست یا چه رویایی را برای رسیدن به زندگی  بگویند که… هایی نظیر بازار کار، شرایط اقتصادی و  های مختلف بنشینیم و از آنها بخواهیم فارغ از واقعیت آدم

نظیر باشد، آنقدر حقوق و مزایا داشته باشد که به  ای بی کنند؛ شغلی که در عین حال که در زمان کوتاهی که به آن مشغولند تجربه ها از شغلی موقت یاد می مناسب در ذهن دارند، خیلی

 .ر ببنددقول معروف آدم بارش را تا آخر عم

بینیم چنین  شوند بار خودشان را ببندند؟ وقتی مشاغل موقتی در ایران را بررسی کنیم می دهند موفق می این رویا چقدر دست یافتنی است و چند درصد از آنها که تن به کار موقتی می

 .کند موقت را عوض می بررسی مشاغل موقت در ایران حتی تعریف و نظر ما درباره شغل. اتفاقی به ندرت رخ داده است

 از قرارداد موقت تا شغل موقت

 «.دهد تاثیر قرار می یابی را هم تحت یعنی بدترین آمار نیروی کار مربوط به حوزه امنیت شغلی است و این موضوع، معیشت و تشکل. کمتر از چهار درصد کارگران امنیت شغلی دارند»

هر چند به صورت منطقی وقتی قرارداد کاری موقت باشد، شغل هم موقتی است، اما . ارگری شورای عالی کار مطرح کرده استتیر امسال علی خدایی، عضو ک 15این اظهارنظر را 

کند  سازی کار می هیعنی کارگری که در قطع .جایی هستند، نه تغییر شغل به کسانی که قرارداد موقت دارند، اغلب مجبور به جا. توان برای شغل موقت تعریف دیگری ارائه داد باز هم می

شغلی : شود تعریف کرد شغل موقتی را جور دیگری هم می. سازی دیگر و کارش را ادامه دهد ممکن است یک سال در یک شرکت کار کند، گرفتار تعدیل نیرو شود و برود به یک قطعه

 .شود یا از سر مجبوری و امرار معاش مغایر با تخصص خود که یا به دلیل افزایش درآمد و همان بستن بار تا آخر عمر انتخاب می

نمونه دم دستی آن مسافرکشی است؛ شغل موقتی که . شود شان افزوده می های متعلق به دسته دوم در ایران نه تنها کم نیستند که روز به روز به تعداد کند تعداد آدم ها مشخص می بررسی

 .های اجتماعی جدیدی نیز به وجود آورده است ها تبدیل شده و حتی پدیده حاال دیگر به شغل ثابت برای خیلی

 های اینترنتی چنگ زدن به طناب تاکسی

هایی وسط بیایند که از  هاست که محل بحث است، به ویژه اگر پای مسافرکش مسافرکشی در تهران البته سال .ایم های اینترنتی شنیده در دو سه سال اخیر اخبار زیادی درباره تاکسی

هایی هم انجام شد، اما مگر  برخورد. شود های شخصی برخورد می کش ها رسمی، وعده داده شد که با مسافر ران ها به دنبال اعتراض تاکسی قبال بار. آیند به مرکز می های مختلف شهرستان

راه برای فرار از جریمه هست یا اینکه جریمه پرداخت شود و هزار و یک  توان چه کار کرد؟ در نهایت او جریمه می کند می با کسی که رسما مسافرکش نیست، اما مسافرکشی می

 .گیرد اندازد توی خیابان و مسافر می کند، باز هم ماشینش را می شود و چون فرد از مسافرکشی امرار معاش می می

هایی که قبال انگ  حاال مسافرکش. رانی ایجاد کرد ت موازی تاکسیها در واقع یک شرک استخدام افراد در این تاکسی. تر شد های اینترنتی که از راه رسیدند وضعیت حتی پیچیده تاکسی

در . شان توانسته برای هزاران نفر شغل ایجاد کند هایی طرف است که طرح خوردند در استخدام جایی هستند و اگر کسی بخواهد با آنها برخورد کند، در واقع با شرکت غیر رسمی را می

های اینترنتی در تهران و سایر  آید؟ اینطور روز به روز تاکسی ل دولتی گرفته تا نماینده مجلس و حتی کارشناس بازار کار، از ایجاد شغل بدش میاین بلبشوی بیکاری چه کسی، از مسئو

خیلی زود ما خود را . رسمی را کساد کردند های خطی و عبوری های دربستی و حتی تاکسی ها را به تعطیلی کشاندند و بازار تاکسی های بزرگ بیشتر جا باز کردند، خیلی از آژانس شهر

 .ای یافتیم که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را داشت وسط تغییرات گسترده
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شویدکه بسیاری از آنها قبال  جه میها که بنشینید متو پای صحبت رانندگان این شرکت. های اینترنتی باعث شد بازار مشاغل موقتی داغ شود از بعد اقتصادی فراگیر شدن استفاده از تاکسی

اند یا درآمد  کنند که حاال یا از سر بیکاری تن به آن داده آنها به این کار به عنوان شغل موقتی نگاه می. کنند اند و حاال مسافرکشی می شغلی داشته و به دالیل مختلف آن را رها کرده

 .روند دنبال کاری که دوست دارند ای جمع کردند، می کنند و وقتی پول و پله داده که چند وقتی روی ماشین کار میشان شکل  بیشتری برایشان داشته و این برنامه را در ذهن

دسته . کنند میها کار  توان ردگیری کرد که در این تاکسی سه دسته افراد را می. های اینترنتی نیز از جمله مشاغل موقتی است که در دو سه سال اخیر گل کرده است کار کردن در تاکسی

گروه دیگری به کار در . اند اند و حاال در واقع خود را با فناوری جدید تطبیق داده کرده آنها ممکن است در آژانس کار می. شان مسافرکشی است اول کسانی هستند که در اصل شغل

 .اند فرصت پیش آمده بهره گرفته و مشغول مسافرکشی شدهکنند و باالخره دسته آخری هستند که از  های اینترنتی به عنوان شغل دوم نگاه می تاکسی

اخیرا اخباری در این باره منتشر شده است که پدیده . ها منجر شد یافتنی مانند کار کردن در تاکسی اینترنتی به مهاجرت به تهران یا مراکز استان در بعد اجتماعی یک شغل موقت دست

شان هم  اند و چون بضاعت کافی برای اجاره خانه ندارند، ماشین کنند از شهر و دیار خود بریده و به پایتخت آمده انی که روی ماشین کار میجوان .خوابی در تهران اوج گرفته است ماشین

هایی و تبعات  تی، دلیل تمایل به چنین کارآورد، اما بحث اصلی در اینجا درباره مشاغل موق ای به وجود می چنین اتفاقاتی حتما تغییرات فرهنگی ویژه. شان است محل کار و هم جای خواب

 .آن برای نیروی کار ایران است

 تله شغل موقت

کند، گروهی از شاغالن  ها در ایران مشاغل موقتی دارند و در مواردی که شغلی گل می اینکه چرا خیلی: گوید به ایلنا می( استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی)آلبرت بغزیان 

 .گیرند، دالیل مشخصی دارد که زیاد هم پیچیده نیست کنند و یک شغل موقتی می ها میکارشان را ر

 .هایی هستند که ربطی به عالقه یا تخصص افراد ندارند تر دستمزد افراد دالیل تن دادن به شغل امنیت شغلی، نارضایتی شغلی و از همه مهم: او ادامه می دهد

سه دسته . های اینترنتی نیز از جمله مشاغل موقتی است که در دو سه سال اخیر گل کرده است کار کردن در تاکسی: گوید کند و می نتی اشاره میهای اینتر این استاد دانشگاه به تاکسی

اند و حاال در واقع  کرده در آژانس کار میآنها ممکن است . شان مسافرکشی است دسته اول کسانی هستند که در اصل شغل. کنند ها کار می توان ردگیری کرد که در این تاکسی افراد را می

کنند و باالخره دسته آخری هستند که از فرصت پیش آمده بهره گرفته و  های اینترنتی به عنوان شغل دوم نگاه می گروه دیگری به کار در تاکسی. اند خود را با فناوری جدید تطبیق داده

 .اند مشغول مسافرکشی شده

های اینترنتی  اند، اما تاکسی دسته سوم یعنی کسانی که قبال مسافرکش نبوده: کند های اینترنتی به دست آورد، عنوان می اطالعات کامل از ترکیب شاغالن در تاکسی او با تاکید بر اینکه باید

بیکاری یا دستمزد پایین . ی به عنوان یک شغل موقت نگاه کنندهای اینترنت اینها همان افرادی هستند که ممکن است به کار در تاکسی. اند اهمیت زیادی دارند آنها را مسافرکش کرده

 .اند تواند دلیل اصلی تن دادن آنها به کاری خارج از تخصص، تحصیالت و گاه شانی باشد که برای خود در نظر گرفته می

ندازد و آنها را تا همیشه از کار کردن در حوزه مورد عالقه و تخصصی بغزیان در جواب این سوال که آیا ممکن است شغل موقتی نظیر همین شغل مسافرکشی افراد را در تله بی

ای پیش رود که شغل موقتی  شرایط ممکن است به گونه. اینکه ما به شغلی موقتی نگاه کنیم دلیل کافی برای این نیست که موقتی باشد. این اتفاق محتمل است: گوید خودشان باز دارد، می

 .تبدیل به شغل دائمی فرد شود
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کنند و ممکن است در ابتدا  های پایین شروع می بسیاری از مدیران از رده. آورد شغل و محیط کاری خود ظرفیتی برای پیشرفت و پیگیری عالقه و تخصص به وجود می: دهد او ادامه می

افتد  دهد و فرد در تله شغلی می این اتفاق درباره مشاغل موقت رخ نمی. کنند باز میشان، اما رفته رفته به قول معروف در کار خود جا  شان راضی کننده باشد، نه دستمزد نه جایگاه شغلی

 .که شاید از سر ناچاری به آن تن داده است

درصد مردان  69ل در ایران برای مثا. ای، است ها، از میانگین جهانی گرفته تا منطقه های جهانی نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران تقریبا کمتر از تمامی میانگین بررسی

شویم اوضاع  به مشارکت اقتصادی زنان که برسیم تازه متوجه می. درصد است 05سال مشارکت اقتصادی دارند، حال آنکه میانگین مشارکت مردان در اقتصاد در خاورمیانه  15باالی 

 .درصد است 50و در آمریکا  52درصد و در اروپا  22ر خاورمیانه این میزان درصد زنان ایرانی مشارکت اقتصادی دارند، حال آنکه د 10تنها . بسیار بدتر است

باید اطالعات : کند شود، عنوان می های اینترنتی گاه از طرف مسئوالن به عنوان دستاورد معرفی می این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مواردی چون ایجاد شغل با تاکسی

اینکه یک فرد مشغول در این . کنند تهیه شده و بر اساس آن قضاوت کرد های اینترنتی کار می یالت، وضعیت اجتماعی و خانوادگی افرادی که در تاکسیها،تحص مناسبی درباره انگیزه

د اطالعات درستی به دست آورد و اگر دید که بای. کنم قابل استناد نیست لیسانس یا فالن مهارت و تخصص را دارم، اما از سر ناچاری مسافرکشی می کار عنوان کند من لیسانس یا فوق

 .واقعا یک شغل موقت، موقعیت بهتری از یک شغل ثابت ایجاد کرده، تغییرانی در مناسبات کار از جمله دستمزد و مزایای شغلی به وجود آورد

 نارضایتی از شغل ثابت

اقتصاد کشور با . به حساب آید، در مقایسه با بسیاری از مشاغل موقت که در ایران شایع است خوب است های اینترنتی حتی اگر برای گروهی از افراد شغلی موقت کار کردن در تاکسی

به  های اینترنتی باعث شده اطالعاتی ولو ناچیز و غیر شفاف درباره گرایش اینکه ثبت نام در تاکسی. ها از جمله داللی، قاچاق و کار غیر رسمی دست به گریبان است انواع و اقسام آفت

 .ها در این مورد را به وجود آورده است مشاغل موقتی حاصل شود، زمینه برای بررسی

. هاست تر از استاندارد نرخ بیکاری همچنان دو رقمی است و این در حالی است که مشارکت اقتصادی نیز پایین. ای که ارزیابی شود، مناسب نیست وضعیت کار در کشور با هر سنجه

در ایران  95این در حالی است که همین نرخ در سال  .درصد است 22.6دهد مشارکت اقتصادی در کشور  است نشان می 89م شده درباره بیکاری که مربوط به بهار ترین نرخ اعال تازه

برای مثال در . ای، است ین جهانی گرفته تا منطقهها، از میانگ دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران تقریبا کمتر از تمامی میانگین های جهانی نشان می بررسی .درصد بوده است 21

به مشارکت اقتصادی زنان که برسیم تازه . درصد است 05سال مشارکت اقتصادی دارند، حال آنکه میانگین مشارکت مردان در اقتصاد در خاورمیانه  15درصد مردان باالی  69ایران 

درصد  50و در آمریکا  52درصد و در اروپا  00ن ایرانی مشارکت اقتصادی دارند، حال آنکه در خاورمیانه این میزان درصد زنا 10تنها . شویم اوضاع بسیار بدتر است متوجه می

 .است

ار عنوان های موقت کار است که در باال به نقل از عضو کارگری شورای عالی ک شود بگوییم وضعیت بازار کار در حال حاضر مناسب نیست شیوع قرارداد دلیل دیگری که باعث می

امسال که میزان افزایش . های پایین است شود وضعیت بازار کار را خوب ندانیم دستمزد و باالخره دلیل دیگر که باعث می. درصد است 85های موقت کار بیش از  شد که میزان قرداد

 .دهد های یک خانواده چهار نفره را نیز پوشش نمی ین میزان حقوق یک سوم هزینهحقوق به نسبت گذشته بیشتر بوده میزان آن به زحمت به دو میلیون تومان رسیده است، حال آنکه ا
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شود بازار مشاغل موقت داغ شود؛  تواند اجتماعی، فرهنگی یا ناشی از نداشتن مهارت و تخصص باشد، باعث می مجموع این دالیل و البته دالیل دیگری که لزوما اقتصادی نیست و می

آنهایی که شغل موقت دارند . کند شود که عالقه و تخصص افراد را تباه می ات نه محلی برای عبور و رسیدن به موقعیت بهتر که خود به برزخی تبدیل میمشاغلی که در بسیاری اوق

 .ای برای خالقیت کاری ممکن است در نهایت همان شغل موقت را به عنوان شغل دائمی برگزینند؛ بدون هیچ گونه عالقه و بدون انگیزه

 دمحمجواد صابری: گزارش

 

 شود؟  اداره می« گران»آیا آموزش و پرورش  -*

 !در ایران دو برابِر مهد نئولیبرالیسم، مدارس خصوصی داریم

آموزی در ایران و مقایسه آن  دانشمیزان سرانه : کنیم ها را اینگونه تعریف می نیاز به چند مولفه و شاخص ارزیابی داریم؛ این شاخص« گران اداره شدن آموزش و پرورش»برای اثباِت 

دهند که نه تنها آموزش و پرورش، گران اداره  ها نشان می این شاخص. سازی آموزش با متوسط جهانی، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و در نهایت، نرخ رشِد خصوصی

 .ایم سازی آموزش بسیار تند رفته شود بلکه ما در خصوصی نمی

بد نیست اظهارات مقامات مسئول را ! های آموزشی کشور را قیچی کرد؟ توان بیش از این، سر و ته بودجه شود؛ آیا می اداره می« گران»گار ایلنا، آیا آموزش و پرورش به گزارش خبرن

توان این ادعا را مطرح کرد که  محقق شده است و آیا می «دالت آموزشیع»های موجود، مقایسه کنیم تا دریابیم چقدر  های فعاالن صنفی معلمان و البته با مبنا قرار دادن واقعیت با دغدغه

 .مایه گذاشته است« آموزش»ی  دولت بیش از حد در مقوله

و پرورش گران سیاست ما مدیریت بر منابع و مصارف است، ما باید بپذیریم با این شکل اداره آموزش »: پنجم مرداد ماه گفت( سرپرست وزارت آموزش و پرورش)سیدجواد حسینی 

هزار ساعت از سال را در کالس درس هستند، اما در ایران  ۹آموزان ابتدایی تا سال دوازدهم  در نظام جهانی دانش. توانیم به ارتقای کیفیت برسیم شود و براحتی نمی اداره می

 «.کند بلعد و آثار یادگیری را ضعیف می فی بودجه آموزش و پرورش را میهای اضا این ساعت. ها اضافی هستند خوانند؛ این ساعت هزار ساعت درس می ۲۲آموزانمان  دانش

توانند  بخشی از مردم می. مدارس غیردولتی گامی در جهت عدالت آموزشی است»: اظهار داشت «سازی آموزش خصوصی»و پارادایم « مدارس غیردولتی»او در ادامه در دفاع از 

ای  توانند هزینه ها نمی کنیم تا صرف مدارسی کنیم که خانواده سازی می اگر ما بتوانیم این مدارس را گسترش دهیم اعتبارات خودمان را ذخیرههزینه مدرسه فرزندانشان را پرداخت کنند، 

مدارس کشورمان در بخش  درصد ۲۲حدود . شود بنابراین از نگاه من؛ اگر این مدارس خوب مدیریت شوند عدالت آموزشی بیشتر می. شان پرداخت کنند برای تحصیل فرزندان

با این رویکرد تعلیم و تربیت در هیچ کشوری . سیاست ما گسترش مدارس خواهد بود و البته شعار ما هم در این حوزه حمایت، هدایت، کفایت و نظارت خواهد بود .غیردولتی فعال هستند

 «.شود به دست بخش خصوصی سپرده نمی

 های سنجِش هزینه آموزش و پرورش شاخص
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  :کنیم ها را اینگونه تعریف می داریم؛ این شاخص« های آموزش و پرورش هزینه»نیاز به چند مولفه و شاخص ارزیابی برای سنجِش « گران اداره شدن آموزش و پرورش»ی اثباِت برا

 .سازی آموزش در نهایت، نرخ رشِد خصوصیآموزی در ایران و مقایسه آن با متوسط جهانی، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و  میزان سرانه دانش

دهد که لوکزامبورگ با سرانه دانش  آمریکاست؛ این نتایج نشان می  دالر ۸۳۲۳آموزی کشورهای دنیا،  ، میانگین سرانه دانش”های اقتصادی و توسعه همکاری“براساس آمار سازمان 

دالر  ۶۵۱۱۴۸، دقیقاً ۸۴کمترین سرانه دانش آموزی را دارد اما در ایران، سرانه دانش آموزی برای سال  ۲۲۴۵.۸دالر بیشترین سرانه دانش آموزی و کلمبیا با  ۲۲۲۱۲۱۹آموزی 

 توان ادعا کرد که ست، نمی درصد میانگین جهانی ۶آموزی، فقط  پس در شرایطی که سرانه دانش! درصد میانگین جهانی است ۶این بودجه چیزی حدود  .آمریکا در نظر گرفته شده است

 .شود اداره می« گران»آموز ایرانی، پول زیادی اختصاص داده شده و در این حوزه، آموزش و پرورش  به هر دانش

، سهم آموزش و پرورش از ۸۴، در سال ”های اقتصادی و توسعه همکاری“است؛ در ایران براساس همان آمار سازمان « سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی»شاخص بعدی، 

ها تحریم آمریکا،  صاد بسته و علیرغم دههد ناخالص ملی کمتر از نیم درصد بوده است؛ این رقم نیز در مقایسه با اکثر کشورهای جهان، بسیار کم است؛ حتی کشوری مانند کوبا با اقتتولی

« گران»ز، عددی نیست که بتوان با استناد به آن ادعا کرد آموزش و پرورش نیم درصِد تولید ناخالص ملی نی. دهد دوازده درصد از تولید ناخالص ملی خود را به آموزش اختصاص می

 !شود اداره می

 درصد مدارس غیردولتی هستند ۲۴حدود 

درصد مدارس  ۲۴حدود  ۲۳۸۱-۸۶سازی در عرصه آموزش؛ براساس سالنامۀ آماری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی  رسیم به نرخ رشد خصوصی در نهایت، می

 .ای است که در مدارس دولتی جریان دارد های گسترده سازی ها و تجاری سازی این جدای از انواع پولی. ردولتی هستندغی

درصد رسیده؛ این گزارش نشان  ۲۱سال به  ۲۸آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف  دهد که میزان دانش نشان می ۲۵۲۴البته گزارش بانک جهانی در سال 

آموزان در مدارس  درصد دانش ۲۱درصد مدارس کشور، غیردولتی هستند و حدود  ۲۴دهد که رشد مثبت این شاخص در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است؛ در واقع بیش از  می

 .خوانند غیردولتی یا خصوصی درس می

توانیم بر این شتاب، بازهم بیفزاییم یا خیر، خوب است اعداد و ارقام موجود را با  وزش در کشور ما پرشتاب بوده یا نه و اینکهآیا میسازی آم برای اینکه بدانیم که آیا خصوصی

و نه اقتصادشان بر مبنای حمایت از مبنی بر لزوم ارائه خدمات آموزشی رایگاِن همگانی تا انتهای دوره متوسطه را دارند  ۳۵شان، اصل  کشورهایی مقایسه کنیم که نه در قانون اساسی

 .شوند تلقی می «نئولیبرالیسم»محرومان و دفاع از برابری، طراحی شده است؛ کشورهایی که در عرف اقتصادی، مهِد 

 !ما در ایران دو برابر مهد نئولیبرالیسم، مدارس خصوصی داریم

ای که  های رفاه است؛ دهه دهی به دولت سازی و پایان میالدی نقطه عطف گذار به پسافوردیسم، آغاز خصوصی ۹۵نئولیبرالیسم در اروپا با تاچریسم اقتصادی گره خورده است، دهه 

وزیری تاچر که شدیدترین روند  کند؛ در انگلستان، در پایان دورۀ نخست گسیخته حرکت می های لجام های جنگ دوم جهانی التیام یافته و بلوک غرب به سمت آزادسازی زخم

به حدود  ۲۵۵۵هرچند بعد، در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل دهۀ . درصد مدارس خصوصی شدند ۲۵زی در حوزۀ آموزش عمومی رخ داد، تنها حدود سا خصوصی

 !درصد رسید ۴
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 !هد نئولیبرالیسم، مدارس خصوصی داریمشویم که ما در ایران دو برابر م درصدی مدارس غیردولتی را مبنا قرار دهیم، متوجه می ۲۴نرخ   حال اگر همان

ایم بنابراین با  از دوش دولت برداشته  های ارائه آموزش رایگان را به راحتی ایم و هزینه دهد که ما بسیار تند رفته نیز نشان می« سازی آموزش نرخ رشد خصوصی»پس میزان شاخِص 

 .شود اداره می« گران» توان ادعا کرد که آموزش و پرورش استناد به این شاخص نیز نمی

عضو کانون صنفی معلمان )های دولت در بخش آموزش کاست؛ اسکندر لطفی  گردیم به اظهارات سرپرست آموزش و پرورش؛ ایشان ادعا کرده است که باید از میزان هزینه بازمی

رسد قصد دارند آموزش و پرورش را تبدیل به نهادی  به نظر می»: گوید ه، میهم به کیفیت آموزش و هم به معیشت معلمان زد« بخش خصوصی»با اشاره به لطماتی که ( مریوان

رسد گران است، حقوق مدیران رده باالی این نهاد است؛ چرا  ای که به نظر می خواهند آن را ارزان کنند؟ تنها مولفه کنند؛ کجای آموزش و پرورش ما، پرهزینه است که می« خیریه»

بزنند و پای بخش خصوصی را به میان بیاورند، نه برای آموزِش « آموزش دولتی»گیرند؛ ولی اگر بخواهند بیش از این از سر و ته  ها پی نمی این حقوقسازی را از کاستن از  ارزان

 «.«معیشت»ماند و نه برای بخش اعظمی از معلمان،  باقی می« کیفیت»رایگان، 

هزار معلمی است که به عنوان  ۲۶  هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی در کشور و ۲۵۵به بیش از   سازی، اشاره لطفی در بحث ناکامی معیشتی معلمان پس از خصوصی

، رئیس جمهور در دفاع از گسترش طرح استثماری خرید خدمات ۲۳۸۴در دی ماه »: گوید او می. کنند معلمان خرید خدمات آموزشی، بدون برخورداری از امنیت شغلی کار می

کجا محلی از اعراب ندارد؛ این اصل این  قانون اساسی، دیگر هیچ ۳۵رسد اصل  کنند؛ به نظر می صحبت کرد؛ اکنون نیز که از گران بودن آموزش و پرورش گالیه می آموزشی

 «!روزها، به غایت نادیده گرفته شده است

 نسرین هزاره مقدم: گزارش

 

 .هفت تپه بشدت محکوم استدادگاهی شدن و محاکمه بازداشت شده گان  -(  7)  

 .الزم است همه تشکل های موجود پای یک بیانیه مشترک علیه محکومیت دستگیرشدگان هفت تپه را امضا کنند

شی وعلی نجاتی از اسماعیل بخ_   89. 5. 10"  روز دوازدهم مرداد" در راستای پروسه سرکوب کارگران و به محاق بردن جنبش مطالباتی کارگران در صدد است ( حاکمیت)دولت 

 .رهبران اعتراضات کارگران شرکت کشت ونیشکرهفت تپه و جمعی از اعضای نشریه گام را محاکمه کند

وصنفی و سود سیاسیون ومعترضین مدنی فارغ از اینکه چه قضاوتی در این بیدادگاه قرار است صورت بگیرد اما تجربه تا کنونی محاکمات سیاسی درایران نشان می دهد هرگز رای به 

از زندگی و فعالیت های سیاسی اش بوده است بنابراین ما انتظار نداریم که در دادگاه های قوه قضاییه معجزه ای صورت " محکوم"تنها نتیجه آن سلب کردن . غیره داده نشده است 

 .بگیرد

انسان هایی است که در دفاع " حقوق"است، دادگاهی کردن " حق انسانی"، بلکه محکومیت یک  اتفاقی که قرار است در روز دوازدهم بیفتد نه محاکمه ای منصفانه و نه دادگاهی عادالنه

 .درجه اهواز برای لقمه نانی جان می کنند ۱۵از نان شبشان در زندان هستند، به سخره گرفتن فریاد واعتراض زنان ومردان وخانواده هایی است که در گرمای 
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مسجل شده، این است که دولت و مسئولین تنها از کارگران یک چیز می خواهند بردگی مطلق وگوش به فرمان بودن برای سود آوری و غارت آنچه در این چهل سال برای کارگران 

 ....دسترنج آنان

را به پرچم " کار، نان، آزادی"و شعار " د گرددکارگر زندانی آزاد بای"مردم وکُل جنبش کارگری باید به هوش باشند و علیه این سناریوی از پیش تعیین شده دولت متحد شوند وفریاد 

 .مطالباتی امروز جامعه ی سراپا معترض تبدیل کنند

قید وشروط  محاکمه فعالین هفت تپه را وحشت دولت از اعتراضات سراسری کارگران می داند و آنرا بشدت محکوم می کند و مصرانه خواهان آزادی فوری وبی" کمیته پیگیری"

 .اشت شدگان هفت تپه استکارگران و بازد

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

 ۸۹مرداد  ۲۵

 

 گذرانند؟ در سلیمانیه و اربیل چطور روزگار می” مهاجران“/ روند هزار تومان به کردستان عراق می ۰۴۴کارگران ایرانی برای روزی  -*

: هزار تومان هم عایدی دارد؛ اما کار کارگران ایرانی در عراق، وجوه دیگری هم دارد ۴۱۵هزار تومان است؛ یک استادکار ماهر تا روزی  ۳۵۵دستمزد کارگر ساده در سلیمانیه، 

 .های کارگری عدم برخورداری از خدمات حمایتی، نداشتن حق اعتراض، فقدان تشکل و زندگی سخت در اتاقک

ها درهم رفته است، ابروها چین خورده و  های کردی، فارسی و جورواجور؛ چهره اند؛ مقابل مسجد جامع؛ با لباس نشسته« سلیمانیه»بزرگِ به گزارش خبرنگار ایلنا، در حاشیه میدان 

کند، کالِم کارگِر  بیرون درز نمی های آماسیده، به های فشرده، از خالل لب به سادگی از الی دندان« کالم»ها به زمین دوخته شده؛  اند؛ چشم ها را روی گرده زانوها قالب کرده دست

 ..…کاره های نیمه های کارگری در ساختمان شود؛ با حسرت دوری از خانواده و درد زندگی در اتاقک آغاز می« آه»مهاجر همیشه با یک 

دسته بزرگی از کارگران ایرانی و هندی و ترکی به همراه کردهای ی عراق است؛ میدان بزرگ سلیمانیه که هر روز صبحِ زود،  اینها کارگران ایرانی مهاجر هستند و اینجا، سلیمانیه

 .«نان»؛ انتظاِر «کار»آید؛ انتظاِر  کند و انتظار، کش می عراقی را به دور خودش جمع می

پانزده سال اخیر که اوضاع سیاسی و اقتصادی اقلیم شود گفت در ده،  اند؛ حداقل می رفته های غربی کشور برای کار به کردستان عراق می همیشه کارگران ایرانی به خصوص از استان

فوج   تر شده است؛ کارگران ایرانی، فوج هکردستان رو به بهبود رفته، این مهاجرِت کاری وجود داشته اما در یک سال و چند ماِه گذشته که ارزش پول ملی سقوط کرده، این موج، انبو

شوند؛ از کارگر روزمزد ساده گرفته تا  ای غربی کشور؛ اگر نگوییم همه، بیشتر مهاجران ایرانی در بخش ساختمان مشغول به کار میه شوند و بیشتر از استان راهی اقلیم کردستان می

 .استادکار متخصص و بنّای بامهارت

داغ شده؛ اکثر کسانی که قصد رفتن دارند، اروپا، استرالیا و طی یک سال اخیر تب مهاجرِت کاری در ایران همزمان با افزایش نرخ ارزهای خارجی و به تبع آن کاهش ارز لایر بسیار 

برای   اند که به اندازه گروه قبل، توانمندی و پتانسیل مهاجرت ندارند و الجرم برند، این در حالی است که به تازگی مهاجرینی قد علم کرده آل خود نام می کانادا را به عنوان مقاصد ایده
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ی توریستی از  کارگران ایرانی با ویزای یک ماهه. کنند که در این بین، اولین مقصد، همان کردستان عراق است ه از جمله کردستان عراق و قطر سفر مییافتن کار به کشورهای همسای

 .شود ت، این چرخه همچنان تکرار میپس از یک هفته استراح  گردند و روز برای استراحت به خانه بازمی ۲۹شوند؛ پس از  مرزهای ایران خارج شده و وارد کردستان عراق می

 آمار روشنی نداریم

ای کردستان در شمال عراق آمار کارگران ایرانی را ندارند و اصوالً هیچ آمار روشن و قطعی در این  اما هیچ آماری از تعداد کارگران مهاجر ایرانی در دست نیست؛ مقامات منطقه

روند؛ لذا هرگز مشخص نخواهد شد که چه تعداد از  ان اطالعات آماری، جنس مهاجرت کارگران است که با ویزای توریستی به عراق میترین دلیل این فقد زمینه وجود ندارد؛ شاید مهم

شی به ماهیت زندگی هستند اما هرچه هست، این موج آنقدر بلند و گسترده بوده که در روزهای گذشته، خبرگزاری فرانسه در گزار« کارگر»های ایرانی در عراق، در واقع  توریست

 .کارگران مهاجر ایرانی در کردستان عراق پرداخته است

در . برابر دستمزدشان در ایران است و سه( هزار تومان۳۵۵تقریبا )دالر  ۲۱هزار دینار عراقی، حدود  ۳۵تا ۲۱دستمزد روزانه هر کارگر در اربیل بین » : خوانیم در این گزارش می

متری ۸های محل سکونت این کارگران  اتاق. کنند سبب ناامیدی از یافتن کار، در کردستان عراق کارگری می ها نیز حضور دارند که به آموختگان دانشگاه میان کارگران ایرانی، دانش

 «.پردازند دالر می شوند و هریک برای آب، برق و تخت، شبی سه است و چهار کارگر در هر اتاق ساکن می

 گذرانند؟ رگران ایرانی در کردستان عراق چگونه است؛ مهاجران در سلیمانیه و اربیل، چگونه روزگار میاما شرایط زندگی و اشتغال کا

 زندگی اجباری در سلیمانیه و اربیل

ها و  وده است؛ او دغدغههای متعدد کارگران ساختمانی به آن سوی مرز ب وبرگشت از نزدیک شاهد رفت( رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان)میکائیل صدیقی

کنم، فقط  ما هر روز شاهد مهاجرت کارگران و استادکاران ایرانی به کردستان عراق هستیم؛ شهر مریوان که من زندگی می»: های بسیاری بابت سرنوشت کارگران مهاجر دارد نگرانی

کنند، از استان کردستان هستند؛ در شهرهای  ارگران و استادکاران ساختمان که به عراق مهاجرت میدرصِد ک ۹۵-۴۵کیلومتر تا مرز سلیمانیه فاصله دارد؛ شاید بشود با جرئت گفت  ۲۱

تر شده است؛ در یک سال و  وساز کم شده، موج مهاجرت گسترده کنند؛ از زمانی که ارزش پول پایین آمده و ساخت درصد استادکاران در عراق کار می ۱۵-۴۵مریوان سروآباد، حداقل 

سال پیش مشغول به کار  ۴تمان با نرخ گذشته، در ایران قیمت همه اقالم ساختمان از سیمان گرفته تا تیرآهن، باال رفته اما نرخ نیروی کار ثابت مانده؛ کارگر و استادکار ساخچند ماه 

هزار دینار است که  ۲۵هزار تومان است، در عراق همین کار، متری  ۴۵ی کاری، متر هستند؛ اما در عراق، دستمزدها خیلی باالتر است؛ مثالً اگر در ایران، دستمزد برای نمای سنگ

ست؛ برای  هزار تومان درآمد دارد؛ پول خوبی ۴۱۵هزار تومان درآمد دارند؛ استادکار، روزی  ۳۱۵تا  ۳۵۵هزار تومان؛ آنجا کارگران روزمزد هم روزی  ۲۵۵شود حدود  می

 «.…صرفد سال قبل بسازد، خیلی می ۴کارگری که در ایران باید شش ماه سال بیکار باشد و شش ماه بعد را با دستمزد 

 .تر است بسیار مهم« متن»اجباری وجود دارد که چه بسا از اما این مهاجرت فقط به پول خوب و دستمزد باالتر محدود نیست؛ مسائل بسیاری وجود دارد؛ مسائلی در حاشیه این مهاجرت 

جان او را بعد  مریوان، بر اثر برق گرفتگی در هنگام کار در سلیمانیه جانش را از دست داد؛ پیکر بی”وله ژیر“اهل روستای « بهنام تارین»چند روز پیش، یک کارگر مریوانی بنام 

شود؛ کارفرمای عراقی نه قرار است غرامت بپردازد و نه جریمه  د؛ این مرگ ناگهانی بر اثر برق گرفتگی، مشمول هیچ حمایتی نمیچند روز به مریوان آوردند و به خاک سپردن

 .شود می
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 !قانون قاعده و بی کاِر بی

ها نظارت دارد و نه بازرسی کار به آن مفهوم وجود دارد؛  به آن صورت مطرح نیست؛ نه اداره کار آنجا بر کارگاه” ایمنی کار“در کردستان عراق »: گوید صدیقی در این رابطه می

چه فوت شوند و چه از کارافتاده، بحث کارگران مهاجر ایرانی آنجا نه سندیکا دارند و نه انجمن صنفی؛ هیچ کس نیست که از حقوق این کارگران دفاع کند؛ اگر دچار حادثه شوند، 

تان عراق شرایط کار و قرارداد، تابع استاندارد خاصی نیست و بیشتر کارفرمایان، به راحتی کارگران را مورد استثمار قرار مستمری و غرامت در کار نیست؛ در کل، در کردس

ینکه شرایط زندگی انداز کردن برای کارگران مهاجر یعنی ا پس. اند بارها دستمزد کارگران از طرف کارفرمایان پرداخت نشده است و کارگران نیز قادر به اعتراض نبوده. دهند می

های نیمه کاره شب را  بیشتر کارگران ایرانی چون در ساختمان. ای باشی که منتظر کمک هستند بسیار بدتری را تحمل کنی تا قادر به اندکی کنار گذاشتن پول برای مخارج خانواده

 « .ار هستندهای بسی گذرانند که از هر لحاظ بدون امکانات زندگی است، در معرض خطرات و بیماری می

ما از طریق »: گوید که انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان در دستور کار دارد بهبود بخشید؟ صدیقی در این رابطه از پیشنهاداتی می« کمی»شود اوضاع را  اما چگونه می

لی و زندگی کارگران ایرانی نظارت کنند؛ باید با رایزنی با مقامات عراقی و یا حتی استانداری و اداره کار پیگیر هستیم که هیاتی به کردستان عراق اعزام شود و بر اوضاع شغ

اند و خود سندیکاها کارگران و استادکاران را برای  های عراقی قرارداد بسته های بزرگ، شرایط را برای کارگران مهاجر بهبود بخشید؛ االن سندیکاهای کارگری ترکیه با شرکت شرکت

 «.اگر استانداری کردستان و اداره کار، همکاری کنند، ساماندهی کارگران مهاجر غیرممکن نیست. فرستند و روی دستمزد و شرایط کار آنها نظارت دارند کار به عراق می

 واجب است« نظارت»

دهد، در عراق  کردستان عراق فعال شود تا اگر کارگری در ایران حق بیمه میهای تامین اجتماعی ایران در صورت امکان در  ی او، با رایزنی با اداره کار عراق باید کارگزاری به گفته

اند، آنجا به  ای که کارگران در ایران گرفته های مهارت فنی و حرفه بتواند از خدمات حمایتی مانند غرامت حادثه برخوردار شود؛ باید در این رایزنی، تمهیداتی اندیشیده شود که کارت

 .قانونی نجات دهد ، کارگراِن مهاجر را از بالتکلیفی و بی«نظارِت دقیق»شان دستمزد بگیرند و باید  اس مهارت و تخصصکارشان بیاید و براس

نند و با شکستن نشی ست؛ آنها هر روز صبح، دور میدان بزرگ، روبروی مسجد جامعِ سلیمانیه می این روزها مقصد کارگران مهاجر ایرانی« سلیمانیه عراق»چه بخواهیم و چه نخواهیم، 

 .شوند« آواره»گنجید که زمانی اینگونه برای کاِر روزمزدی  شان نمی شمارند؛ کارگرانی که شاید روزگاری در مخیله بندهای انگشتان، دردهایشان را می

این مسئله از جمله پیامدهای مخربی است که »: گوید راغفر می گر اقتصاد بشنویم؛ حسین بهتر است سخن آخر را در باِب علت برخاستِن این موجِ سنگین مهاجرت، از زباِن یک تحلیل

کردند،  مهاجرت کارگر ساده ایرانی به کشورهایی که در گذشته کارگران افغانی و هندی در آنجا کار می. نوسانات شدید نرخ ارز به دنبال خود دارد و باید منتظر گسترش این روند باشیم

کنید که مهاجرت نیروی کار چه ماهر و چه غیرماهر تشدید خواهد شد و این به خاطر  ایرانی بسیار ارزان شده است و با این وضع مشاهده مینشان دهنده این است که نیروی کار 

دالر دولتی با نرخ در بازار آزاد ای، ناشی از رانت ارزی و فاصله قیمت  بیش از صدها میلیارد تومان سود برای عده. شرایطی است که دولت و مجلس در به وجود آمدن آن دخیل هستند

جایی رسیدیم که امروز نیروی ها حتی یک لایر مالیات نپرداختند تا این مالیات صرف بهبود وضعیت معیشتی و زندگی افراد کم درآمد و فقیر جامعه شود؛ با اینحساب، به  ایجاد شد و آن

سابقه ارزش پول ملی ترک  ها کار و زندگی در ایران، کشورمان را به دلیل کاهش بی گران افغان بعد از مدتاست و به همین خاطر است که کار  کار ساده ایرانی بسیار ارزان

 «..…کردند

 نسرین هزاره مقدم: گزارش
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 وقتی مدیران سیمان کارون بجان هم می افتند  -*

حاصل . صورت گرفته بر علیه مدیر عامل و مدیر بازرگانی این شرکت. ی شرکت ائتالفیای هست بدستور مشاور عالی شرکت سیمان کارون و ریاست مالی و مدیر اداری مال دو هفته

تا انجا که دلیل کسادی بازار سیمان کارون توقفات پی در پی و عدم تحویل بموقع سیمان بدست . این اتفاق چیزی نبود جز اینکه با آبروی شرکتی شرکت سیمان کارون بازی شود 

بدستور مشاور عالی شرکت که یک بازنشسته وزارت نیرو . این است . ون مطرح میشد هم اکنون یک دلیل بر دالیل مشکالت این شرکت افزوده شده و آنمشتریان دلیل مشکالت کار

طه برده شود و در صورت عدم است به همراه دو تن از مدیران ارشد مالی شرکت مصوب میکنند تمامی چکهای امانی مشتریان سیمان که نزد شرکت به امانت است به بانک مربو

دلیل عنوان شده این بود بدلیل عدم وجود نقدینگی برای پرداخت حقوق و بیمه پرسنل چنین راهکاری در . این اتفاق افتاد یک کالهبرداری تمام عیار . چکها برگشت زده شوند . موجودی

و کارخانه میخورد نتیجه ایی جز عدم اعتماد روز افزون بازار به شرکت و مدیرانش را در پی نخواهد  دستور کار قرار گرفته اما این حرکت ناشیانه که ضربه آن بر صورت کارگر

شده است ؟ منافع سرریز شده به جیب این چند مدیر چقدر وسیع است که حاضر میشوند برای کسب … براستی چرا مدیریت این شرکت این چنین دستخوش میز پرستی رانت و. داشت 

براستی چرا بجای اینکه به مشکالت اساسی شرکت بپردازند دست به چنین اقدامات ! آن هم بنفع خودشان چنگ بر صورت یکدیگر بکشند . و پولشویی. کالهبرداری .بیشتر رانت 

توان و بی سواد در رنج هستند آن وقت برای اینکه چند کارگران از مدیریت نا. خط تولید از نبود قطعات فنی رنج میبرد . بیمه معوق دارد . خصمانه میزنند ؟ کارگر حقوق معوق دارد 

فعالیت میکنند بدست عده ایی نوکیسه اعتبار اقتصادی . بیشتری نصیبشان شود این چنین با آبروی مشتریان سیمان که چندین سال است بر اساس اعتماد و ابرو…مدیر رانت و 

 :تحلیل و تجویز راهبردی� پاسخگوی این بلبشو کیست ؟. وصنفیشان از بین برود 

 .امکان، توجیه، وسوسه و فشار: فساد و هر گونه رفتار غیرقانونی ریشه در چهار متغیر دارد

واهید که به جای دهید و از او بخیعنی آنکه عمال امکان یک رفتار دیگر غیر از رفتار مورد انتظار وجود داشته باشد؟ مثال شما نمی توانید به یک دستگاه خودپرداز رشوه ب: امکان� 

 .پس شما عمال امکان البی و رشوه ندارید. ماشین است و نفهم و غیرقابل مذاکره. هزار تومان پول، به شما سیصد هزار تومان پول بدهد ۲۵۵

عوت می کند و گاهی اوقات این دعوت را ادامه می یک فکر موذی و اغواکننده است که وارد ذهن می شود و ما را به کاری یا استفاده از موقعیتی یا تجربه کردن چیزی د: وسوسه� 

سال حقوق یک کارمند درآمد داشته باشید، حداقل یک بار وسوسه می  ۳۵وقتی شما می بینید که با استفاده از ارز دولتی ارزان می توانیدیک ماهه، معادل . دهد تا در برابرش تسلیم شویم

 ..…کنید و شوید برای کسب پول بیشتر با آبروی دیگران بازی

در چنین . ر باد می رودفرض کنید که کاالی شما پشت گمرک گیر کرده است و اگر تا هفته بعد ترخیص نشود یک ضرر ده میلیاردی می کنید و نتایج یک عمر زحمت شما ب: فشار� 

فشار فضا را ! می میرد، شما هم پول ندارید، کسی به شما پیشنهاد رشوه می کند یا فرض کنید که فرزند شما بیمار است و تا هفته دیگر اگر عمل نشود. موقعیتی شما تحت فشار هستید

 .… مساعد می کند برای رشوه، تبانی، تقلب، رابطه غیراخالقی و

تقلب می کنند من چرا نکنم؟ همه رشوه می  همه: مثال به این جمالت دقت کنید. به عبارت دیگر شستشوی اخالقی دهیم. یعنی اینکه وجدان خود را با یک سری دالیل قانع کنیم: توجیه� 

حتی گاهی اوقات فساد و رفتار غیرقانونی با اتکا به دالیل اخالقی و اهداف . بابا همه دارند می خورند و می برند، فقط سر ما بی کاله مونده بود. دهند حاال من بچه پیغمبر که نیستم

 .متعالی شستشو داده می شود

 :ال معلوم شدحاال فکر می کنم جواب سو

وقتی هم امکان فساد هست امکان تخریب ! رانت خواران، متقلبان و رشوه بگیران در سیمان کارون و بیرون از شرکت دقیقا شبیه شیطان خبیث هستند منتها از نوع شیطان نجیب 
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و در نهایت توجیه ( رای یک شبه پول دار شدن و به باقی ثروتمندان پیوستنفشار ب)، هم فشار (هر روز در اخبار تبلیغ می شود)هم وسوسه (رانت خصوصی ، )یکدیگر وجود دارد 

 .می شوید( دزد/رشوه بگیر/متقلب/رانت خوار)، شما هم باردار (وقتی هر کسی دستش به هر جایی می رسد می خورد چرا من نخورم)

عقوبت های بسیار دردناک، انتشار شفاف نتایج پرونده های مفسدین در مهار فساد واجازه ندادن به  حذف ارتباطات انسانی، کنترل متقاطع اطالعات، قاعده ثروتت را از کجا آورده ای،

برای توسعه نیازمند آن هستیم که طراحی های هوشمند انجام دهیم تا مربع .هر چهار رکن مربع فساد فراهم است( سیمان کارون )متاسفانه در کشتی ما . تخریب آبروی مردم موثر است

 . و برای همیشه از دست این مدیران نوکیسه راحت شویم.در این شرکت برای همیشه شکسته شودفساد 

 

 :دادگاه بازداشتی های مرتبط با اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بنقل ازسندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آخرین خبرها درباره*

 مرداد دومین روز دادگاهی اسماعیل بخشی89  -8

دوم مرداد، جلسه دوم دادگاه اسماعیل بخشی تشکیل شد در ادامه روند بی قانونی های دیروز، امروز در ابتداي جلسه قاضی مقیسه از ورود وکیل  ۲۳گزارش رسیده امروز یكشنبه  به 

 .پرونده خانم راضیه زیدی به دادگاه  جلوگیری نمود

تپه در جلسه دادگاه نیست، كه با  ماعیل بخشی رسید، مقیسه اعالم كرد كه نیازي به حضور آقای بخشی نماینده کارگران هفتهمچنین زمانی که نوبت به ایراد دفاعیات توسط وکیل اس

 .اعتراض وكیل این قضیه منتفي شد

تپه و وکیلم با پاسخ قاطع  توهین به کارگران هفت تپه و وکیلم است و هرگونه تپه به قاضی اعالم نمود که خط قرمز من، کارگران هفت همچنین اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت

 .اینجانب روبرو خواهد شد

شعاري کمونیستی است؛ که بخشی به او اعالم نمود که این شعار معیشتی "  شعار نان، کار، آزادی: "در یكي از بخشهاي پرسش و پاسخ  از اسماعیل بخشي، قاضي مقیسه به بخشی گفت

نان کار آزادی شعاری زیر شکمی و باالی "شعار :  قاضی مقیسه در پاسخ به دفاع بخشي از این شعار كارگران هفت تپه گفت. تپه دفاع نمود کارگران هفت و مطالباتي است و از خواسته

 ".شکمی است

 .دو میلیار تومنی عسل دمحمی به زندان منتقل شد درضمن الزم به ذکر میباشد به علت عدم تودیع وثیه.میلیارد افزایش داد ۲همچنین قاضی مقیسه ، قرار عسل دمحمی را به 

 :از متن دومین روز جلسه محاکمه اسماعیل بخشی - 1

 تپه و وکیلم با پاسخ قاطع اینجانب تپه و وکیلم است و هرگونه توهین به کارگران هفت تپه به قاضی اعالم نمود که خط قرمز من، کارگران هفت اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت  

 .روبرو خواهد شد

شعاري کمونیستی است؛ که بخشی به او اعالم نمود که این شعار معیشتی "  شعار نان، کار، آزادی: "در یكي از بخشهاي پرسش و پاسخ  از اسماعیل بخشي، قاضي مقیسه به بخشی گفت

نان کار آزادی شعاری زیر شکمی و باالی "شعار :  بخشي از این شعار كارگران هفت تپه گفت قاضی مقیسه در پاسخ به دفاع. تپه دفاع نمود و مطالباتي است و از خواسته کارگران هفت

 شکمی است

 .دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه برگزار گردید ۱۹تپه و اعضای نشریه گام در شعبه  مرداد جلسه اول دادگاه کارگران هفت ۲۱امروز  -9
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 سپس اسماعیل بخشی به عنوان اولین متهم  برای اخذ دفاعیات به به دادگاه رفت. سپس نفرات به بیرون دادگاه هدایت شدند. ائت شدها قر در ابتدا کیفرخواست همه بازداشتی

 .رفتاین  برخورد غیرقانونی مورد اعتراض اسماعیل و وکیل وی قرار گ. قاضی مقسیه از همان ابتدا با برخورد توهین امیز سعی در متشنج کردن جو دادگاه داشت

 امیز برخورد کرد  های قانونی دادگاه را رعایت نکرده و به اعتراض وکیل اسماعیل بخشی به این شرایط نیز با الفاظ توهین قاضی مقیسه حتی حداقل

 .در جای دیگری صادر شده است  برخورد قاضی مقیسه نشان داد که این دادگاه نمایشی است و حکم

 .قوه قضائیه نه تنها نهادی مستقل نیست بلکه به عنوان بازوی حمایتی سرمایه داران ایفای نقش می کندبرگزاری این دادگاه نشان داد که 

تن اسماعیل تنها در اعتراض به حقوق های معوقه همه ی ما و از بین رف. همکاران عزیز این دادگاه در واقع اسماعیل بخشی را به نمایندگی از همه ما کارگران هفت تپه محاکمه می کند

 .تپه محاکمه می شود  شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

  اه باشددرضمن اصل برعلنی بودن جلسه دادگاه پس بنابراین نباید هیچ مانعی برای حضور سایر اشخاص وخانوادههای متهمین وخبرنگاران در جلسه دادگ

 

؟در پتروشیمی آبادان چه خبراست -(  1)   

  !ها از جیب کارگران پرداخت کسری

متوالی، اخراج از بورس،تعدیل نیروهای انسانی بدون هماهنگی آنها، و پیشنهاد طرح بازنشستگی پیش از موعد و خاص   دهی درپی مدیریتی، زیان اذعان کارشناسان، تغییرات پی به

 …گزینی برای نیروی کار جدید همه و همه

متوالی، اخراج از بورس،تعدیل نیروهای انسانی بدون هماهنگی آنها، و پیشنهاد طرح بازنشستگی پیش از موعد و   دهی درپی مدیریتی، زیان به اذعان کارشناسان، تغییرات پی/نفتی ها 

جا  ه همینهایی است که پتروشیمی آبادان این روزها با آن دست به گریبان است؛ اما ظاهراً حواشی این مجتمع پتروشیمی ب خاص گزینی برای نیروی کار جدید همه و همه از جمله حاشیه

شود ختم نمی … 

های  ود داشت، از ارائه خدماتی که شرکتبنابر گفته های برخی از کارشناسان، حواشی اخیر پتروشیمی آبادان از جایی آغاز شد که این مجتمع برخالف تعهداتی که در قبال کارکنان خ

آنها   شده، باعث شد که با پرداخت نکردن حق بازنشستگی کارکنانش که ماهانه از حقوقشان کسر می بدین گونه که.دهند سرباز زد نفتی و پتروشیمی به نیروهای رسمی خود ارائه می

 .نتوانند از هیچ کدام از خدمات این صندوق بهره ببرند

ز موعد ترخیص نمایدشود در اقدامی عجیب این مجتمع تصمیم گرفته است تا کلیه کارکنان رسمی خود را به شکل بازنشستگی پیش ا از سویی دیگر گفته می ! 

های معمول، با قطع  رسانی تر شد که این مجتمع برای این تصمیم خود، روشی بسیار ناپسند را انتخاب و پیاده کرد و بدون اطالع اما به اعتقاد کارشناسان، داستان از جایی دراماتیک

م قطع همکاری کرد و فردای آن روز نیز بعد از رجوع این افراد به شرکت، حراست از ورود آنها به آنها اعال  سایت مجتمع  کارمند رسمی خود از دسترسی به ۴۲دسترسی ناگهانی 

 . خودداری کرد

ن کارکنان های این کارکنان تعدیل شده، صدای این اعتراض به گوش فرماندار ویژه آبادان رسید وبا بررسی مشکل ای با پیگیری” ها نفتی“به گفته برخی از این کارکنان در گفت وگو با 
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شود طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان پتروشیمی  های تلفنی با رئیس صندوق بازنشستگی نفت مقرر می نفتی پتروشیمی آبادان و جلسات مشترک با مسئوالن پتروشیمی و پیگیری

 .تا روشن شدن مفاد قانونی متوقف شود

کند که اجازه نخواهد داد که کارگران وجه المصالحه شرایط  نند فرماندارآبادان نیز در تاریخ سوم مرداد ماه جاری تاکید میک در ادامه ماجرا آنطور که برخی از این کارکنان روایت می

های خود بازگردند کارکنان خواست تا معلوم شدن شرایط به پست  کارفرما و صندوق بازنشستگی قرار گیرند و از . 

های قبلی آنها نیز اشغال شده است رکنان همچنان در محل کارخود سرگردانند و پستها، این کا های خبرنگار نفتی اما با پیگیری . 

  شود این افراد درصورت عدم معرفی خود به واحد مالی از آنطور که گفته می  از سویی دیگر به گفته این کارکنان، اسامی آنها از لیست حضور و غیاب شرکت نیز حذفشده است و حتی

ه خود محروم خواهند ماندتمام مزایای متعلق ب  . 

بین مدیریت پتروشیمی آبادان و صندوق بازنشستگی نفت  ۸۹/۴/۴  در مورخ  که نگرانی این کارکنان را دوچندان کرده، بند چهارم توافقی است که  افزون بر این اتفاقات، نکته ای

 .صورت گرفته است

کت پتروشیمی آبادان و پیرو مذاکرات و مکاتبات قبلی فی مابین شر  طی این جلسه ( و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در خصوص بازنشستگی پیش از موعد به ( سهامی عام

معاون امور مالی و تامین منابع  میل کارفرما جلسه ای جهت تعیین و تکلیف در محل دفتر ریاست صندوق با حضور زروانی ریاست صندوق ، انصاری مشاور وزیر نفت ، امیر فتاحی

شاهین ثبوتی مدیر منابع انسانی و سید طاهر   ندوق نفت، پاسباز مدیر تامین منابع و بنی اسدی رئیس حسابداری تامین منابع صندوق ، علوی عطاآبادی مدیر عامل پتروشیمی آبادان ،ص

شود شبیری مشاور مدیر عامل و مدیر حوزه مدیریت برگزار می . 

های پتروشیمی آبادان و پذیرش پرداخت  ی در خصوص نحوه اقدام شرکت پتروشیمی آبادان ضمن ثبت مطالبات معوقه صندوق نفت در حسابدراین جلسه و پیرو انجام اقدامات اجرائ

گیرد کسورات موارد زیر مورد توافق قرار می  : 

شودهای اعالمی توسط پتروشیمی آبادان به صندوق بازنشستگی نفت تحویل  گردد تا یک هفته کاری چک مقرر می (۲ . 

 .مواعید چک ها به صورت هر سه ماه یکبار باشد (۲

توسط صندوق محاسبه و برقرار شود( ۲)مستمری نفرات اعالمی پس از تحریر چک های بند  (۳ . 

 *.در صورت عدم کارسازی هر کدام از چک های صادره از پتروشیمی آبادان مستمری اشخاص مربوطه معلق خواهد شد* (۴

پتروشیمی آبادان با این توافق و به واسطه همین بند چهار به دنبال   احتمال قابل تامل دیگری که در این میان وجود دارد این است که طبق اعتقاد بسیاری از کارکنان و کارگران مجتمع،

میلیارد تومان است ۱۵۵  ان بیش ازهای هنگفت خود به صندوق بازنشستگی نفت است؛ مبلغی که به گفته بسیاری از کارشناس تسویه بدهی . 

ها طی گفتگویی با انصاری مشاور وزیر نفت و صندوق بازنشستگی نفت از کم و کیف این بدهی پرسید در همین راستا خبرنگار نفتی . 

نامه از و در توضیح بند چهار این توافقانصاری ضمن تایید این بدهی گفت که از مبلغ دقیق مطمئننیست اما مقدار آن را میزان قابل توجهی دانست و در ادامه  راه حل عجیب این مشکل   

این بند ممکن است به ضرر کارکنان   بعد از شنیدن صدای اعتراض کارکنان احساس شد که  باید بگویم در ابتدای امر من به شخصه متوجه بند چهارم این توافق نامه نشده بودم و“: گفت

کارمند مسئولی که باید این بند را حذف کند تاکنون به علت   زربانی مدیریت صندوق این بند حذف شود، امااز بخت بد  م بر این شد تا با هماهنگیتمام شود ؛ اما در نهایت امر تصمی

توافق نامه حذف خواهد شد این امر تاکنون محقق نشده بنابراین احتماالً پس از پایان مرخصی این کارمند بند چهارم  روزه این دستور را انجام نداده و ۲۵مرخصی  .” 

تعدیل نیروها خالف قوانین باشد قطعا پیگیری خواهد شد و از وقوع آن   که  درصورتی: این مشاور صندوق بازنشستگی اما در مورد تعدیالت انجام شده در این مجتمع نیز گفت

شود پیشگیری می  . 

آن نمودند که حاال   نامه اقدام به امضای ست که چگونه مسئولین امر بدون در نظر گرفتن و توجه عمیق به مفاد یک توافقسوال اول این ا: شود اما در این میان دو سوال اساسی مطرح می

آن کنند که البته تا به االن هنوز هم اقدامی جهت حذف این بند صورت نگرفته است  با اعتراضات پیش آمده اقدام به حذف . 

چرا یک مجتمع بزرگ پتروشیمی به راحتی اقدام به حذف   ورت گرفته که از قضا به بدترین شکل ممکن هم رخ داده خالف قانون بوده است،های ص سوال دوم این است که اگر تعدیل
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حق و حقوق به حقشان محروم کرده است؟  کش را از از مراجع قضایی این نیروهای زحمت  نیروهای رسمی خود نموده و بدون هیچ واهمه ای  

تیرماه با توجه به عدم رعایت الزامات پذیرش تعلیق  ۲۳درصدی تاپیکو بشمار می آید از  ۱۴میلیارد تومانی زیرمجموعه  ۳۱۲ت شرکت پتروشیمی آبادان که با سرمایه الزم به ذکر اس

۳۲۸توانست زیان هر سهم را معادل  ۸۴شده با اینحال در سال  درصد سرمایه  ۱۶میلیارد تومانی تا پایان سال گذشته معادل  ۲۸۹اما با این حال به دلیل زیان انباشته . لایر کاهش دهد 

دهد میلیارد تومان افزایش نشان می ۳۹۴۱۴های جاری آن معادل  های جاری این شرکت نسبت به دارایی از طرفی جمع بدهی.قانون تجارت شده است ۲۴۲اسمی، مشمول مفاد ماده  . 

 

 عسل دمحمی بازداشت و به بند کشیده شد -*

 .های هفت تپه بازداشت و روانه زندان شد مرداد ماه  در  جلسه دادگاهش در ارتباط با پرونده بازداشتی ۲۳دمحمی امروز عسل 

 

حادثه منجر معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت که در سهل انگاری مسئوالن ایمنی و کارگاه ، علت مرگ کارگر معدن در سوادکوه   -( 3) 

 .به مرگ یک کارگر در معدن سوادکوه طی هفته اخیر، سهل انگاری و کوتاهی مسئوالن ایمنی و کارگاه معدن محرز است

وعه اجازه ورود و کار در مسئوالن ایمنی و کارگاه این معدن نباید به نیروی کار تازه وارد در این مجم: مرداد در گفت و گو با خبرنگاررسانه ای افزود  15عسگر شریفی روز سه شنبه

 .داخل معدن را می دادند و فرد ناوارد به خاطر ناآشنایی به مسیرهای معدن جان باخت

سپری  ز ورودش به این مجموعهاین کارگر که مدتی در تهران مشغول به کار بود بعد از بازگشت از تهران در این معدن مشغول به کار شد و در حالی که کمتر از دو هفته ا: وی گفت

 .می شد، برای کار و انجام عملیات به درون معدن اعزام شد در حالی که از نظر فنی و ایمنی انجام این کار اصولی نیست

یدا کند تا با مسیرها ساله در یک معدن پس از انتقال به یک معدن جدید آن هم در استان دیگر می بایست اول فرصت پ 12حتی کارگری با سابقه کار : معاون صمت مازندران تاکید کرد

 .و فضای کار در معدن جدید آشنا شود

دند که منجر به آن شد فرد به دلیل در حادثه اخیر،  مسئوالن معدن از جمله مسئوالن ایمنی و کارگاه بدون توجه به این نکته،  به این فرد اجازه حضور و کار در معدن را دا: وی افزود 

 .دست بدهد فقر اکسیژن در معدن جان خود را از

ل گم کرد و دچار با بررسی های انجام شده توسط کارشناسان صمت به نظر می رسد این فرد به دلیل نآشنایی با مسیر های معدن راه خروج خود را در داخل توان: شریفی اظهار داشت 

 .خفگی شد

 

 

ها به  آهنی. نیروی انسانی از ایران به عراق درآمد چندین برابری به دلیل افت ارزش پول ملی استدلیل عمده مهاجرت کاری گوید  عالی کار می  ها، عضو شورای اصغر آهنی علی -* 

های عمرانی در عراق، انتقال نیروی انسانی  با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش پروژه»: ها به کشورهای همسایه برای اشتغال گفت خبرگزاری آنا، درباره علت مهاجرت ایرانی



 166                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

« دالر ۲۱معادل حدود »هزار دینار عراقی  ۳۵تا  ۲۱نقل از برخی کارگران نوشته است، دستمزد روزانه هر کارگر در اربیل بین  خبرگزاری آنا به. «پذیرد ورت طبیعی انجام میص به

کارگران ایرانی پس از . شوند ران خارج شده و وارد کردستان عراق میاکثر کارگران ایرانی با ویزای یک ماهه توریستی از مرزهای ای. ها در ایران است برابر دستمزد آن ۳و حدود 

هزار تومان است و  ۳۵۵همچنین دستمزد کارگر ساده در سلیمانیه، روزانه . شود گردند، پس از یک هفته استراحت این چرخه همچنان تکرار می روز برای استراحت به خانه بازمی ۲۹

های  ان هم عایدی دارد اما اشتغال در عراق، عدم برخورداری از خدمات حمایتی، نداشتن حق اعتراض، فقدان تشکل و زندگی سخت در اتاقکهزار توم ۴۱۵استادکار ماهر تا روزی 

 .کارگری از مصائب این کار است

 

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران  -*

 بنام خداوند جان و خرد

 خسته نباشید به همکاران ستمدیده در مجموعه نیشکر هفت تپه

تفاقا یکی دوتا پرداخت شد و تمامی متاسفانه یکی از خواسته های ما در دوران اعتصابات این بود که حقوق تمامی کارگران مجموعه نیشکر هفت تپه در یک  روز پرداخت شود که ا

 .تری و رئیس سپاه شهرستان شوش شروع به برگزاری جلسات و سر زدن به هفت تپه کردندمسئوالن اعم از فرماندار استاندار رئیس دادگس

ردند و میکنند گویی هیچ مشکلی در هفت و تا میتوانستند از هفت تپه عکس تهیه کردند و رفتند حتی میتوان گفت که شبکه های صدا و سیما حکومتی آنچنان از هفت تپه گزارش تهیه ک 

 .تپه نبوده و نیست

است و حتی تاکنون نیز پرونده پرداخت متاسفانه شاهد ان هستیم که سهامدار فاسد هفت تپه امید اسد بیگی در پرداخت حقوق برج سه دوباره به سیاست های کثیف انگلیسی رو آورده 

مرحله شده و با پرداخت بعدی برای کارمندان به چهار مرحله  میرسد و حقوق بسته نشده و کارمندان رسمی حقوق دریافت نکرده اند این در حالی است که پرداخت حقوق تا کنون سه 

 !!اینجاست که باید گفت چرا فرماندار و استاندار و صدا و سیما اکنون از هفت تپه نمیگویند؟

 میلیون دالری هفت تپه حمایت میکنند ؟۲۹۵ایا غیر از این است که از دزد  

 !!!داذگاه همکارمان اسماعیل بخشی هستیم در حالی که در این روزها شاهد برگزاری 

 .آیا هنوز هم کسی هست که قبول نکرده باشد که سیستم سیستم سرمایه داریست و کارگر در آن حکم برده را دارد

 نمایندگان مجلس و مسئولین هزار بار حرفهایشان را تغییر دادند

 .ریاکار و آفتاب پرست در زندان استجای کارگر زندان نیست ،جای سهامدار ما و خیلی از مسئوالن  

 

 کارگربراثرحوادث کاری 8444تا144جان باختن ساالنه  -(  84) 
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بینید؛ یکی از روی داربست به زمین افتاده و  ها بزنید خبرهایی از آسیب دیدن کارگران در محل کار به ویژه کارگران ساختمانی می اگر هر روز سری به صفحات حوادث خبرگزاری

ینه رعایت مسائل ایمنی کار در اع شده، دیگری موقع پرتاب آجر سرش شکسته و آن یکی زیر آوار ساختمان نیمه کاره مانده و مرده؛ به خاطر همین آمارهاست که ایران در زمقطع نخ

 .را دارد 120میان کشورهای جهان رتبه 

فرشته، . ها ساختمان بسازد آید تا راهی باالشهر شود و برای باالشهری اش در شوش بیرون می خانه اجاره ای سالش را تمام کرده هر روز دم سحر از 02عبدهللا که حاال چند روزی است 

و رضا  عبدهللا و کرم. های تهران برایش آشناست اما خیابان« روم سالی یک بار هم نمی»هاست که دیگر خبری از روستای کوچکش در کردستان ندارد؛  او سال. الهیه، فرمانیه، نیاوران

ها گرفته یا ناقصشان  های فلزی چند تا از دوستانشان را یا از آن روند تا آجر روی آجر بگذارند اما همین داربست های فلزی ساختمانی نیمه کاره در نیاوران باال می هر روز از داربست

 .«اش هم پول نداشتند، دیگر او را ندیدم ت، پول هم نداشت، خانوادهخودم دیدم که پایش لیز خورد و به پایین پرتاب شد، قطع نخاع شد، بیمه هم نداش»کرده؛ 

داشتیم نمای »ها در خیابان فرمانیه زیر پایش سر خورده و سقوط قسمتش شده؛  ها باال رفته اما روزی یکی از همین داربست کرم هم مثل عبدهللا روزهای زیادی را از این داربست

یک ماه در . از عبدهللا قرض گرفتم. خورد و به زمین پرتاب شدم، خدا رحم کرد و فقط پایم شکست، نه بیمه بودم و نه پول چندانی برای درمان داشتم کردیم، پایم لیز ساختمان را سنگ می

  .«مواجب حقوق، بی خانه ماندم، بی

تا به حال افتادن شاه توت »هرروزه این شعرند؛ شعری برای تمام کارگران مثل خودشان؛ روند و انگار راویان  های بلند این شهر شلوغ باال می عبدهللا، کرم و رضا هر روز از آپارتمان

 .«شدند افتادند، شاه توت می من کارگرهای زیادی را دیدم از ساختمان که می. کند؟ هیچ چیز مثل افتادن دردآور نیست ؟ که چگونه سرخی اش را با خاک قسمت می!ای را دیده

 گوید؟ میواقعیت چیست؟ قانون چه 

ها نمی روند و چندان هم حواسشان به امن کردن محیط کار این کارگران  کارگر روزمزدند و کارفرمایانشان عموما زیربار بیمه کردن آن. ای دارند و نه قراردادی بیشترشان نه بیمه

 .نیست

یکی از روی داربست به زمین افتاده و . بینید محل کار به ویژه کارگران ساختمانی می ها بزنید خبرهایی از آسیب دیدن کارگران در اگر هر روز سری به صفحات حوادث خبرگزاری

کارگری که طی سه روز گذشته در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط 6قطع نخاع شده، دیگری موقع پرتاب آجر سرش شکسته و آن یکی زیر آوار ساختمان نیمه کاره مانده و مرده؛ مثل 

به خاطر همین آمارهاست که ایران در زمینه رعایت . وان، بندرعباس و تهران دچار حادثه شدند که سه نفرشان در خیابان ظفر تهران جانشان را از دست دادندکار، در شهرهای مری

 .را دارد 120مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 

ع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات الزم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده قانون تامین اجتماعی آمده، درصورت وقو 65اما آنطور که در ماده 

همچنین چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع . اجتماعی اطالع دهد انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین

تواند برای  شدگان است، کارفرما می اجتماعی است و این سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه پوشش تأمین شده تحت هایی شود، از آنجایی که بیمه دیده متحمل هزینه دثهحا

 .اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود های خود به سازمان تأمین دریافت هزینه

  ار کارگر ساختمانی در نوبت بیمههز02

این منابع »های ساختمانی شهرداری در نظر گرفته شود اما  های بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه بود که مجلس تصویب کرد منابع مالی برای تامین هزینه 1096سال 

 « .کافی نیست
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های کارگران در محل کارشان  درصد آسیب 52گوید و معتقد است  ری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، این را میاکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور و عضو کارگ

 .مربوط به کارگران ساختمانی است

نفر 1022کارگران ساختمانی بود که در آن سال رکورد مرگ و میر  80سال »: گوید ها در میان کارگران ایران مربوط به کارگران ساختمانی است، می درصد فوتی 62وی با بیان اینکه 

درصد این  15تا 12. اند میلیون نفر از کارگران ساختمانی بیمه تامین اجتماعی شده1حدود. نفر است1222تا  922فوت شدند، اما میانگین مرگ و میر کارگران ساختمانی سالیانه 

روند و  بخشی از این کارگران روستاییانی هستند که برای کار به داخل شهرها می. ایستند ها نمی دکاران ماهر در میدانایستند و استا ها می کارگران، کارگرانی هستند که سرچهارراه

گر بخواهند جزو ا. دهند ایستند و کار کارگری عمومی انجام می ها می اند و به صورت موقت بر سر چهارراه ها کسانی هستند که بیکار شده خودشان بیمه روستایی دارند، بخشی از آن

 .«ها بروند آمارگیری تامین اجتماعی محسوب شوند، باید بر سر ساختمان

ها  بانک اطالعات ایرانیان اول آن. آغاز به کار کرد و االن هم مالک بیمه شدن کارگران، همین سامانه است 86سامانه پاالیش بیمه کارگران ساختمانی از اواسط سال »: دهد او ادامه می

هزار کارگر را  022این سامانه نزدیک به . شوند نام می روزه، ثبت15کنند و بعد از طی روالی  های صنفی به صورت میدانی بازرسی می یی می کند و در مرحله دوم انجمنرا شناسا

 .«ها قطع شده است شناسایی کرده است که کارگر ساختمانی نبوده و بیمه بودند، بعد از این شناسایی بیمه آن

در بخش حوادث بزرگترین مشکلی که در زمینه حوادث کارگران ساختمانی وجود دارد این است که کارفرمایان »: گوید هزار نفر در نوبت بیمه هستند، می۴۵02ا بیان اینکه شوکت ب

ها را بفهمند،  مسووالنی که باید به فکر باشند و ارزش جان انسان .ها هم کم ارزش شده است های فشار بر دوش کارفرما نیست، جان انسان اهرم. الزامی برای رعایت مسائل ایمنی ندارند

ای  کارگر حادثه ۱کند که اگر برای  گیرند که این بیمه به عنوان مثال تقبل می روند بیمه مسوولیت می کارفرماها می. ما نیاز داریم که در این باره تغییرات قانونی صورت بگیرد. کم هستند

 5ای را رعایت کند، از طرفی خیالش راحت است که بیمه پول دیه  بیند که هیچکس نیست که نظارت کند براینکه حتما او مسائل بیمه کند و می کارفرما نگاه می. دایجاد شد، پولش را بده

تواند  درحالیکه آسیب یک کارگر می. پوشاند پرتگاه را نمی داند یک پرتگاه ممکن است جان کارگران را به خطر بیندازند، باز هم آن دهد، به خاطر همین بااینکه مثال می کارگر را می

 .«رود یک خانواده را از هم بپاشاند، اما آن کارفرمای متخلف حتی یک شب هم به بازداشتگاه نمی

باید مجوز کار گرفته شود و حداقل جریمه یک یا دوساله احتیاطی او، قطع عضو شده یا قطع نخاع شده یا فوت شده،  از کارفرمایی که کارگرش در پروژه او و به خاطر بی»: گوید او می

های  ها را به تشکل بازرسان ادارات کار محدود هستند و باید به سمتی بروند که بازرسی. تری برایش درنظر بگیرند های سنگین برای او در نظر بگیرند که اگر حادثه تکرار شد، جریمه

 .«............های قدیمی استفاده شود نباید از آن داربست. وق بگیر کارفرما باشندمسووالن ایمنی نباید حق. ایمنی کار بسپرند

 قانون طرف کارفرماهاست 

. کارگرانگوید بیمه بیشتر طرفدار کارفرماهاست تا  های زیادی را با کارگران ساختمانی گذرانده؛ او می واقفی، کارفرما، بساز و بفروش و یکی از هزاران بسازوبفروشی است که سال

این بیمه حوادث، بابت کارگرانی است که بر سر »: گوید کند قبل از اینکه شهرداری جواز بدهد یک سال باید ساختمان را بیمه کرد، می او با بیان اینکه ساختمان وقتی شروع به کار می

ی عمرانی معموال بیشتر از یک یا دوساله هستند، پس از آن هرگز شهرداری پیگیر این ماجرا ها خواهد، اما پروژه بینند اما فقط شهرداری در مرحل اولیه این را می ساختمان آسیب می

 .«کنند ها هم دیگر کارگران را بیمه نمی خیلی از سازنده. شود نمی

این بیمه فقط . کنند بیند و بعد بیمه می ول جواز ساخت و متراژ را میبیمه ا. کنند هایی مثل بیمه ایران حوادث ناشی از کار را برای کارگران بیمه می کارفرماها با بیمه«  :دهد او ادامه می

 .«دهد های بیمارستان را می این بیمه پول دیه یا هزینه. رسد رسد و به داد کارگر نمی ساز می به داد کارفرما و ساختمان

قانون درست و حسابی برای اینکه «  :گوید می... پیمانی هستند، مثل گچکار، دیوارچین و  واقفی با بیان اینکه نیروهای ما یک سری کارگرهای روزمزد ما هستند و یک سری نیروهای

توانید این کارگران را بیمه  من یک بار برای بیمه کردن این کارگران مراجعه کردم و به من گفتند که شما در صورتی می. بشود این کارگرها را بیمه تامین اجتماعی کرد وجود ندارد
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تواند کارگری را بیمه تامین اجتماعی کند مگر اینکه  ساز از طریق خود کار ساختمان نمییعنی ساختمان. در واقع در این زمینه خالء قانونی داریم. شرکت ساختمانی باشید کنید که یک

 .«کارفرما شرکت تامین اجتماعی داشته باشد و آنها را به عنوان کارمند یک شرکت بیمه کند

 انی آموزش دهیدبه کارگران ساختم

ت های انفرادی سازمان تامین اجتماعی از ثبت نام کارگران ساختمانی در سامانه رفاهی این سازمان خبر داده است اما این سازمان ارائه کار هرچند به تازگی مدیرکل نامنویسی و حساب

 .اه اجتماعی و ثبت نام در سامانه رفاهی کارگران ساختمانی را الزامی دانسته استمهارت معتبر همان شغل از سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رف

شود اما کارگرانی که مجوز کار نداشته باشند  حسام نیکوپور، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی از سوی دولت اعالم می

درحال حاضر حدود . شود حوادث شغلی است اولین خدمتی که از سوی تامین اجتماعی انجام می» :گوید زاست، می البته برای بیمه کردن کارگران ساختمانی مشکل توانند بیمه شوند که نمی

درصد به  66اگر . شود کارافتادگی غرامت داده میشود و براساس میزان از های مختلف تامین اجتماعی بررسی می این حوادث در کمیسیون. هزار سالیانه حوادث شغلی داریم 02تا  18

جدول ازکارافتادگی کارگران حتما نیاز به . بگیران تامین اجتماعی ازکارافتادگان هستند درصد کل مستمری8االن . شود باال از کارافتادگی اتفاق افتاده باشد، از کارافتاده کلی محسوب می

 .«نیستند و احتمال حادثه دیدنشان بیشتر استاغلب کارگران غیررسمی بیمه . بازنگری دارد

ها را برعهده  کارگر باید آموزش داده شود و اداره کار باید این آموزش. درصد کل حوادث ثبت شده مربوط به کارگران ساختمانی است 16تا  12حدود ........... «  :دهد او ادامه می

ها هم این کار را انجام  ای است که البته این صندوق های بیمه دیده به عهده صندوق ینه آموزش برای توانمند کردن افراد آسیبیک ماده قانونی در تامین اجتماعی داریم که هز. بگیرد

 .«دهند نمی

: اومی گوید. شود از حادثه نمی پیش اما مهدی شکوری رئیس گروه نظارت فنی و احتساب سوابق سازمان تأمین اجتماعی معتقد است مسئولیت کارفرما تنها  محدود به آموزش و نظارت

ده به عمل آورده و قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دی65به استناد ماده »

ً به سازمان تامین اجتماعی اعالم کند ً در تبصره یک ماده . مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا ً به " 85"ضمنا قانون کار نیز کارفرما می بایست کلیه حوادث ناشی از کار را سریعا

 .«صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل نیز برساند

ن تامین اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم قانو 66به استناد ماده »: گوید های سازمان تأمین اجتماعی از کارگران ساختمانی می او درباره نحوه حمایت

های مربوط به معالجه و  ان  هزینهرعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازم

لذا صرف نظر از چگونگی اجرای این ماده قانونی، سازمان تامین اجتماعی . این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد52رداخته و طبق ماده ها و غیره را پ غرامات و مستمری

 .«حمایت ها و خدمات خود را به بیمه شدگان حادثه دیده یا بازماندگان واجد شرایط آنان ارائه خواهد داد

 مرداد18ی شده بتاریخ بخش هایی ازیک گزارش رسانه ا

 

 های اقتصادی هستند کودکان، نیروی کار سیاه کارگاه -*

ها مشغول به کار هستند و از آنها به عنوان نیروی کار  های تولیدی و سایر بخش سال نیز در کارگاه 15در شرایط کنونی تعدادی از کودکان کمتر از : نماینده  تهران در مجلس عنوان کرد

 .کنند شده از سوی وزارت کار را دریافت می گیرند و نه حقوق تعیین شود، چرا که نه اسامی آنها جایی ثبت شده و نه تحت پوشش بیمه قرار می سیاه استفاده می
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 کارگر شهرک قصر دریا بیشه براثرشلیک مستقیم کارکنان نیروگاه هوایی ارتش1مرگ *

 .کارگرشهرک قصر دریا بیشه آتش جان باختند وبیش از چهارنفرهم زخمی وبه بیمارستان منتقل شدند0نیروگاه هوایی ارتش مرداد ماه،براثرشیلک مستقیم کارکنان 18روزشنبه 

مت ا هماهنگی های قبلی به سبراساس گزارشات منتشره،به دلیل اجراء احکام رای دادگستری نسبت به اجرا حق شهرک قصر دریا ، نیروی هوای از اجرا حکم ممانعت کرده و ب

کارگر شهرک قصر دریا که جهت تماشا درگیری در آن محل حضور داشتند مورد اصابت گلوله قرار  22تا02ماموران و صاحب اراضی شهرک قصر دریا تیراندازی کردند وحدود 

هوایی ارتش به حاضرین دراین محل با باتوم یورش آوردند وچند  همچنین کارکنان نیروگاه.نفر دیگرزخمی وراهی بیمارستان شدند 2گرفتند ودو نفر شان دردم جانشان را ازدست دادندو 

 .نفر دیگر راهم مصدوم وراهی بیمارستان کردند

 

 پتروشیمی آبادان رو به احتضار است -*

هزار  622زمانی شهر آبادان : ن شهر، گفتهای صنعتی موجود در ای وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره مشکالت اقتصادی مردم آبادان و ظرفیت غالمرضا شرفی در گفت

ویژه صنعت نفت و پتروشیمی در  آید چرا صنعت به هزار جمعیت رو به مهاجرت خود بر می 022جمعیت را به لحاظ اقتصادی پاسخگو بود اما امروز به سختی از پس تامین معیشت 

 .این شهر به نابودی کشیده شده است

در حالی صنایع پتروشیمی آبادان رو به نابودی هستند که جزو : بیان اینکه پتروشیمی آبادان رو به احتضار است چراکه صنایع آن به روز نشده است، افزودنماینده  آبادان در مجلس  با 

 .اند سال متمادی مشاغل بسیاری را برای سکنه این شهر ایجاد کرده 102صنایع کهنه ایران بوده و طی 

 شیمی به روز را داردپترو 6آبادان ظرفیت احداث 

آبادان : افزوده بسیاری را ایجاد کرد، اضافه کرد توان از این طریق ارزش پتروشیمی به روز را دارد و می6وی با اشاره به گفته کارشناسان مبنی بر اینکه آبادان ظرفیت احداث 

توان بسیاری از مشکالت اقتصادی را حل  ها و صنایع پتروشیمی موجود می روزرسانی پاالیشگاه های جدید دارد در حالی که فقط با به های الزم را برای احداث پتروشیمی زیرساخت

 .کرد

 ویژه کشاورزان باید به طور کامل داده شود حقابه مردم آبادان به

شوری آب مشکالت متعددی را : ها داده شود، گفت کامل به آن ویژه کشاورزان باید به طور عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی همچنین با تاکید براینکه حقابه مردم آبادان به

 .الناسی است که دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد برای مردم ایجاد و سبب از بین رفتن جانوران، آبزیان و محیط زیست شده است و این خسارت وارده به مردم حق

 

 ارزش افزوده   -*

 !بفرمایید دوستان و همراهان عزیز لطفا توجه 
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 بسیار مهم   ،توجه،  توجه

می باشد که سال هاست از جانب مسوولین صندوق ذخیره ،مورد بی ( اعم از شاغل و بازنشسته ) موضوع مهم ارزش افزوده ،از جمله مسایل بسیار باارزش ،در رابطه با تمام فرهنگیان

 .توجهی قرار گرفته 

 .ی مدیران اسبق صندوق ذخیره  شدیم   هستیم  که با ناآگاهی وغفلت از حق وحقوقمان ،باعث سواستفاده(ما،فرهنگیان خود)عامل اصلی این بی توجهی ،در کمال تاسف 

در  ۸۴دیماه  ۲۳ودر راس آنها ،استاد ارجمند جناب پژوهش ،مورد توجه و پیگیری جدی ،قرار گرفت که در نتیجه،تجمع مهم  ۸۶این موضوع از سال گذشته از طرف بازنشستگان سال

 .مقابل ساختمان صندوق در تهران را پدید آورد 

ی، برنخاسته، می توان از غفلت این تا آن زمان مسوولین صندوق به این موضوع دل،خوش داشتند که فرهنگیان عزیز،همچنان در خواب زمستانی هستند وتا زمانیکه صدایی ،از حلقوم

 .خانواده ی بزرگ، بهره برد 

   ‼     .   بهوش باشید 

 ارزش افزوده چیست؟

 ..((به نرخ روز به   کسانی که بازنشسته خواهندشد. سهام..کارخانجات..دادن سهم واقعی  شرکتها))

 .لذا ،هر ماه مبلغی ،از حقوقمان ،بابت این موضوع کسر شد . از زمانیکه صندوق ذخیره ،افتتاح شد ،بحث اصلی ،این بود که سهامدار اصلی ان،فرهنگیان ،باشند

 .ه ابتداشرکت هایی را راه اندازی کنند سوولین صندوق، با توجه به تعداد کثیر فرهنگیان و سرمایه های بی شماری که از جیب آنها به صندوق ،واریز می شد ،به این فکر افتادند کم

فعالیت  ۲۳۹۶به ثبت رسیده واز تاریخ (۲۳۴۲/۳/۲۸)در تاریخ ....ویکی از این شرکت ها، شرکت ساختمانی معلم است که جهت فعالیت های ساختمانی ،اعم از مسکونی و تجاری 

 .جدی خود را آغاز نموده است 

 شرکت مهم۳۵و افزایش  شرکت های تابعه به .مخصوصا از طریق فروش آپارتمان های قابل واگذاری . این شرکت ،در روندی روبه رشد ،توانسته ،دارایی های خود را افزایش دهد

 شرکت پروژه آریا عمران -۲

 شرکت پدید آوران اطلس پارس -۲

 شرکت آرتا لطیف سبالن  -۳

 .شرکت های بسیار زیادی که با سرمایه ی ما فرهنگیان، افتتاح شد وتا کنون در حال فعالیت وسوددهی هستند .......و....و.....شرکت پارس گوهر بین الملل و -۴

 .با ما تسویه کردند ( به خیال خود) ی رسند ، با واریز کردن مبلغی اندک، زمانیکه فرهنگیان ،به بازنشستگی م

 .از جیب مبارک ما وحاصل سرمایه ی تمام عمرمان، مشغول کار ودر حال سود دهی هستند )فرهنگیان بازنشسته می شوند ولی همچنان این شرکت ها و بانک سرمایه   
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 (.چرخ کارخانه ها می چرخد ،به سالمتی ومیمنت) 

 سوال اینجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 در تمام مدت عضویتمان در صندوق ذخیره، چیست؟؟؟؟؟؟؟)سهم ما ،از سود این همه شرکت 

 . ما تنها در اینجا چند شرکت را نام بردیم وتحقیق و بررسی ،در زمینه ی دیگر شرکت ها را به خودتان واگذار می کنیم .) توجه بفرمایید ! دوستان عزیز 

ه ی بزرگ ،باید پاسخگوی تک ود ما ،ازین مجموعه ی عظیم ،با محاسبه ی دقیق،بسیار بیشتر از  پاداش سی سال خدمتمان ،خواهد بود ومسوولین صندوق ،برای این سواستفادسهم س

 تک ما باشند 

جناب اقای پژوهش  تعیین  گردید تا با مسوولین صندوق ،در ارتباط باشند  دیماه، این موضوع مطرح شد و سرانجام با پافشاری تجمع کنندگان، کارگروهی به سرپرستی  ۲۳در تجمع  

 .اساسنامه ی صندوق به صراحت ،گنجانده شده باید سریعتر اجرایی گردد  ۹وچون این مورد در بند 

 .مدیون تک تک ما،فرهنگیان است ( از ابتدا تا کنون) لی خود را چرا که صندوق ذخیره ،تمام پیشرفت های ما(  ما در اصل سهامداران این موسسه ی بزرگ هستیم نه سرمایه گذار) 

ته وتا آخرین ذره ی حق و حقوقمان را ما هرگز در برابر این خواسته ی خود ،کوتاه نخواهیم آمد وبا قدرت هر چه تمامتر ،در راه رسیدن به حقوق به یغما رفته ی خود،گام برداش

 .نخواهیم کرد ( سکوووووت) ،دریافت نکنیم ،لحظه ای 

 .برای تک تک شما عزیزان ،ارزوی موفقیت و پیروزی وبرای سردمداران  عزیزمان  آرزوی اندکی انصاف ودادگری ،داریم

 در انتها از همه ی شما درخواست میشود تا برای شناسایی دارایی های صندوق تحقیق و بررسی کنید 

 گاهی فرهنگیان عزیزنیاز داریمواین پیام را در تمام گروهها انتشار دهید چون به آ

 ۲۳۸۹تابستان 

 مدیران ابرگروه مطالبات هوشیاری فرهنگیان

 برگرفته از   کانال صنفی معلمان

https://telegram.me/ettehad 

 

 :محبوبه فرحزادی معلم بازنشسته در نشست بازنشستگان انزلی از وضعیت وموقعیت معلمان بازنشسته در جامعه سخن می گوید  -*
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متاسفم که بعد از چهار دهه ما معلمان انقالب که امروز بازنشستگان . نسل ما بود که انقالب کرد . ما بودیم که انقالب کردیم. ما معلمان انقالبیم. ا بازنشستگان امروز، شاغلین دیروزیمم

اگر من، اگر من معلم بازنشسته کف خیابان هستم، مقصرش مسئولینی . .کف خیابان نیستجای ما . هستیم در جامعه، هنوز باید برای گرفتن خواسته هایمان در کف خیابان فریاد بزنیم

 .معیشت، منزلت، سالمت، حق مسلم ماست. هستند که حقوقهای نجومی میگیرند و حق ما را خورده اند

 1089مرداد  

 

 !میلیون ایرانی مهاجر در دنیا داریم ۲۱ -*

درصد جمعیت کشور تمایل به مهاجرت  ۲۸بیش از  ۸۱میلیون ایرانی مهاجر در دنیا داریم و طبق آمار سال  ۲۶: مطالعات جمعیتی کشوربهرام صلواتی، عضو هیات علمی موسسه 

 دارد

 

 گزارش از یک محله کارگری –کنند  مردم چگونه گذران زندگی می -*

 رضا شکری

 .تا پنج برابر افزایش قیمت داشته است با کاهش ارزش لایر، به جز معدودی استثناها قیمت همه کاالها بین دو

قدرت خرید مردم از . ها است درصد مانع از تثبیت قیمت ۴۵نرخ تورم باالی . مواد غذایی از جمله کاالهایی هستند که قیمت آنها افزایش یافته و این افزایش قیمت هر روز ادامه دارد

 .اندازی برای بهبود شرایط وجود ندارد مام است و چشمدست رفته، نرخ بیکاری افزایش یافته، پس اندازها رو به ات

 گذران زندگی

 کنند؟ پوشند؟ چگونه وضعیت اقتصادی خانواده را مدیریت می خورند و چه می کنند؟ چه می وطنان چگونه زندگی می در این شرایط سؤال بسیاری از مردم ایران این است که دیگر هم

گیرند با زندگی کسانی که درآمد آنها پنج یا ده  زندگی کارگرانی که زیر دو میلیون تومان دستمزد می. بسته به طبقه اجتماعی خانوارها متفاوت است ناگفته پیداست که پاسخ به این سؤاالت

 .بررسی تغییرات زندگی هر قشر از مردم ایران نیازمند تحقیق و مشاهده جداگانه است. میلیون تومان در ماه است تفاوت زیادی دارد

بافت محله کارگری است اما کسبه، کارمندان دولتی، دست فروشان و فروشندگان سیار نیز در . میلیون تومان رهن کامل است ۸۵تا  ۶۱ای رفتم که اجاره خانه در آن بین  ه سراغ محلهب

ر گرفتم و با تعقیب آنها سعی کردم محل زندگی آنها را ببینم و راهی برای کنند را زیر نظ فروشی یا سوپر مارکت مراجعه می افرادی که برای خرید به میوه. این محله سکونت دارند

 .، گرسنگی و فالکت بود تصویر نهایی پس از هر پیگری. این گزارش حاصل این تعقیب است. وگو با آنان بیابم گفت
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 تغییر و کاهش

با یک نایلون زرد رنگ از سوپر مارکت . موی سر و دستان او خاک آلوده است. دی به تن داردیک پیراهن ورزشی، یک کفش کتانی که پشت آن خوابانده شده و یک شلوار مشکی کُر

ای برای  یا انرژی کافی ندارد و یا عجله. قدمهایش آرام است. گرمی و یک قوطی کوچک رب گوجه فرنگی قرار دارد۴۵۵ای  درون نایلون یک بسته ماکارونی رشته. شود خارج می

 .سر راه دو عدد پیاز و مقداری نان به خریدهای او اضافه شد. چیزی که در این در آفتاب سوزان ظهر تابستان عادی نیست ،  رسیدن به خانه ندارد

تی طول کشید که یخ آنها مرا در جمع خود پذیرفتند اما مد. وگو کردم و متوجه شدم این مواد غذایی خریداری شده باید شکم هشت کارگر ساختمانی را برای وعده نهار سیر کند با او گفت

 .تعارف صحبت کنند باز شود و بی

−اینکه غذا نیست. 

−کنیم تا وقتی چیزی باشه که الی نون بگذاریم شکر می. 

−تر شده است ای از خود ماکارونی گران یک دانه فلفل دلمه. 

−زمینی هم گران شده آمد حاال سیب میوه گیر ما نمی. 

آیند و محل سکونت آنها بسته به  آنها افراد مهاجری هستند که از عهده اجاره خانه بر نمی. کنند کاره که مشغول ساخت آن هستند زندگی می همان ساختمان نیمهاین کارگران ساختمانی در 

 .شود محل کار جدید عوض می

 .روستاها نتوانسته است مانند گذشته بر روی زمین دیگران کارگری کندگوید که خودش صاحب زمین نبوده و به دلیل خشکسالی و افزایش جمعیت بیکار در  یکی از آنها می

هر هشت کارگر . زنند کیلومتر است فقط یکبار در هفته به خانواده خود سر می ۳۱از آنجا که فاصله بین خانه آنها و محل کارشان بیش از . دو نفر از این افراد وضعیت متفاوتی دارند

 .کنند نوبتی مخارج و مایحتاج زندگی گروه را تامین می ساکن در این ساختمان به صورت

 «ای چند؟ سوسیس دانه»

فروشد یک چاقو با بند بسته شده است تا مشتری به مقداری که  ای که محصوالتی مانند سوسیس می در کنار یخچال هر مغازه. ها موضوع جدیدی است شنیدن این سؤال در مغازه

 ای چند است؟ کیلویی چند است تبدیل شده به دانه. قرار دهدخواهد جدا کرده و روی ترازو  می

. ای دو و دویست، سه و چهارصد، شش و هفتصد؛ قیمت هر مارکی متفاوت است دانه. کند ، و مشتری بی توجه به او از همان کلمه سوسیس استفاده می”هات داگ“گوید  دار می مغازه

 .است اما ظاهر سومی بهتر است روکش دو مدل ارزان قیمت شبیه پالستیک بازیافتی

گوید  خانم خریدار می .تامین کندیک عدد هات داگ به قول آقای صاحب مغازه یا یک عدد سوسیس به گفته خانم خریدار قرار است نقش پروتئین یک وعده غذای برای چهار نفر را 

 .گوید که قادر به خرید گوشت یخی و دولتی نیستند میاو « .کنم کنم؛ آخرش که ماکارونی پخت قاطی می را ریز ریز و سرخ می  سوسیس»
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 میوه مثل خارج

 .کند وگو نیست و برخورد تندی می مایل به گفت. دهد ترین میوه مغازه است خرید یک خانم را تشکل می زمینی و مقداری آلو که ارزان هفت عدد پیاز، شش عدد سیب

دستشان به . آمد بعضی وقتها خودش و بعضی وقتها آقایشان برای خرید می. شوهرش کارگر بود». کنان قدیمی این محله هستندگوید که این خانم و خانواده اش از سا فروش می میوه

 «.بنده خدا بیکار شد. خواهیم رسید تا اینکه آخر پارسال گفته بودند دیگر نمی دهانشان می

پرسم در این ساعات چه خبر است؟ پاسخ  از او می. شود صبح بیا یا غروب که هوا تاریک می ۲۵یا ساعت چه خبر است  خواهی بدانی در مملکت گوید اگر می فروش می آقای میوه

 «.بینی بیا خودت می»دهد  می

ساعت . و سبزیجات را انتخاب کنند  هکنند تا بهترین میو فروشی مراجعه می دار به میوه در ساعات ابتدایی روز زنان خانه. ها را باید مستقیم مشاهده کرد این صحنه. فروش است حق با میوه

های دارای لک و زدگی در طبقه  های سالم و بدون لک در یک طبقه و میوه میوه. کنند های باقی مانده می بندی میوه فروشان اقدام به درجه شود و میوه صبح از تعداد مشتریان کاسته می ۸

بیرون مغازه جایی برای آنها . شوند ماند که دور ریخته نمی ار پائینی دارند و خریداری پیدا نخواهند کرد در این میان باقی میمقداری میوه و سبزیجات که کیفیت بسی. گیرند دیگر قرار می

 .توان آنها را با نصف قیمت یا گاهی بیست درصد قیمت خرید تعبیه شده؛ می

ای جز دور  فروشی چاره آنچه باقی مانده در واقع زباله است و صاحب میوه. به پرداخت پول نیستند رسند که قادر رود مشتریان دیگری از راه می هنگامی که هوا رو به تاریکی می

 .ها را به صورت رایگان به خانه ببرند مانده آیند اجازه دارند تا باقی آنها که در شیفت شب می. ریختن آنها ندارد

خواهند دستشان جلو دیگران دراز باشد  چون نمی. فکر نکنید گدا هستند. اینها افراد با آبرو هستند». ند تذکری بدهدبی یک شهروند سالخورده که متوجه نگاه کنجکاوم شده است الزم می

کسی که گدا باشد . کنند دهم ولی گفت قبول نمی چندبار به این آقا گفتم اگر کسی را دیدی که نیاز داشت من پولش را می. کنند خرند یا از بین آشغالها جمع می گوجه و میوه خراب می

 «.گوید بیشتر کمک کن ولی این بندگان خدا اینطوری نیستند می

 «این را کم کن»

بپردازند  گویند اقالمی را کنار بگذارد تا پولی که باید دار می شود، این است که مشتریان بعد از اطالع از مبلغ نهایی خرید خود به مغازه ها زیاد دیده می یکی دیگر از اتفاقاتی که در مغازه

شوند که در جیب یا کارت بانکی خود مقدار کمی پول دارند و برای  این روزها مشتریان زیادی دیده می. شد سابقه نیست اما در گذشته به ندرت مشاهده می این اتفاق بی. کاهش یابد

های بهداشتی و کاالهای مختلفی هستند که خریدار از خرید آنها  ها، حبوبات، بسته ویندهشوند شامل لبنیات، ش اقالمی که کم می. پرداخت یک مرتبه خرید نیز با محدودیت مواجه هستند

 .شود منصرف می

ده هزار تومان پنیر، سه هزار تومان خیار شور، هفت هزار تومان . شود تواند پرداخت کند بیان می نوعی دیگر از خرید اینگونه است که به جای وزن کاال مقدار پولی که مشتری می

کودکان تا همین سال گذشته در ازای مبلغ بین هزار  .این نوع خرید در بین کودکان هم رواج یافته است. اند که جایگزین واحد کیلوگرم و گرم شده… زمینی، پنج هزار تومان پیاز و سیب

صاحب مغازه نیز بر « .یه خوراکی بده»گویند  گیرند و به صاحب مغازه می ال میتا پنج هزار تومان اندکی قدرت انتخاب داشتند اکنون یک اسکناس دو هزار تومانی را از پشت دخل با

این مسئله به خصوص در مورد بستنی رایج است زیرا انواع مختلف بستنی از قیمت دو هزار و پانصد تومان به . دهد حسب حوصله و مروت خود چیزی که را انتخاب کرده و به آنان می
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کنند اما این نوع  کودکان در هنگام خرید مهارتهای اجتماعی و اقتصادی کسب می. ها موجود است ا سه نوع بستنی با قیمت زیر هزار و پانصد تومان در مغازهباال موجود است و فقط دو ی

 .کند از خرید آنها را با مقوله انتخاب بیگانه می

 ها دست تکان دادن برای میوه

. شود رفت طرف گیالس و هلو نمی. ارزانتر است. این تابستان با هندوانه و طالبی گذشت. گوید راست می .شود میوه خرید ا این پول نمیگوید ب زنم می»: گوید یک شهروند میانسال می

 «.کنیم که یادمان نرود میوه چه شکلی بود فروشی نگاه می شود میوه خرید فقط از پشت شیشه میوه دیگر نمی

اند که اینها را  های ما چه گناهی کرده بچه. کنند که توی چشم باشد چینند پشت شیشه و یک المپ روشن می ها را می این میوه»: گوید فروشان می وهخانمی که دو فرزند دارد با گالیه از می

ا با ماهی هشتصد هزار تومان باید زندگی کنیم؟ بچه به بچه بگویم حقوق پدرت یک میلیون و هشتصد است و ما ب. خرید گیرند که چرا برای ما میوه از اینها نمی به خدا بهانه می. بینند می

 «.خیلی خجالت کشیدم. خرم؛ جلوی بقیه زنها گفت دروغگو گفتم مامان فردا برایت می. دو روز پیش جلوی بقیه گفت مامان انبه بخر. فهمد این چیزها را نمی

 بندی تغییر بسته

های ناگهانی قیمت و گرانی مداوم محصوالت یک  از آنجا که جهش. ها در ایران ادامه دارد یمت دالر در بازار آزاد افزایش قیمتبا وجود کاهش ق. اند ها در ایران هنوز تثبیت نشده قیمت

جای ممکن با کاهش ها تا  برای جلوگیری از افزایش قیمت. اند شود واحدهای تولیدی سیاست جدیدی را در پیش گرفته واحد تولیدی از نظر روانی باعث ریزش مشتریان یک برند می

 .ها را به صورت موقت ثابت نگه دارند کنند که قیمت اندازه، حجم و وزن محصوالت تالش می

ند کودکان معتقد هست. های محبوب آنها کوچک شده است کودکان معتقد هستند اندازه خوراکی. شود کودکان، زنان و فروشندگان کنجکاو اولین کسانی هستند که متوجه این تغییرات می

یکی از زنان این محله معتقد است . شود تا ماده خوراکی های چیپس، پفک و تخمه بیشتر با هوا پر می های مواد غذایی کاسته شده است و داخل پاکت ها کوچک شده، از وزن بسته بستنی

ها  کنم متوجه شده باشند که بطری کنند فکر می کسانی که با پیمانه از این مواد استفاده میها توجه نکنند اما  شاید بعضی. توان داخل آنرا دید بندی مواد شوینده به شکلی است که نمی بسته»

بندی فرقی نکرده ولی از چیزی که  بسته. قسمت گرد باالی بطریها خالی است! سر خالی نه مثل نوشابه»دهد که  یکی دیگر از زنان این محله توضیح می« .ها سر خالی هستند و بسته

 «.کم شده داخل آن است

شود پر بودند اما االن  قبالً تا زیر جایی که با انگشت باز می. این تایدها مثل سابق نیست»کند و معتقد است  بندی پودر رختشویی اشاره می خانم دیگری برای توضیح این مطلب به بسته

گوید این  او می. کند و در خانه ظرفی دارند که مخصوص پودر رختشویی است ی استفاده میگوید سالهاست از یک مارک قدیمی ایران یکی دیگر از ساکنین محله می« .نصفش خالی است

 .شویی پر شود اما اکنون همیشه سر آن خالی است ظرف را طوری انتخاب کرده است که با یک بسته پودر رخت

های جدید را با ترازو وزن کرده و با وزن کاالهای خریدهای پیشین خود  داران جنس بعضی از مغازه. اند داران جوان به این مسئله توجه کرده داران سالخورده با دقتی بیش از مغازه مغازه

ی یک. رود این ترازوهای قدیم کاله سرشان نمی»: دهد کند چنین توضیح می ای قدیمی به عنوان تزئین مغازه خود استفاده می داران که از یک ترازوی دو کفه یکی از مغازه. کنند مقایسه می

 «.کند ترازو اشتباه نمی. اند ها سبک شده شما بگو کیک، بگو ماست، بگو حبوبات، هر چیزی را که وزن کنی جنس. گذاری آن طرف گذاری اینطرف و یکی را می را می
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از آخرهای »: او معتقد است. ای ایران است های هسته تحریماشاره او به دوره پس از . نژاد شروع شده است بندی اجناس از زمان دولت احمدی گوید دستکاری بسته دار دیگری می مغازه

گویم چیزی است که با چشم معلوم است وگرنه مثالً اگر یک شرکت ده گرم از یک جنس صد گرمی کم کند چند میلیارد به  اینکه به شما می. خرداد این کالهبرداری دوباره راه افتاده است

 «.اند که با چشم معلوم است از آخرهای خرداد جوری دستکاری کرده. دشو کسی متوجه ده گرم نمی. نفع شرکت است

معاون . مصرفی یا عدم مصرف خریداران تکمیل شده است و زمینه را برای سوءتغذیه و گرسنگی مزمن اقشار فرودست ایران فراهم کرده است فروشی تولید کنندگان با کم این کم

شد اما قصابان و  پیش از این با افزایش قیمت گوشت قرمز بر میزان مصرف گوشت سفید افزوده می. درصد کاهش یافته است ۴۵استاندار تهران گفته است مصرف گوشت قرمز 

نون به حالت عادی کاهش یافته و تاک ۲۳۸۹فروشندگان مواد پروتئینی میزان خرید مواد پروتئین بعد از نوروز . فروشندگان مرغ و ماهی معتقد هستند فروش همگی آنها کاهش یافته است

 .بازنگشته است

این مسئله در آینده مشکالت زیادی برای سالمت یک نسل از جامعه ایران به وجود خواهد . به جز مواد پروتئینی دیگر مواد ارزشمند غذایی هم از سفره ایرانیان کم یا حذف شده است

 .آورد

به وهللا چیزی از زنم . شود زندگی کرد دانم با حقوق کارگری نمی از جیب خودم خبر دارم و می»: دهد او ادامه می« .ها برسد  خوریم تا به بچه غذا کمتر می»: گوید ساله می ۴۲یک مرد 

تواند مثل من نان بخورد و همیشه ضعف  بیچاره زنم نمی. کنم را سیر می خورم و با نان خودم من کمتر از قبل غذا می. کشد ها می کند و اول برای بچه غذا کمتر درست می. پرسم نمی

 .«دارد

آن سبزی که پارسال خشک شده  .رسد حاال یکی یکی خرج لباس و بقیه چیزها می. یه چیزهایی در خانه بوده که استفاده کردیم و تمام شده»: کند این کارگر به یک نکته مهم نیز اشاره می

اگر بخواهم برای خودمان نفری یک بلوز و  .ایم صد هزار تومان دیگر در وسع ما نیست دوباره بخریم لباسی که دو سال قبل خریده. کند قیمتش سه برابر استامسال بخواهد خشک 

 «.شود مدام منتظریم وضع درست بشود ولی بدتر می. کند هر خرجی که نوبتش بشود بیچاره می. شلوار بخرم باید وام بگیرم

خرید جزئی باعث . سازی مواد غذایی بپردازند و این مسئله باعث شده به خریدهای جزئی روی بیاورند گویند که دیگر برای آنها ممکن نیست مانند گذشته به ذخیره ن محله میزنان ای

 .«کشد ذره همه ملت را می  این دولت دارد ذره»: گوید ها می یکی از خانم. ها است افزایش مخارج خانواده

 

 . سال سابقه دبیری دارد۲۹او . دمحم حبیبی خوزانی  ، نویسنده و عضو کانون صنفی معلمان ایران است -*

 .عضو هیات مدیره این تشکل شد ۸۱تاکنون با کانون صنفی معلمان ایران همکاری کرده و در سال  ۸۳دمحم حبیبی از سال 

کنندگان در تجمع اعتراضی مقابل سازمان برنامه وبودجه با ضرب و شتم وحشیانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین  ، دمحم، همراه با تعدادی از تجمع۸۴اردیبهشت  ۲۵در 

 . منتقل شد
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 .که آثار ضرب و شتم بر روی صورت وی مشهود بوده است های پاره دیده، در حالی همسرش که  به دادسرای امنیت رفته بود، به طور اتفاقی او را پابرهنه و با لباس

سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب،  ۲ضربه شالق و  ۴۴دمحم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخالل در نظ به ده سال و شش ماه زندان، 

او که هم اکنون در زندان اوین محبوس است، در ماههای اخیر با حکم اخراج از آموزش و پرورش نیز . نوعیت خروج از کشور محکوم شدهای سیاسی و اجتماعی و مم ها و دسته گروه

 .حکمی که بر اثر فشار فعاالن صنفی فعال متوقف شده است. مواجه شده

 

 سراسریشانماه از اعتصاب 84پابرجایی مشکالت رانندگان خودمالک کامیونها پس از گذشت *

 .ماه از اعتصاب سراسریشان کماکان پابرجاست12مشکالت رانندگان خودمالک کامیونها پس از گذشت 

ای در یک سال  ها در بخش بیمه هزینه: ای یاد کرد و به خبرنگار رسانه ای گفت درهمین رابطه یک راننده خودمالک از افزایش هزینه بیمه به عنوان چالش بزرگ حمل و نقل جاده

. سال از عمر مفید ماشین کم شده اما به دلیل افزایش نرخ دالر قیمت خودرو نیز  چند برابر شده است 1در بخش بیمه بدنه و شخص ثالث با توجه به اینکه . برابر شده است 2ذشته گ

های  وی معتقد است که در ماجرای افزایش قیمت دالر، این شرکت. اکرده استمیلیون تومان افزایش پید 2میلیون تومان به  1درنتیجه به تبع افزایش قیمت خودرو، بیمه خودرو نیز از 

  .بیمه بودند که سودهای کالنی به دست آوردند

میلیون تومان  0ر، میلیون تومان قیمت داشت بعد از افزایش قیمت دال 0تا  922میلیون و  1الستیک ساخت داخل کامیون  که قبل از افزایش قیمت دالر بین : این راننده خودماک افزود

اند از کاالهای  به همین دالیل رانندگان مجبور شده. میلیون نیز رسیده است 10میلیون قیمت داشت با افزایش نرخ دالر به  2تا  0همچنین الستیک خارجی نیز که بین . شود فروخته می

 .تری دارند استفاده کنند چینی که کیفیت پایین

برای نمونه  چهارشاخ پاسگانت قبل از . اند برابر افزایش قیمت نیز داشته 12حتی بعضی از اقالم تا .  اند برابر شده 2تا  0یدکی خودروهای باری  تر  قطعات قیمت بیش: وی افزود

هزار تومان بود اما  052افزایش نرخ دالر یاتاغان  قبل از. نمونه دیگر یاتاغان است. هزار تومان شده است 522هزار تومان بوده اما با افزایش قیمت دالر این کاال  82ها  افزایش قیمت

 .شود؛ ضمن اینکه به گفته رانندگان این قطعه در بازار اصالً موجود نیست میلیون تومان نیز فروخته می 10تا  6اکنون، این کاال  هم

تری دارند و بعد از  های موجود در بازار کیفیت پایین ها به نسبت الستیک ین الستیکا: هایی که به صورت دولتی به رانندگان توزیع شده است نیز گفت وی در ارتباط باکیفیت الستیک

 .ها در عقب ماشین استفاده شود شده است که از این الستیک حتی توصیه. شود مدت کوتاهی به دلیل نامرغوب بودن دچار ترک خوردگی می

به گفته رانندگان مشکل . کنند های توزیع شده در شبکه دولتی استفاده می لیل ناتوانی در خرید جنس مرغوب، از الستیکاکثر رانندگان از سر اجبار و به د: این راننده خودمالک افزود

   .دهند ها را در قالب الستیک نخی به اسم الستیک سیمی به رانندگان می در زمان تحویل این اجناس، دیده شده که  الستیک. دیگر این اجناس در زمان تحویل آن است

در حال . ماندگی از تورم جبران شود کند عقب شود؛ تنها کمک می افزایش نرخ کرایه بار منجر به افزایش سود برای رانندگان نمی: وی در ارتباط با افزایش نرخ کرایه بار نیز گفت

 .کنند که بیکار نباشند اکنون رانندگان کار می هم. ر از درآمدشان استشان بیشت توان گفت که تا حدی هزینه کنند حتی می ها می حاضر رانندگان تمام درآمد خود را صرف هزینه
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 :اتحاد بین المللی

 های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسالمی در سازمان جهانی کارگزارش پرونده

 ۱۴۲۸اوت 

 : مقدمه

 . ترجمه سه پرونده نقض حقوق بنیادی کارگران و سرکوب آنان توسط رژیم جمهوری اسالمی در زیر آمده است 

در این سازمان  0226در سال ( ITF)المللی کارگران حمل و نقل ، پس از سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد با شکایت فدراسیون بین0529پرونده اول موسوم به  پرونده شماره 

در مورد حق  89و  90های نامهبنیادی سازمان جهانی کار، بویژه مقاوله هایمه ناده شد و از آن زمان به بعد هر سال موارد دیگری از نقض حقوق کارگران از جمله نقض مقاوله گشو

این پرونده را به عنوان یکی از دو پرونده  0210هاست، در سال شکایتکه مسئول بررسی " کمیته آزادی انجمن"سال  11سرانجام پس از . ایجاد تشکل، به این پرونده اضافه شده است

این کمیته امسال نیز چنان که در متن گزارش آمده است یک بار دیگر توجه هیئت مدیره را به . به هیئت مدیره این سازمان برای توجه ویژه ارجاع داد" العاده جدی و اضطراریفوق"

 .کندجلب می" ماهیت این پرونده العاده جدی و اضطراری بودنفوق"

ها و فعالین معلم گشوده شد و هر ساله با اضافه شدن درباره سرکوب تشکل 0220در سال ( (ITCUهای کارگریالمللی اتحادیهبا شکایت کنفدراسیون بین 0566پرونده دوم به شماره 

 . می، ادامه یافته و همچنان در مرحله بررسی شکایت باقی مانده استهای رژیم جمهوری اسالهای دیگر از سوی این  تشکل کارگری و پاسخشکایت

گشوده شد که به طور مشخص به موانع تشکل یابی کارگران و تضاد قوانین و مقررات جاری در ایران با حق  0212در سال  ITUCبا شکایت  و 0920و پرونده سوم نیز به شماره  

پردازد و به مسئله حضور هیئت نمایندگی به اصطالح کارگری جمهوری اسالمی در اجالس سازمان جهانی کار اشاره و به آن اعتراض ن میایجاد تشکل کارگری با اراده آزاد کارگرا

 .می کند

 : دانیمهای دولت ایران و اهمیت طرح آنها در سازمان جهانی کار را الزم میها و پاسختوضیح چند نکته کلی اما مهم درباره این پرونده

های حکومتی مانند شوراهای اسالمی ها، تالش کرده است که تشکلهای مستقل کارگری و معلمان و بگیر و ببند فعالین این تشکلرژیم جمهوری اسالمی همزمان با سرکوب تشکل – 1

ها اگر اکنون این تالش. های واقعی کارگری معرفی کندوان تشکلرا در عرصه جهانی، از جمله در اجالس سازمانی جهانی کار به عن" نمایندگان کارگران"های صنفی و کار، انجمن

 . توانیم بگوییم که به بن بست جدی رسیده استنگوییم به شکست انجامیده اما به جرأت می

کل که هر سال نمایندگان آنها در کنفرانس سازمان جهانی گوید که این سه تشمی( اگر چه به تلویح)توان دریافت، کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار ها میچنان که از مفاد پرونده

کمیته در مقابل، بطور مشخص خواهان به رسمیت شناخته شدن  پلورالیسم سندیکایی در ایران است واز دولت می خواهد که . یابند، نماینده همه کارگران ایران نیستندکار حضور می

کمیته همچنین تاکید می کند که .  وجود به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که این سندیکا بدون هیچ محدودیتی به فعالیت خود ادامه دهدسندیکای کارگران شرکت واحد را به عنوان تشکل م

 . جاد کنندهای مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در یک بخش و یا در سطح سراسری ایقوانین موجود باید اصالح شوند تا کارگران ایران بتوانند آزادانه تشکل

های به اصطالح کارگری حکومتی در سازمان جهانی کار و نیز به همین ترتیب زیر سوال رفتن حضور نمایندگان آنها در کنفرانس این تشکل( نداشته)به زیر سوال بردن اعتبارِ 

ایران است که پیگیرانه و شجاعانه و با  تحمل زندان، اخراج از کار و از جان های مستقل کارگری و معلمان و همه فعالین کارگری در تشکل سازمان، در وهله نخست، نتیجه فعالیت

ناپذیر همه فعالین کارگری در خارج از کشور است که با انعکاس صدای های خستگیاند؛ و در وهله دوم نتیجه کوششیابی مبارزه کردهها برای حق تشکلگذشتگی، در طول سال
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های کارگری وابسته به حکومت، نگذاشتند که سرکوب المللی کارگری با کارگران ایران و افشای ماهیت ضدکارگری رژیم ایران و تشکلهای بینشکلکارگران ایران و جلب همبستگی ت

 . رحمانه حقوق کارگران ایران در سکوت جهانی و از جمله با سکوت سازمان جهانی کار، ادامه یابدبی

دارد تا آن را به هیئت مدیره این " العاده جدی و اضطراریماهیت فوق"   0529کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار، تشخیص دهد که پرونده  سال طول کشید تا 11اینکه بیش از  -0

دهد که انجام نداده است، از جمله نشان میبعد از دو سال هنوز هیچ اقدام مشخصی در این مورد  -که رژیم ایران نیز در آن عضویت دارد -سازمان ارجاع  دهد و اینکه  این هیئت مدیره 

گیرد، اقدام های این سازمان را نادیده میتواند علیه رژیم ایران که آشکارا حقوق کارگران ایران را پایمال و مقاوله نامهخواهد و نه میاین سازمان به دلیل ماهیت وجودی خود، نه می

همانطور که تجربه نشان . جهانی کار، رژیم را وادار به رعایت حقوق بنیادی کارگران در ایران کند، انتظاری واهی و بیهوده است بنابراین انتظار اینکه سازمان. مشخصی انجام دهد

حاکم بر ایران تحمیل کنند و های مستقل کارگری را به رژیم ها و مطالبات خویش از جمله حق ایجاد تشکلتوانند با مبارزه خود، خواستدهد، این خود کارگران ایران هستند که میمی

 .  متحد طبقه کارگر ایران در این مسیر، نه سازمان جهانی کار بلکه طبقه کارگر و تشکل های کارگری در سطح جهان هستند. توازن قوای طبقاتی موجود را به نفع خود تغییر دهند

های جاری، سند هایی از نوع پروندهگزارش. توان و باید استفاده کردهای رژیم و فشار بر آن میگریبا این حال، از سازمان جهانی کار به عنوان امکانی برای افشای سرکوب - 0

های رژیم در دست و پا زدن. شودهای کارگری در سطح جهانی و نیز آنچه افکار عمومی خوانده میمعتبری است در افشای ماهیت ضد کارگری رژیم ایران و محکومیت آن نزد تشکل

های موجود به آنها اشاره شده ، نشاندهنده نگرانی رژیم از بازتاب ماهیت سرکوبگرانه و ضد ها  که در پروندههای کارگری و تالش برای پرده پوشی واقعیتشکایات تشکل پاسخ به

 . کارگری آن است

ای را که با شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و وضعیت کارگران آشناست، برخواهد ها، خشم و انزجار هر خوانندههای رژیم به اتهامات مطرح شده در این پروندهمطالعه پاسخ - 2

 . آور و انزجارآور استها بویژه برای فعالین کارگری زندانی و همه فعالین که اسامی آنها در پرونده آمده است، بیش از همه رنجتوان حدس زد که این پاسخمی. انگیخت

های آمیز توسط کارگران و تشکلشود که تجمع و تظاهرات مسالمتبرای مثال مدعی می. گویدنخست اینکه آشکارا دروغ می. شودند تاکتیک متوسل میها به چرژیم در پاسخ به شکایت

ه یاد بیاوریم که  اعتصاب، تجمع و راهپیمایی تنها کافی است ب. دروغ بودن این ادعا نیاز به اثبات ندارد. گیردکارگری در ایران آزاد است و کسی به این دلیل مورد پیگرد قرار نمی

آمیز ت، و یا چگونه تجمع مسالمتآمیز هزاران کارگر هفت تپه و فوالد اهواز چگونه با هجوم شبانه نیروهای امنیتی به خانه کارگران و دستگیری و بازداشت آنان  پاسخ گرفمسالمت

برند و ای از بازداشت شدگان هر دو واقعه هم اکنون در بدترین شرایط در زندان به سر میعده. بگر حکومت روبرو شدروز جهانی کارگر در مقابل مجلس با یورش نیروهای سرکو

 .  اندتعدادی از آنها اعتصاب غذا کرده

گیرد؛ با این هدف که که پرونده شامل آن بهره میهای خود از فرافکنی و خریدن وقت تاکتیک دیگری است که رژیم با آشنایی از کارکرد بوروکراتیک سازمان جهانی کار در پاسخ

اطالع داده و به طور کلی در " مرکز حقوق بشر قوه قضاییه "های کمیته را به کند که  توصیهبرای مثال دولت جمهوری سالمی ادعا می. مرور زمان شود و هیچ  گاه به نتیجه نرسد

در این رابطه دولت کوشش . های سازمان جهانی کار از جمله حق ایجاد تشکل، مورد اصالح قرار گیردمطابقت دهی با مقاوله نامهحال رایزنی با قوه قضاییه است تا قوانین جاری برای 

در راس این قوه، آدمکشی به کند که و صد البته در این مورد سکوت می. کندمی کند که قوه قضاییه را ارگانی مستقل و ورای نظام جلوه دهد که قوانین را برای رفاه حال عموم اجرا می

های سیاسی در ایران، به اتهام بوده و الزم است که در اولین برآمد آزادی 1060در  قتل عام زندانیان سیاسی در سال " هیئت مرگ"نام  ابراهیم رئیسی نشسته است که از اعضای 

حال تغییر قوانین از جمله قانون کار از طریق مجلس است تا با اصالح قانون کار از جمله فصل ششم آن، یا در همین رابطه، دولت ادعا می کند که در . جنایت علیه بشریت محاکمه شود

ه های تاکنونی رژیم برای اصالح قانون کار نزیرا تالش. این ادعای سراپا دروغ نیز تنها برای خریدن وقت است. های کارگری را فراهم کندزمینه و چارچوب قانونی برای ایجاد تشکل

های قانونی های مستقل کارگری بلکه با هدف اصالح آن به زیان کارگران از جمله خارج کردن کارگران از همان حداقل حمایتبا  هدف فراهم کردن چارچوب قانونی برای ایجاد تشکل

 . بوده است
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د و موارد نقض حقوق کارگران توسط رژیم، چنان آشکار، گسترده و غیر قابل انکار است که ها، ابعاپایه برای به تاخیر انداختن بررسیهای بیبه رغم دروغگویی های رژیم و وعده -5

، به هئیت "العاده جدی و اضطراری ماهیت  فوق"ای با  را به عنوان پرونده 0529یابد و به همین دلیل پرونده کمیته آزادی انجمن، در بسیاری موارد، پاسخ های دولت را قانع کننده نمی

خواهد که اتهامات وارد شده به فعالین کارگری و معلمان ملغی شود و شرایط های خود به صراحت از دولت ایران میدهد؛ به عالوه در هر سه پرونده،  کمیته در توصیهارجاع می مدیره

 .   و خدماتی و در سطح کشوری ایجاد کنند، فراهم کندهای دلخواه خود را در محیط کار، در یک رشته تولیدی قانونی برای آنکه کارگران بتوانند آزادانه  تشکل

لیان، علی نجاتی و ها به سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز ازجمله پخش به اصطالح مستند تلویزیونی علیه اسماعیل بخشی، سپیده قدر این پرونده -6

آمیز نیروهای سرکوبگر حکومت به تجمع روز جهانی کار در مقابل مجلس و ضرب و و نیزهجوم خشونت. یه گام اشاره نشده استبازداشت و زندانی کردن آنان به همراه فعالین نشر

انجام شده، که  0219ها در نشست کمیته آزادی انجمن در ماه اکتبر سال به نظر علت این بوده است که آخرین بررسی پرونده. ای از آنان بازگو نشده استشتم و سسپس زندانی کردن عده

های کارگری در ارتباط با این دو واقعه به کمیته آزادی انجمن  ارائه شده و کمیته از دولت ایران توان با اطمینان گفت که شکایت تشکلمی. پیش از وقوع هر دو اتفاق باال بوده  است

 .    خواهان پاسخگویی خواهد بود

باشد که مسئول بررسی می" کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار"نخست، در سراسر متن، منظور از کمیته، . دانیمها را الزم مین پروندهاشاره به دو نکته مفهومی در ترجمه ای -0

ایم، زیرا ترجمه کرده" منآزادی انج"را " freedom of association"نکته دوم اینکه در این متن، عبارت . هاست؛ و منظور از دولت، دولت جمهوری اسالمی ایران استشکایت

آزادی "باشد، برای مثال آزادی تشکل، بخشی از می" آزادی انجمن"تر از معادل فارسی آن یعنی  الزم است تاکید کنیم که این مفهوم بسیار وسیع. تری برای آن نیافتیممعادل مناسب

 . است"  انجمن

 المللی در حمایت از کارگران در ایراناتحاد بین

  ۱۴۲۸ ماه اوت

 ( پرونده اول ) 

   1541پرونده شماره 

  1483، ژوئن  913گزارش شماره  –گزارش داخلی 

  1446ژوئیه  15: زمان شکایت  –( جمهوری اسالمی ایران)  1541پرونده شماره 

 مقدمه  -

- .A   بررسی پرونده در گذشته 

-  .B اتهامات جدید توسط شاکی 

-C  . پاسخ دولت 

 .D– های کمیته گیرینتیجه 
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 های کمیته توصیه -

 . اقدامات سرکوب گرایانه علیه سندیکای کارگری در شرکت اتوبوسرانی شهری و نیز دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از فعالین سندیکایی: اتهامات 

رجوع کنید به گزارش . )ارائه کرد(  ای ال او)گزارش خود را به هیئت مدیره  مورد بررسی قرار داد و همزمان 0219کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در اکتبر  . 419. 1

 ( 511 -290هیئت مدیره، پاراگراف های  002، تائید شده در جلسه 090

 . گزارش داد 0219اتهامات جدیدی را در اکتبر (  ITF)های کارگران حمل و نقل فدراسیون جهانی اتحادیه.  414. 0

 . را در ماه مه ارسال کرد 0218فوریه  0ات خود در تاریخ دولت مالحظ. 415. 0

را امضا  1082(  89مقاوله نامه ) های دستجمعی و حق تشکل و پیمان 1829(  90مقاوله نامه )جمهوری اسالمی ایران، مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل  .416. 2

 . نکرده است

A .بررسی پرونده در گذشته 

 :  ]511پاراگراف  090رجوع کنید به گزارش  [های زیر را ارائه دادتوصیه 0219کمیته در جلسه خود در اکتبر . 417. 1

(a) ای قانونیای که جمهوری اسالمی ایران از شالوده به طور جدی امیدوار است که روند بازنگری قوانین که در حال حاضر در جریان است، به زودی به نتیجه برسد؛ به گونه کمیته

خواهد که اطالعات الزم در مورد کمیته از دولت می. مند شود که به طور کامل در تطابق با اصول آزادی انجمن باشد، و به ویژه شرایط برای پلورالیسم سندیکایی را فراهم کندبهره

 . د را ارسال کندای از آخرین لوایح در این مورهای انجام شده در این زمینه را ارائه دهد و نسخهپیشرفت

 (b) تشکل  خواهد که تمام اقدامات الزم را انجام دهد تا سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه تا زمان انجام اصالحات قانونی به عنوانکمیته یک بار دیگر از دولت می

 .فعالیت بپردازدموجود، عضوگیری کند و بتواند اعضای جدید را نمایندگی نماید و بدون ممانعت به 

(c)  حق کارگران برای سازماندهی اعتراض و تظاهرات را به عنوان یک فعالیت مشروع سندیکایی به ( ؟" )های صنفیمدیریت و سازمان درخواست"نامه داخلی با توجه به اینکه آئین

تر از سوی دولت تقاضا های تخصصی برای آموزش نیروهای انضباطی که  پیشکه  همکاریکند، کمیته اطمینان دارد شناسد و ملزومات به کار بستن این حق را فراهم میرسمیت می

-الزم تهیه خواهد شد تا شوراهای تامین استان و شهر و نیروهای مجری قانون، اقتدار خود را مطابق اصولی که در نتیجه هایشده بود، در آینده نزدیک تحقق خواهد یافت و دستورالعمل

 .   به آن اشاره شده، اعمال کنند های کمیتهگیری

(d)  اند، کمیته ضمن اعالم اهمیت استمرار این صالح قضایی برای بستن پرونده فعالین سندیکایی که دستگیر و زندانی شدهبا توجه به اشارات دولت مبنی بر رایزنی با مقامات ذی

جو، با اتهامات مبهم مانند اخالل در نظم که به مساعی خود برای حصول اطمینان از اینکه فعالین سندیکایی مسالمتخواهد ها، از دولت میها تا فیصله یافتن تمامی این پروندهکوشش

 .عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به زندان محکوم نشوند، ادامه دهد

آمیز سندیکایی، به زندان  باز گردانده های مسالمتو نجاتی برای اجرای احکام محکومیت بابت فعالیت خواهد تا اطمینان حاصل کند که آقایان رضوی، مددیکمیته به ویژه از دولت می

خواهد که آخرین اطالعات در باره اقامه دعوای قضایی علیه آقایان جعفر افزون بر این، کمیته از دولت می. خواهد که کمیته را در جریان این موضوع قراردهدنشوند و از دولت می

 . راد و جمیل دمحمی را در اختیار کمیته قرار دهد و کپی هرگونه حکم قضایی  صادر شده در این مورد را به کمیته تحویل دهدزاده، شاهپور احسانیعظیم
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(e) یط کار در دوره بازسازی سندیکای کارگران شرکت مطرح شده مبنی بر اذیت و آزار در مح کمیته از اینکه دولت به تعهد خود مبنی بر تحقیق مستقل و فوری در رابطه با اتهامات

وار است که در آینده، درارتباط با ادعای واحد و ادعای مطرح شده نسبت به بدرفتاری با آقایان مددی و شهابی در دوران بازداشت، عمل نکرده است، عمیقا ابراز تاسف می کند و امید

 . مل آید و حق آزادی انجمن به طور موثر مورد حمایت قرار گیرد و تضمین شودپایمال شدن حق آزادی انجمن، به طور جدی تحقیق به ع

 (f) خواهد که اقدامات الزم را انجام دهد تا از این پس فعالین سندیکایی زندانی از حق با توجه به زندانی بودن تعدادی از فعالین سندیکایی در جمهوری اسالمی ایران، کمیته از دولت می

 .های درمانی و دارو دسترسی داشته باشندر و در صورت نیاز، به مراقبتسالمت برخوردا

(g) خواهد که بدون تاخیر به اتهامات مطرح شده از سوی کمیته از دولت میITF   نفر از رانندگان کامیون در جریان اعتصاب  سپتامبر  022در مورد دستگیری و بازداشت بیش از

 . نفر از اعتصاب کنندگان توسط  یک دادگاه در استان قزوین، پاسخ دهد  01، و درخواست حکم اعدام برای 0219

(h)  کمیته توجه هیئت مدیره را به فوق العاده جدی و اضطراری بودن ماهمیت این پرونده جلب می کند     . 

B  . اتهامات جدید از سوی شاکی 

داران در ماه اکتبر اتهامات جدیدی را مطرح کرد؛ بنا بر ادعای این تشکل، متعاقب اعتصاب کامیون 10در تاریخ  در تماس خود( ITF)المللی کارگران حمل و نقل  فدراسیون بین .411

از آنان را نفر دیگر  022نفر از کامیون داران را دستگیر و سپس   152سپتامبر که به عنوان آخرین راه برای تامین خانواده خود دست به اعتصاب زده بودند، در استان قزوین، دولت 

نفر از رانندگان کامیون  10خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده بود که  یک دادگاه  در این استان حکم احتمالی اعدام را برای  0219اوت  9در  ITF بنا بر گفته . بازداشت کرد

بت داده شده به رانندگان بازداشتی و تضمین امنیت جانی آنان اطمینان حاصل کند، و از کمیته تقاضا کرده تا از دولت ایران بخواهد بابت لغو اتهامات نس ITF. درخواست کرده است

 . و مستقل برای آنان فراهم کنددولت برای پاسخ گویی به مشکالت فوری رانندگان کامیون، با آنان وارد گفتگوی جدی شود و مقدمات الزم را جهت ایجاد سندیکای دموکراتیک 

C . پاسخ دولت 

کند که به طور کلی همیشه تالش کرده تا در مواجهه با خشونت در جامعه کارگری، با نهایت شکیبابی برخورد کند و تکرار می 0218فوریه  0ت در مکاتبات خود در تاریخ دول. 208  

افزون بر این، دولت اضافه می کند که در چند مورد که . ایددر موارد مشخص حتی بعد از نهایی شدن روند قضایی، تالش کرده است که کار به بخشش بیانجامد و یا مجازات، تخفیف ی

بکاری علیه دولت، ایجاد نفرت قومی و مذهبی متهم از موقعیت شغلی خود به عنوان کارگر سوءاستفاده کرده و به عمل تبهکارانه مانند  فعالیت تروریستی، تبلیغ برای عمل مسلحانه، خرا

-ها بر اساس موازین مدیریت غیرخشونتعالوه بر این،  دولت  اشاره می کند که  در مدیریت اعتصاب. د، با این اتهامات طبق قانون رفتار شدو اخالل در امنیت ملی مبادرت کرده بو

 . آمیز با تظاهرات کنندگان، صادر نشده استها و اعتراضات، عمل کرده و دستور بدرفتاری و برخورد خشونتآمیز نسبت به  تجمع

های کارگری و کارفرمایی، الیحه اصالح قانون کار را از مجلس بازپس ط با بازنگری قوانین که هم اینک در جریان است، دولت تکرار می کند که به تقاضای تشکلدر ارتبا. 202

یب به شورای وزیران ارائه شده بود، به دلیل ایرادهای قانون کار را که جهت بررسی و تصو 106و  101کند که  طرح جدید الیحه مربوط به مواد به عالوه دولت اشاره می. گرفته است

سرانجام اینکه . برای بازنگری به شورای عالی کار فرستاده است( مترجم. های صنفی کارگران استمنظور کانون عالی انجمن)طرح شده از سوی کنفدراسیون سندیکاهای کارگری 

 . تور کار کمیته اجتماعی مجلس شورای اسالمی قرار دارد و نقطه نظرات و پیشنهادهای دولت به اطالع این کمیته رسیده استگوید اصالح قانون ایجاد شورای عالی کار در دسدولت می

پیش از اصالح قوانین، به ومه بتواند تا در رابطه با توصیه کمیته به دولت مبنی بر اینکه دولت همه اقدامات الزم را انجام دهد تا سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و ح. 201

های کارگری برای کند که به حق تشکلیصورت بالفعل فعالیت کند و اعضای جدید بگیرد، انها را نمایندگی کند و فعالیت های خود را بدون ممانعت سازماندهی نماید، دولت تکرار م
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های کارگری دارد که تشکلکند که مقرر میاشاره می 90مقاوله نامه  0دولت به ماده . ی متعهد استهای خود، در چارچوب قانون کار جمهوری اسالمتثبیت خویش و سازماندهی فعالیت

 . و کارفرمایی حق دارند در آزادی کامل نمایندگان خود را انتخاب کنند

نتخاب مسئوالن یک تشکل کارگری به عهده مجمع عمومی آن های کارگری در قانون کار جمهوری اسالمی تصریح می کند که  ادولت  اضافه می کند که مقررات مربوط به تشکل

به . و مقررات مربوط به آن، بر اهمیت برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان کارگران تاکید دارد( 1895مصوب )قانون تشکیل شورای اسالمی کار  0و  1تشکل است و ماده 

نان شرکت واحد  اتوبوسرانی تهران و حومه با شرکت در مجمع عمومی، نمایندگان خود را برای دوره دوساله و قابل تمدید نفر از کارک 2222عالوه دولت اشاره می کند که بیش از 

یندگان آنان ن نماافزون براین، دولت  می گوید  که هفت شورای اسالمی در بخش های مختلف شرکت واحد، طبق مقررات کشور ایجاد شده، به ثبت رسیده و هم اکنو. اندانتخاب کرده

های موجود و کسب آرای اکثریت کارگران و نمایندگی برای عضویت در تشکل( در این  پرونده)و سرانجام دولت می گوید افراد مورد اشاره . فعاالنه از منافع کارگران دفاع می کنند

 .اشندآنان، با هیچ مانعی روبرو نیستند به شرطی که واجد شرایط و در این شرکت به کار مشغول ب

های تخصصی برای آموزش نیروهای انضباطی در آینده نزدیک به عمل آید و در ارتباط با حق کارگران برای سازماندهی اعتراضات و تظاهرات، کمیته امیدوار است همکاری .491

دولت در . بتوانند اقتدار خود را مطابق با اصول ازادی انجمن، اعمال کنندهای الزم  برای حصول اطمینان از اعمال اقتدار شوراهای تامین در استان و شهر تهیه شود تا دستورالعمل

های کارگری در پیوند با ارائه اطالعات به اعضای خود در مورد حقوق و وظایف آنان، و استفاده از ابزارهای کند که کارکرد تشکلهای کمیته در این ارتباط، اشاره میپاسخ به توصیه

ها، کافی نبوده است و کمک های تخصصی سازمان جهانی کار می تواند برای این تشکل ها مفید های صنفی خویش به دلیل فقدان آموزش الزم در این تشکلستهقانونی برای تعقیب خوا

افزاید دولت می. ی کشور برخوردار هستندآمیز در چارچوب قوانین و مقررات جارهای کارگری از حق آزادی انجمن، شامل تجمع مسالمتسازد که تشکلدولت خاطر نشان می. باشد

 . و دیگر مراجع مربوط رسانده است" مرکز حقوق بشر قوه قضاییه"را به اطالع " کمیته آزادی انجمن "های توصیه

 :  دولت اطالعات زیر را در رابطه با وضعیت قضایی فعالین سندیکایی ارائه داده است .499

 .برندی، آزاد هستند و در بیرون از زندان به سر میآقایان ابراهیم مددی و داوود رضو -

روز زندان محکوم شده اما خود را برای اجرای حکم معرفی  15های متخاصم و ارتباط با کشورهای بیگانه به چهار ماه و آقای علی نجاتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه -

 . نکرده است

به او پنج روز مرخصی از زندان داده شد که  0216در پنجم  ژوئیه . زاده به اتهام تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شدآقای جعفرعظیم -

 . میته، غیبت داشتژوئیه  خود را به زندان معرفی نکرد و در هنگام مکاتبات دولت با ک 11او در . سپس شش روز دیگر به ان افزوده شد

-در زمان مکاتبات دولت با کمیته، او در بیرون از زندان به سر می. سال زندان محکوم شد 0آقای جمیل دمحمی با اتهامات متعدد از جمله تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به  -

 . برد

 . بودراد  در زمان مکاتبات دولت با کمیته، آزاد آقای شاهپور احسانی -

توانند اند میقانون مجازات اسالمی، محکومین به حبس تعزیری، مستحق آزادی مشروط هستند و آنهایی که به مجازات قطعی محکوم شده 59کند که طبق ماده دولت اضافه می .494

 . دهدها انجام میحداکثر تالش خود را برای تحقق این درخواستتخفیف مجازات را از طریق کمیته عفو درخواست کنند، و دولت در همکاری با مرکز حقوق بشر قوه قضاییه 
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ها، دولت ادعاهای مطرح شده را در رابطه با بدرفتاری با آقایان شهابی و مددی در های کمیته برای تحقیق نسبت به ادعاهای مطرح شده در مورد  بدرفتاریدر ارتباط با توصیه .495

و از کمیته  ] 229پاراگراف  090رجوع کنید به گزارش [کند های قبلی خود مبنی بر در دسترس بودن راهکارهای داخلی برای قربانیان اشاره میههنگام بازداشت، رد می کند و به گفت

های  زندانی و دسترسی آنان به مراقبت در رابطه با حق برخورداری از سالمت فعالین سندیکایی. خواهد که هر گونه اطالعات و مدارک احتمالی در مورد این ادعاها را ارائه دهدمی

های های پزشکی و دارو، امکان اشتغال، آموزش شغلی و برنامهغذا، مراقبت" ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورسازمان زندان"سازد که  درمانی و دارو، دولت خاطرنشان می

توانند با همسران خود به طور خصوصی دیدار های خود مآلقات دارند و از جمله میه زندانیان به آسانی با خانوادهبه عالوه دولت می گوید ک.  بازسازی را به زندانیان ارائه می دهد

 . ها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده کنندتوانند تماس تلفنی برقرار کنند و از بهداری زندان و همینطور از خدمات تخصصی بیمارستانداشته باشند و می

نفر از  10و درخواست حکم اعدام علیه  0219نفر از رانندگان کامیون در جریان  اعتصاب سپتامبر  022مبنی بر دستگیری و بازداشت بیش از  ITF در ارتباط با ادعای .496

نفر در قزوین   10م  آشوب تحت نام اعتصاب کامیون داران، اعتصاب کنندگان  از سوی یک دادگاه استان قزوین، دولت پاسخ مقامات ذیصالح را ارسال داشته که اشاره می کند که هنگا

دو نفر دیگر که رفتار تبهکارانه آنها از آغاز موجب ترس و تهدید در . نفر به جرم اخالل در امنیت عمومی، طبق قانون به زندان  محکوم شدند 15از میان آنها . شناسایی و دستگیر شدند

 رسیده از سالح سرد استفاده کرده بودند،  تحت پیگرد قرار گرفتند و به عنوان راهزن بازجویی شدند؛ پرونده آنان در حال حاضر توسط شعبه  های عمومی شده بود و طبق گزارشجاده

 . بازرسی دادستانی عمومی  قزوین تحت بررسی است

ها، باعث مزاحمت و اخالل اند بلکه تحت عنوان دفاع از صاحبان کامیوننده کامیون نبودهای از دستگیر شدگان، راندولت اضافه می کند طبق اطالعات دریافت شده از قوه قضاییه، عده

نفر دستور بازداشت به  10برای این . نددر نظم عمومی شده بودند؛  بنابراین آنها به جرم اخالل در نظم عمومی، خسارت زدن به اموال جامعه و اهانت و فحاشی، دستگیر و محکوم شد

دولت اشاره می کند  که در حال حاضر، این پرونده در مرحله دادگاه فرجام . حکم اعدام برای کسی صادر نشده است. یاد شده صادر و حکم قضایی غیراجرایی ابالغ شد خاطر اتهامات

 . باشندنفر در بازداشت نبوده و آزاد می 10قرار دارد و این 

  .Dهای کمیته گیرینتیجه 

گرایانه علیه سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، و نیز دستگیری، و در ارتباط  با اقدامات سرکوب 0226کند که این پرونده در ژوئیه کمیته یادآوری می .497

 .گشوده شدبازداشت و محکوم کردن تعداد زیادی از دیگر فعالین کارگری و ناکافی بودن چهارچوب قانونی در ایران برای حمایت از آزادی انجمن، 

بنابراین کمیته یک بار . دهدکند که اطالعات ارائه شده از سوی دولت درباره روند اصالح قوانین، هیچ پیشرفت مشخصی در این مورد را نشان نمیکمیته با تاسف، مشاهده می .491

رجوع  [کندنجمن قرار دهد و بویژه به پلورالیسم سندیکایی اجازه وجود دهد، تکرار میدیگر، درخواست دیرینه خود مبنی بر اینکه دولت، قوانین ایران را در تطابق با اصول آزادی ا

خواهد که تمام اقدامات الزم برای شتاب بخشیدن به اصالح قوانین را انجام دهد برای آنکه چارچوب قانونی موجود در تطابق کمیته از دولت می. ] 920پاراگراف  062کنید به گزارش 

 . کمیته از دولت تقاضا می کند اطالعات مربوط به پیشرفت در این زمینه و کپی آخرین لوایح را در اختیار کمیته قرار دهد. انجمن قرار گیرد آزادیبا اصول 

کند که آیا کمیته توجه دارد که اطالعات ارائه شده توسط دولت روشن نمی. کمیته به اشارات دولت در رابطه با وجود تشکل قانونی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، توجه دارد .493

کمیته به اشاره صریح دولت توجه دارد که می گوید اعضای . اندب کردهیک سندیکای جدید در شرکت ایجاد شده است یا اینکه کارگران فقط تعدادی نماینده برای دوره دوساله انتخا

درک کمیته این است که منظور از تشکل موجود، شوراهای اسالمی کار و یا .  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای پیوستن به تشکل موجود با مانع روبرو نیستند

استناد می کند، کمیته توجه دولت را به اصول بنیادی تصریح شده  90مقاوله نامه شماره  0در حالی که دولت به ماده .  ه اخیرا تشکیل شده استتشکل نمایندگان منتخب کارگران است ک

ها به مقررات همان تشکل مقید باشند، بدون هیچ کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تمایز، حق دارند که  تشکل ایجاد کنند و تن: "گویدکند که میهمان مقاوله نامه جلب می 0در ماده 

 ". اجازه قبلی، به تشکل های مورد انتخاب خود بپیوندند
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انند های مورد نظر خود، معنایش به ویژه این است که کارگران  به طور واقعی این امکان را داشته باشند که چنانچه بخواهند بتوشود که حق کارگران در ایجاد تشکلکمیته یادآور می

از نظر کمیته حتی اگر اکثریت . ]208پاراگراف  0219مجلد ششم . مجموعه تصمیمات کمیته آزادی انجمن: نگاه کنید به[.بیش از یک تشکل کارگری در یک بنگاه و موسسه ایجاد کنند

سرانجام اینکه کارگران . دیکای کارگران شرکت واحد و فعالیت آزادانه آن بگذاردکارگران در شرکت واحد،  تشکل جدیدی ایجاد کرده باشند، این امر نباید هیچ تاثیری در تداوم کار سن

 . کندشان پشتیبانی میباید بتوانند بدون دخالت مراجع قدرت،  تشکلی را انتخاب کنند که به نظر آنان به بهترین نحو از منافع شغلی

مین کند که کارگران شرکت واحد آزاد هستند که به تشکل مورد انتخاب خود بپیوندند، و سندیکای کارگران شرکت واحد خواهد تضبا در نظر گرفتن آنچه در باال آمد، کمیته از دولت می

در  هاهایش را بدون دخالت مراجع قدرت و کارفرما و صرف نظر از وجود دیگر تشکلاتوبوسرانی تهران و حومه بتواند عضوگیری نماید، اعضای خود را نمایندگی کند و فعالیت

 . های صورت گرفته در این مورد مطلع کندخواهد به طور مرتب کمیته را از اقدامات انجام شده و پیشرفتکمیته از دولت می. شرکت واحد، سازماندهی کند

کمیته توجه دارد که در رابطه با . را در نظر دارد رادزاده،  دمحمی و احسانیکمیته نکات گفته شده توسط  دولت در مورد وضعیت آقایان مددی، شهابی، رضوی، نجاتی، عظیم . 444

نگاه کنید به گزارش [کند که آنها آزاد هستند، بدون آنکه هیچ اطالعاتی در مورد نتایج اقامه دعوا علیه آنها ارائه دهد راد، دولت تنها اشاره میآقای مددی، آقای رضوی و آقای احسانی

اند،  به طور کمیته ضمن استقبال از این خبر که آنها به زندان بازگردانده نشده. امات نسبت داده شده به آنها ملغی شده و یا هنوز پرونده باز استو بگوید که آیا اته ] 526پاراگراف  090

هیچ محدودیتی برای آنان در استفاده از حق خود در آمیز سندیکایی تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند وهای مسالمتجدی انتظار دارد که هیچ کدام از این فعالین کارگری به خاطر فعالیت

 .خواهد که اطالعات دقیق از نتایج اقامه دعوا علیه آنها و نیز کپی  احکام صادره را به کمیته ارائه دهدکمیته از دولت می. دفاع از آزادی انجمن، اعمال نشود

بیند که یک بار دیگر فعالین کارگری با اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ه با نگرانی عمیق میزاده و دمحمی، کمیتدر رابطه با پرونده آقایان نجاتی، عظیم .448

دهد، اما کمیته آگاه است شود، هیچگونه اطالعاتی ارائه نمیدولت در این مورد که این اتهامات چه اقدامات معینی را شامل می. شوندارتکاب جرم علیه امنیت ملی، به زندان محکوم می

این اقدامات از جمله  شامل موارد زیر . زاده که در حکم قضایی به آن اشاره شده  شامل جزییات اقدامات نسبت داده شده به اوستکه ادعاهای مطرح شده توسط شاکیان علیه آقای عظیم

 : است

در رابطه با افزایش حداقل دستمزد که منتهی به  تجمع در برابر مجلس شورای اسالمی و وزارت کار شد، دیدار  هزار امضایی 22آوری طومارایجاد اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمع

بری های خدی از رسانههای مستقل کارگری که منتهی به اعتراض نسبت به اصالح ضدکارگری قانون کار شد، و مصاحبه با وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران و تعدابا دیگر تشکل

 . ] 622پاراگراف  092نگاه کنید به گزارش  [. المللیبین

آوری امضا به صورت طومار، از جمله در رابطه با حداقل دستمزد، به طور واضح به معنای ترین بخش از آزادی انجمن است و جمعاز نظر کمیته، حق ایجاد سندیکای کارگری، بنیادی

کمیته یادآوری می کند که حق ابراز عقیده از طریق مطبوعات و یا وسایل دیگر، یک وجه اصلی حقوق سندیکایی است و تحقق کامل . استفعالیت در حمایت از منافع شغلی کارگران 

یز برای دفاع از منافع آمکارگران باید از حق تظاهرات مسالمت. ها در چارچوب قواعد اخالقی و پرهیز از خشونت استحقوق سندیکایی، مستلزم گردش آزاد اطالعات،عقاید و ایده

 .  ]029و  021های کمیته، پاراگراف نگاه کنید به مجموعه گزارش [. شغلی خود برخوردار باشند

امات اشاره شده در از نظر کمیته، تمام اقد. آمیز برخوردارهستندهای کارگری از حق تجمع مسالمتکند که در جمهوری اسالمی ایران، تشکلکمیته همچنین توجه دارد که دولت تاکید می

بنابراین، کمیته یک بار . آیند و هیچ کس نباید به دلیل دست زدن به این اقدامات، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محکوم و مجازات شودهای مشروع سندیکایی به شمار میباال فعالیت

آمیز و مشروع سندیکایی مانند آنچه در باال های مسالمتح ادامه دهد و تضمین حاصل کند که فعالیتصالهای خود در گفتگو با مراجع قضایی ذیخواهد که به کوششدیگر از دولت می

ضمین خواهد که  تکمیته  به ویژه از دولت می. کارانه به فعالین کارگری و مجازات آنان نشود و همه این نوع  اتهامات فورا ملغی اعالم شوداشاره شد، منجر به  نسبت دادن اتهامات بزه

 . شوند، و کمیته را از پیشرفت کار در این مورد مطلع کندزاده، دمحمی و نجاتی به دلیل استفاده از حق خود بر اساس آزادی انجمن،  زندانی نمینماید که آقایان عظیم
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را مالحظه  0219نندگان در اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر نفر از شرکت ک 10کمیته، آخرین اطالعات ارائه شده توسط دولت در رابطه با درخواست حکم اعدام برای . 441

علیه آنان دهد که حکم  بازداشت برای آنان به اتهام اخالل در نظم عمومی و وارد کردن خسارت به اموال عمومی صادر شده بود و حکم قضایی صادر شده این اطالعات خبر می. کرد

 . نفر آزادند و تحت بازداشت نیستند 10خواهی قرار دارد و این کند که پرونده در حال حاضر در مرحله فرجامدولت اشاره می. کسی به مرگ محکوم نشده است. اجرایی نیست

که اطالعات الزم در  کندنفر از اعتصاب کنندگان، پاسخ نداده است بنابراین از دولت درخواست می 022کند که دولت به ادعای مطرح شده در مورد دستگیری کمیته مالحظه می. 220

که یک حق به شمار  -کمیته یادآوری می کند که همیشه بر این نظر بوده است که اصول مربوط به آزادی انجمن، مدافع اقدامات مجرمانه در جریان اعتصاب . این مورد را ارائه دهد

نگاه کنید به مجموعه  [. اش سلب شود و یا مورد مجازات کیفری قرار گیردرکت در آن، آزادیبه نظر کمیته هیچکس نباید تنها به دلیل سازماندهی اعتصاب و یا ش. نیست -رود می

ای شامل اصل فرض بیگناه بودن متهم و حق متهمان در چنین محاکمه. کمیته انتظار دارد که برگزاری محاکمه منصفانه تضمین شود. ] 801و 865های   های کمیته، پاراگرافگزارش

خواهد که همه اقدامات الزم را انجام دهد تا اطمینان یابد که هیچکس به صرف کمیته از دولت می. باشدکمک موثر وکیل مدافع در تمام مراحل از جمله مرحله تحقیق میبرخورداری از 

 .زندانی نشود 0219آمیز در اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر سازماندهی و یا شرکت مسالمت

 های کمیته   توصیه

 : خواندهای زیر فرا میهای درونی پیشین، هیئت مدیره را به تصویب توصیهگیریکمیته در پرتو نتیجه.  444

(a) انونی خواهد که همه اقدامات الزم را در مشورت کامل با نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دهد و اصالحات در راستای تطبیق چارچوب قکمیته یک بار دیگر از دولت می

 . خواهد اطالعات در مورد پیشرفت در این زمینه را ارائه دهد و کپی آخرین لوایح قانونی را ارسال کندکمیته از دولت می. موجود با اصول آزادی انجمن را شتاب بخشد

 (b) تشکل مورد انتخاب خود بپیوندند و سندیکای کارگران شرکت واحد بتواند  خواهد که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بتوانند آزادانه بهکمیته از دولت تضمین می

. های خود را سازماندهی کندنظر از وجود احتمالی تشکل دیگر کارگری در شرکت، فعالیتعضوگیری و اعضای خود را نمایندگی کند و بدون دخالت مراجع قدرت و کارفرما و صرف

 .ر در این مورد را به کمیته اطالع دهدخواهد که پیشرفت کاکمیته از دولت می

(c) آمیز، منجر به های سندیکایی مسالمتهای خود در رایزنی با مراجع قضایی ذیصالح ادامه دهد تا اطمینان حاصل کند که فعالیتخواهد به کوششکمیته یک بار دیگر از دولت می

خواهد که کمیته، بویژه از دولت می. جازات فعالین کارگری نگردد و همه اتهامات از این نوع، ملغی اعالم شودهای مشروع سندیکایی و منسبت دادن اتهام بزهکاری برای فعالیت

ون بر این، کمیته افز. زاده، جمیل دمحمی و علی نجاتی به خاطر استفاده از حق آزادی انجمن، زندانی نشوند، و کمیته را ازجریان کار در این مورد مطلع سازداطمینان یابد که آقایان عظیم

 .راد را ارائه دهد و کپی حکم قضایی را به کمیته ارسال کندخواهد که اطالعات دقیق در مورد نتیجه اقامه دعوا علیه آقایان رضوی، مددی و احسانیاز دولت می

d)) و یا شرکت در آن  2018خواهد که همه اقدامات الزم را انجام دهد و اطمینان یابد که هیچ کس فقط به دلیل سازمان دادن اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر کمیته از دولت می

افزون براین، . ند و کپی حکم را بعد از صدور، ارسال نمایدنفر مطلع ک 10خواهد که آن را از نتایج جریان دادگاه فرجام در رابطه با پرونده کمیته از دولت می. اعتصاب، زندانی نشود

 .نفر از اعتصاب کنندگان را به کمیته ارسال کند 022خواهد که در پاسخ به ادعای مطرح شده، اطالعات مربوط به دستگیری بیش از کمیته از دولت می

(e) این پرونده جلب می کند کمیته توجه هیئت مدیره را به فوق العاده جدی و اضطراری بودن ماهیت  . 

 ( پرونده دوم )

  1566پرونده شماره     
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 1483،  ماه مه 111گزارش شماره  –های کمیته و هیئت مدیره اقدام دولت نسبت به توصیه

  1447ماه مه  15، زمان شکایت (جمهوری اسالمی ایران) 1566پرونده شماره 

 (  ITUC  (ی کارگری هافدراسیون  بین المللی اتحادیه: شکایت کننده

ای آنها جلوگیری شده و دستگیری و بازداشت آنها بعد از تظاهرات های مشروع اتحادیهاند، از فعالیتکند که معلمان بطور مستمر سرکوب شدهتشکل شکایت کننده ادعا می: اتهامات

 . ها بوده استاعتراضی از جمله این سرکوب

موررد بررسی قرار   0210کمیته آخرین بار پرونده را در جلسه اکتبر . در رابطه با اتهاماتی درباره سرکوب مستمر فعالین معلم به  کمیته تسلیم شد 0220این پرونده در ماه مه .  46

نژاد، ا از وضعیت آقایان اسماعیل عبدی، عبدالرضا قنبری، دمحمرضا نیکر در آن زمان کمیته از دولت خواست که کمیته . ] 56تا  52های پاراگراف 090نگاه کنید به گزارش [داد 

مه دعوی علیه آنها و تصویری از احکام صادره مهدی بهلولی، رامین زندنیا، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و خانم پروین دمحمی، آگاه کند و اطالعات دقیق در باره نتیجه اقا

ون درنگ پس بار دیگر از دولت درخواست کرد تا اطمینان حاصل کند که اتهامات نسبت داده شده به فعالین صنفی به خاطر فعالیتهای مشروع سندیکایی، بدکمیته یک . را ارسال کند

کمیته با ابراز . اند، به طور کامل جبران شودل شدهها متحمگرفته شود و احکام صادره علیه انها فسخ اعالم گردد و همه کارگران زندانی آزاد و خسارتی که آنها در نتیجه این محکومیت

های کمیته درباره ضبط اموال شخصی این فعالین هنگام هجوم به منازل آنان، ضبط مدارک مسافرت، تشدید آزار و اذیت، تهدید و تاسف از اینکه دولت هیچ اطالعی در مورد توصیه

اعتراضات نداده بود، یک بار دیگر از دولت درخواست کرد که اقدامات توصیه شده از سوی کمیته را به کار بسته و نتیجه را  آمیزفشار بر فعالین  سندیکایی و متفرق ساختن خشونت

دولت درخواست کرد های سندیکایی در جمهوری اسالمی ایران، کمیته یک بار دیگر از سرانجام با توجه به مسایل جدی مطرح شده در این پرونده و فضای حاکم بر فعالیت. اطالع دهد

 . های الزم برای ایجاد فضایی که در آن حقوق سندیکایی، آزادانه به کارگرفته شود، وارد گفتگو گرددبه منظور برداشتن گام( ILO)که در آینده نزدیک با سازمان جهانی کار 

کند که اقدامات موثری برای رفع مسایل مطرح شده در این پرونده طبق دولت اشاره می . ارائه داد 0219فوریه و اول اکتبر  0اطالعات این پرونده را طی گزارشی در  دولت،. 47

ها امیدوارکننده بوده افزاید که نتیجه این کوششدولت می. های کمیته انجام داده است و در این رابطه چندین بار با مقامات و مراجع قضایی و حقوقی، رایزنی و مکاتبه کرده استتوصیه

های اخیر اقدامات موثر و مثبتی برای بهبود وضع رفاهی معلمان انجام داده است؛ حقوق دولت همچنین تکرار می کند که در طول سال. ها ادامه خواهد یافتشدن همه پرونده و تا بسته

این . از ابتکارات اخیر خود برای حل مشکالت رفاهی معلمان ارائه داده استدولت فهرستی . اندهای معلمان، از این اقدامات استقبال کردهمعلمان را افزایش داده و فعالین معلم و کانون

های کم بهره و یا بدون بهره، افزایش دستمزدها، های سخت، ارائه وامناپذیر و بیماران دچار بیماریمرکز تخصصی برای بیماران درمان 12افتتاح : فهرست شامل موارد زیر است

 . العاده به معلمان عالوه بر حقوق آنهاو پرداخت فوق بهبود بیمه درمانی و بیمه عمر

افزاید در آمیز در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برخوردار هستند، و میهای کارگری از حق تجمع مسالمتگوید که تشکلدرارتباط با حق تجمع و تظاهرات، دولت می. 14

مناسب و ویژه برای تجمع عمومی در تهران معین کردند، و در شهرهای دیگر، شوراهای تامین، یک و یا دو مکان را بر شورای وزیران، طی تصمیمی مکان های  0219دهم ژوئن 

پلیس برای ها در مناطق شهری، توانایی در دسترس بودن این مکان: این معیارها عبارتند از. اساس معیارهای تعریف شده در تصمیم شورای وزیران به همین منظور تعیین خواهند کرد

هایی که تحت حمایت امنیتی ویژه قرار دارند، پرهیز از اخالل در ارائه خدمات عمومی به شهروندان و زندگی روزمره مردم، و تامین نظم و امنیت مورد نظر، فاصله داشتن از مکان

آمیز و کند که شرکت سندیکاهای کارگری در تظاهرات مسالمتفرستاده است و تاکید می "مرکز حقوق بشر قوه قضاییه "های کمیته را به گوید توصیهدولت می. پرهیز از ایجاد ترافیک

 .های قانونی، ممنوع نیستفعالیت
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-نون در تهران زندگی میاکبر باغانی دوران محکومیت زندان را به پایان رسانده و اککند که آقای علیاند، دولت اشاره میدرارتباط با وضعیت فعالین سندیکایی معلم که زندانی شده .43

مورد موافقت قرار  0216مارس  16و تقاضای آقای عبدالرضا قنبری برای تجدید محاکمه در . مورد بخشش قرار گرفت و از زندان آزاد شد 0216آوریل  09آقای رسول بداقی در . کند

 . گرفت و او با قرار وثیقه آزاد شد

که دولت آن را گروه تروریستی  -( پژاک)گوید که هر دوی آنها به عضویت و تبلیغ برای حزب حیات آزاد کردستان پروین دمحمی، دولت می در ارتباط با آقای رامین زندنیا و خانم  .54

دلیل نداشتن سوءسابقه کیفری، این حکم  گوید آنها به خاطر اتهام اول به پنج سال و به خاطر اتهام دوم به یک سال زندان محکوم شدند اما بهدولت می.  متهم شده بودند  -توصیف می کند 

این حکم به سازمان اجرایی ابالغ شد اما نامبردگان که با قرار وثیقه آزاد بودند خود را به . به هشت ماه زندان برای آقای رامین زندنیا و چهار ماه زندان برای خانم دمحمی کاهش یافت

خواهد که اسامی آنها را های سندیکایی آقای زندنیا و خانم دمحمی ندارد، و بنابراین، از کمیته میه حکم صادره، ربطی به فعالیتکند کدولت اشاره می. مقامات مجری حکم معرفی نکردند

 . از پرونده موجود حذف کند

،  612علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، طبق مواد  به جرم اجتماع و تبانی 0216گوید که آقای اسماعیل عبدی بر اساس قضاوت یک دادگاه در تهران در دوم فوریه دولت می. 58

به پایان خواهد  0202دسامبر  00برد و دوره زندان او در در زندان اوین به سر می 0216نوامبر  8آقای عبدی از . قانون مجازات اسالمی به پنج سال زندان محکوم شد 102و  522

و جاسوسی از طریق ( قانون مجازات اسالمی 612و  522طبق ماده )تر توسط دادگاه انقالب به اتهام تبلیغ علیه نظام جرم دارد و پیش افزاید که آقای عبدی سابقه ارتکابدولت می. رسید

کند بر این، دولت اشاره می افزون. سال زندان محکوم شده بود 5سال و  12به ترتیب به ( قانون مجازات اسالمی 525ماده )آوری اخبار و اطالعات با هدف اخالل در امنیت ملی جمع

با بیرون از زندان ارتباط تلفنی برقرار  که آقای عبدی از مرخصی و مالقات با خانواده  برخوردار بوده و به امکانات پزشکی در زندان و خارج از آن دسترسی داشته است و می تواند

 . کند خواهد که اسم او را از پرونده، حذفبنابراین، دولت از کمیته می. کند

اما اجرای حکم . مورد تائید قرار داد 0210در ارتباط با آقایان دمحمرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دولت می گوید که دادگاه فرجام در تهران، قضاوت دادگاه انقالب را در سپتامبر . 51

قانون مجازات اسالمی آمده است؛ در غیر  52علیق، مرتکب یکی از جرائمی شوند که در ماده برای سه سال معلق اعالم شد و تنها در صورتی به اجرا در خواهد آمد که آنها در دوره ت

دولت می افزاید به عنوان مجازات تکمیلی، این هر دو فعال سندیکایی همچنین از عضویت در احزاب و گروهای . این صورت، حکم مجازات آنها از اسناد جزایی حذف خواهد شد

 . هر دوی آنها در هنگام مکاتبات دولت با کمیته، آزاد بودند. انددو سال منع شدهسیاسی یا اجتماعی برای 

دوران محکومیت او به زندان . روز بوده است  625در ارتباط با آقای محمود بهشتی لنگرودی، دولت می گوید که چندین بار به او مرخصی داده شده وغیبت غیرمجاز او بیش از . 59

گوید پس از اعتصاب مجدد او در زندان، به او مرخصی داده شد، اما از آنجا که غیبت ایشان از زندان بیش از دوره مجاز دولت می. است 0202ماه مه  00ا ت 0215سپتامبر  08از 

دولت در آخرین . ادامه خواهد داشت 0205سپتامبر  00شود و تا شروع می 0202دسامبر  1سال زندان دیگر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم شد، که از  5بود، او به 

افزون براین، دولت اشاره می کند که آقای بهشتی لنگرودی، حق برخورداری از . طول خواهد کشید 0201کند که مجازات زندان آقای لنگرودی تا دوم نوامبر مکاتبات خود اشاره می

او همچنین به . ها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده کرده استنوبت از خدمات بیمارستان 5مآلقات داشته باشد و در تواند با اعضای خانواده خود روز مرخصی را دارد، می 20

 . تلفن دسترسی دارد و می تواند آزادانه با خارج از زندان تماس بگیرد

ین حال تحقیق در مورد وضعیت قضایی ایشان در جریان است و نتایج تحقیق بعد از دریافت آن، ارائه با ا. گوید که او سوءپیشینه ندارددر ارتباط با آقای پیمان نودینیان، دولت می.  54

 . شد خواهد

-کند که در پیوند با اصالح قوانین و مقررات کشور، درنظر دارد استانداردهای بینبه طور مشخص اشاره می ) ILOبا )دولت در رابطه با تقاضای خود برای همکاری تخصصی  .55

های کارگری و ، نمایندگان تشکلILOالمللی را بیشتر مورد توجه قرار دهد و برای این منظور قصد دارد کارگروهی سه جانبه در مورد گفتگوهای اجتماعی، با شرکت متخصصان 

ی پارلمان ایران، اساتید دانشگاه، مدیران اداره کار و متخصصان در امر ها، اعضای کمیته کارگری و کمیته اجتماعهای صنفی و تعاونیهای بازرگانی، انجمنکارفرمایی، نمایندگان اتاق
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کند که کامال آماده است که از اصول آزادی انجمن پشتیبانی و گفتگوی دولت در پایان اشاره می. های کارگری و کارفرمایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل دهدتشکل

 .  کندارائه شود، استقبال می  ILOگوید که از هر گونه همکاری تخصصی که از سوی دا میاجتماعی را تقویت کند، و مجد

های صنفی معلمان ضای تشکلکمیته، اطالعات ارائه شده از سوی دولت در ارتباط با تصمیم شورای وزیران در مورد حق تجمع و تظاهرات و نیز اطالعات در مورد وضعیت اع .56

کند که آقای کمیته به ویژه مالحظه می. دهداند را مورد مالحظه قرار میبه اتهامات مختلف و اساسا در رابطه با شرکت در تظاهرات عمومی، مجازات شده که دستگیر، بازداشت و

قید وثیقه آزاد و منتظر تجدید محاکمه  و آقای قنبری به. کندباغانی بخشوده شده  و از زندان آزاد شده است و پس از پایان شش سال تبعید به زابل، اینک بار دیگر در تهران زندگی می

کند که دولت هیچ اطالعی در مورد محتوای کمیته همچنین با تاسف مالحظه می.  ای به تجدید محاکمه آقای قنبری و زمان برگزاری آن نداردکمیته اما شاهد است که دولت اشاره. است

 .دهدارائه نمیحکم تعلیقی علیه آقایان نیک نژاد و بهلولی 

های اجتماعی و سیاسی، ممکن است مانع از استفاده آزادانه آنها از ملزم است به این نکته توجه کند که اگر چه این فعالین سندیکایی آزاد هستند، اما ممنوع شدن آنها از فعالیت کمیته .57

واهد که کپی اسناد دادرسی در مورد این فعالین سندیکایی را ارائه دهد و همه اقدامات الزم را برای اطمینان خبنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت می. های سندیکایی شودحق فعالیت

 .یافتن از برخورداری آنها از حقوق سندیکایی خود بر اساس اصول ازادی انجمن، انجام دهد

گرودی هر کدام دو بار به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس طوالنی محکوم بیند که آقایان اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنمی کمیته با نگرانی بسیار. 51

ه گوید که کدام اقدامات مشخص از سوی آقای عبدی موجب شد که اتهامات فوق به وی وارد و او محکوم شناختکمیته یک بار دیگر شاهد است که دولت در این مورد هیچ نمی.  اندشده

کند که طبق گفته دولت، بعد از آنکه او  پس از پایان مدت مرخصی بعد از اعتصاب غذا، خود را به زندان در ارتباط با آقای بهشتی لنگرودی، کمیته با نگرانی عمیق مالحظه می. شود

 .سال زندان بیشتر برای او گردید 5معرفی نکرد، اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به او نسبت داده شد که منجر به صدور حکم  

قانون مجازات  612و  522رسد که  مواد ها ناظر وقوع چنین مواردی در ارتباط با جمهوری اسالمی ایران بوده است و با توجه به اینکه به نظر میکمیته، با توجه به اینکه برای مدت

الزم  ] 202پاراگراف  0529پرونده  090نگاه کنید به گزارش  [های مشروع  سندیکایی، مجازات شوند دلیل فعالیت شود تا فعالین سندیکایی بهاسالمی به طور مرتب به کار گرفته می

ی و حکم محکومیت شود تا کمیته نتیجه بگیرد که اتهامات نسبت داده شده به فعالین سندیکایارائه شده از سوی دولت، مانع از آن نمی داند که برای بار دیگر، اطالعات فشردهبه ذکر می

 . های مشروع سندیکایی از سوی آنها نداردعلیه آنها، ارتباطی به فعالیت

با در نظر گرفتن . داندیر مجاز مرخصی میکمیته همچنین خود را ملزم به ابراز نگرانی بابت نسبت دادن دلخواهانه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فقط به خاطر طول دادن غ

های طوالنی مدت با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، تاثیری زیان بار بر امر استفاده آزادانه از حق کوم کردن مکرر و دلبخواهی فعالین سندیکایی به زنداناینکه مح

-های مسالمتو اطمینان حاصل کند که فعالین سندیکایی به خاطر فعالیت خواهد که توصیه های آن را به اطالع مقامات قضایی برساندسندیکایی دارد، کمیته یک بار دیگر از دولت می

 . ی انجام دهدای، به طور دلبخواهی و با چنین اتهامات مبهمی، محکوم نشوند، و دولت آنچه را که در توان دارد برای آزادی فوری همه این فعالین زندانآمیز اتحادیه

خواهد که درخواست این زندانیان را بررسی کند و هر آنچه را که در توان دارد، انجام دهد ی فعالین سندیکایی در زندان، کمیته از دولت میبا توجه به ارجاع دولت به اعتصاب غذا. 53

 . ها، به حقوق فعالین سندیکایی زندانی، احترام می گذارندتا اطیمنان یابد که مقامات قضایی و زندان

نگاه کنید به  [المللی، جلوگیری شود های بیننودینیان یکی از فعالین سندیکایی است که پاسپورت او ضبط شد  تا از حضورش در نشست اتحادیهبا یادآوری اینکه آقای پیمان  . 64

ه در ارتباط با ضبط مدارک سفر های کمیتمی کند که دولت  یک بار دیگر هیچ اطالعاتی در مورد توصیه ، کمیته با تاسف مالحظه] 52پاراگراف  0566پرونده شماره  092گزارش 

پاراگراف  092نگاه کنید به  گزارش [آمیز اعتراضات، ارائه نداده است فعالین سندیکایی، ضبط اموال شخصی آنها در زمان حمله به منازل ایشان و در هنگام متفرق ساختن خشونت

 . ت توصیه شده را به کار ببندد و کمیته را از پیشرفت کارها مطلع سازدخواهد که اقدامابنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت می . ] 50-28های 
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های ضروری برای ایجاد های تخصصی، ارائه خواهد شد و کمیته، دولت را در برداشتن گامهای تخصصی، کمیته اطمینان دارد که کمکدر رابطه با اشاره دولت درباره همکاری. 68

 .  مورد استفاده قرار بگیرد و مسایلی که در این پرونده مطرح شده کامال بر طرف شود، یاری خواهد داد شرایطی که حقوق سندیکایی، آزادانه

 ( پرونده سوم ) 

 1147پرونده شماره  

 1483، ژوئن 113گزارش شماره  –های کمیته و هیئت مدیره اقدام دولت نسبت به توصیه

  1484، تاریخ شکایت چهارم ژوئن (جمهوری اسالمی ایران) 1147پرونده شماره 

 (ITUC)کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری : شکایت کننده

ن در اجالس سازمان جهانی کار، در به عنوان هیئت نمایندگی کارگری جمهوری اسالمی ایرا" مرکز هماهنگ کننده نمایندگان کارگران"کند که پذیرش رسمی شکایت کننده، ادعا می

 . های کارگری در ایران، ناشناخته استبرای  شکایت کننده و برای تشکل( کارگری)قرار دارد، زیرا چنین  تشکل  ILOمغایرت با الزامات اساسنامه 

در آن زمان کمیته از دولت درخواست  ] 62و  56پارگراف های  009به گزارش  نگاه کنید [مورد بررسی قرار داد  0216کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در  ژوئن . 44

ا اصول آزادی انجمن مطابقت کند، و به ویژه کرد که تمام اقدامات الزم را انجام دهد تا روند اصالح قانون کار به طور سریع و موثر، شتاب بیشتری بگیرد با این هدف که این قانون ب

 .ایی را در یک بنگاه، بخش و سطوح کشوری فراهم آوردامکان پلورالیسم سندیک

های کند که به منظور ترتیب اثر دادن به درخواستدر رابطه با اصالح قانون کار، دولت اشاره می.  اطالعات خود را در این زمینه فرستاد 0219دولت، سپس در تماس اول اکتبر  .48

افزاید که مصوبه الیحه جدید، افزون براین، دولت می. ه که الیحه اصالح قانون کار را از مجلس برای بازنگری بیشتر، پس بگیردهای کارگری و کارفرمایی، موافقت کردمکرر تشکل

یل شوراهای اسالمی قانون تشک"دولت اضافه می کند که یک طرح قانونی در رابطه با اصالح . برای بررسی بیشتر به شورای عالی کار فرستاده شد که  در جریان بررسی قرار دارد

 . تهیه شده که در حال حاضر توسط کمیته اجتماعی مجلس در دست بررسی است" کانون عالی شوراهای اسالمی کار" توسط نمایندگان مجلس و در مشورت با " کار

تشکل " تحت عنوان  1882فصل ششم قانون کار : لف قرار دارندهای صنفی، در شمول دو قانون مختافزون بر این، دولت اشاره می کند که در جمهوری اسالمی ایران، تشکل.  41

دولت (. 1891" )های دینی به رسمیت شناخته شده های اسالمی و یا اقلیتها، انجمنها و تشکلهای سیاسی، گروههای احزاب و گروهقانون  نحوه فعالیت"و " های کارگری و کارفرمایی

های صنفی در نظر گرفته کنند و قانونگزار به این دلیل دو قانون مجزا را برای فعالیت تشکلنفی مختلف در چارچوب قوانین باال، فعالیت میهای صافزاید که در حال حاضر، تشکلمی

دولت همچنین  . صنفی فراهم آوردهای که از انحصار در کاربست فقط یک قانون جلوگیری کند و بر اهمیت آزادی تشکل تاکید ورزد و در همان حال امکان پلورالیسم را برای تشکل

 . را ایجاد کنند( شورای اسالمی کار، انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان کارگران)اضافه می کند که کارگران در یک بنگاه حق دارند یکی از این سه تشکل کارگری 

اش استفاده از ظرفیت همه کارگران در انتخاب آزادانه تشکل نمایندگی از طرف آنان است، و هدفکند از آنجا که سیاست دولت احترام به پلورالیسم و مراعات حق دولت خاطر نشان  می

مجمع عالی "و " های صنفی کارگرانکانون عالی انجمن"و " کننده شوراهای اسالمی کارکانون عالی هماهنگ"باشد، هر ساله گیری میهای تصمیمهای کارگری در ارگانتشکل

گیرد دولت نتیجه می. کننداعضای اصلی و علی البدل هئیت نمایندگی کارگری را برای شرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار انتخاب می" ن جمهوری اسالمی ایراننمایندگان کارگرا

هد است و از آن پیروی می کند، و کوشش می نماید که در همکاری با شرکای اجتماعی از هیچ کوششی برای بهبود زندگی کارگران دریغ نمی کند؛ و اینکه به اصول آزادی انجمن متع

 . که گفتگوی اجتماعی را تقویت و از هر فرصتی برای رسیدن به این اهداف از طریق اصالح قانون کار استفاده کند
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کمیته همچنین اشارات دولت در مورد . کار، گزارش دهدکند که یک بار دیگر دولت در موقعیتی نیست که پیشرفتی را در مورد روند اصالح  قانون کمیته با تاسف مالحظه می. 49

های کارگری  تاکید می نماید، همچنین می گوید کمیته مالحظه می کند که دولت در حالی که بر تعهد خود بر پلورالیسم تشکل. دهدهای قانونی موجود را مورد مالحظه  قرار میچارچوبه

کمیته در این ارتباط  یادآوری می کند که حق کارگران در .  را ایجاد کنند  1882از سه نوع تشکل مورد اشاره در فصل ششم در قانون کار توانند یکی که کارگران در یک بنگاه فقط می

نگاه کنید به [یک شرکت ایجاد کنند  بیش از یک تشکل، در -در صورتی که بخواهند  –ایجاد تشکل مورد  دلخواه خود، معنایش به ویژه این است که امکان واقعی این را داشته باشند که 

  ]208پاراگراف  0219مجموعه تصمیمات کمیته آزادی انجمن، مجلد ششم 

انجمن های "و " شوراهای اسالمی کار"و هم در سطح کشوری ممنوع است و اینکه ( واحدهای صنفی جداگانه)پلورالیسم سندیکایی هم در سطح بنگاه ( در ایران)داند  که کمیته می

گیری مشارکت دارند و هیئت نمایندگی کارگری را برای های تصمیمهایی هستند که در ارگانکند، تنها گروهکه دولت در گزارش خود به آنها اشاره می"  نمایندگان کارگران"و " فیصن

دارد که دولت همه اقدامات الزم را برای شتاب بخشیدن به روند اصالح قانون بنابراین کمیته یک بار دیگر به طور جدی انتظار . کنندشرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار انتخاب می

خواهد که آن را از پیشرفت کمیته از دولت می. های مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در سطح کشوری ایجاد کنندکار انجام دهد؛ با این هدف که همه کارگران ایران بتوانند تشکل

  .سازد و کپی آخرین لوایح قانونی را به کمیته بفرستدکار در این مورد مطلع 

 :لینک به گزارشها به زبان انگلیسی

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3998849 

:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3996550http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000 

 ۲۵۲۸ماه اوت /  المللی در حمایت از کارگران در ایراناتحاد بین

 

 ساله بیدک درخراسان شمالی۸زنان  -*

 کنند میسالگی شوهر ۸یا ۹کردنداما حاال در  سالگی ازدواج می۲۲قبال دختران روستای بیدک در : گزارش روزنامه ایران آورده

 ای از کودکی ندارند کیلومتری بجنورد که دخترانش تجربه۱روستایی در .روستای بیدک درخراسان شمالی یکی ازباالترین آمارهای ازدواج کودکان را داراست

 

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران  -*

 بنام خداوخد جان و خرد

 خدمت کارگران رنجدیده نیشکر هفت تپه درود بیکران 

 مسئولین حکومتی پرده از چهره ی خود برداشته و رفته رفته تمامی حیله ها و نقشه های آنها برمال میشود،

 ند ویا از روی دل پاکی باور نمیکردند زمانی که میگفتیم تمام پرونده سازی هایی که برای کارگران مجموعه هفت تپه میشود در راستای سرکوب و ساختگی هستند عده ای منکر میشد

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3998849
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3996550
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دادگاه انقالب در تهران ،دادگاه دیگری نیز برای کارگران هفت  ۲۹عزیزان ،یاران و هم طبقه ای های عزیز باید بدانید که همزمان با برگزاری دادگاه بازداشتی های هفت تپه در شعبه 

عی شده که کارگران موجب آزردگی خاطر سهامداران شده اند و انها برای اینکه  پرونده ها بسته شود باید از دل سهامدار تپه در خوزستان تشکیل شده بود که در این دادگاه قاضی مد

 .فاسد در  آورند و رضایت ان را جلب کنند 

ه مستقل نبوده و همیشه در راستای اهداف دولت و به نفع دست مریزاد به قوه قضاییه ،ممنون که در حال اجرای عدالت هستید ،همانطور که در گذشته گفتیم   قوه قضائیه هیچ گا

 سهامداران رای صادر کرده است 

 کرده است ... قوه قضاییه ای که زندانها را پر از  کارگر معلم دانشجو و

 .راستای سرکوب مردم استتوان گفت که تمامی دادگاه های فعالین اجتماعی و کارگری فرمایشیست و در  هیچگاه مستقل نبوده و با قاطعیت می

 

 . سال سابقه دبیری دارد۲۹او . دمحم حبیبی خوزانی  ، نویسنده و عضو کانون صنفی معلمان ایران است -*

 .عضو هیات مدیره این تشکل شد ۸۱تاکنون با کانون صنفی معلمان ایران همکاری کرده و در سال  ۸۳دمحم حبیبی از سال 

کنندگان در تجمع اعتراضی مقابل سازمان برنامه وبودجه با ضرب و شتم وحشیانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین  با تعدادی از تجمع ، دمحم، همراه۸۴اردیبهشت  ۲۵در 

 . منتقل شد

 .و شتم بر روی صورت وی مشهود بوده استهای پاره دیده، در حالی که آثار ضرب  همسرش که  به دادسرای امنیت رفته بود، به طور اتفاقی او را پابرهنه و با لباس

سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب،  ۲ضربه شالق و  ۴۴دمحم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخالل در نظ به ده سال و شش ماه زندان، 

او که هم اکنون در زندان اوین محبوس است، در ماههای اخیر با حکم اخراج از آموزش و پرورش نیز . کشور محکوم شد های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از ها و دسته گروه

 .حکمی که بر اثر فشار فعاالن صنفی فعال متوقف شده است. مواجه شده

 

  پیام از طرف کارگران سیمان کارون -*

 .میشود وقتی مدیر عامل سیمان کارون  هم مظنون به کالهبرداری 

رحمانی مدیر عامل این شرکت که موفق شده بود به واسطه رابطه خویشاوندی در این مجموعه نام نشانی برای . دو هفته ایی میگذرد از  عدم حضور مدیر عامل شرکت سیمان کارون 

 .ون به کالهبرداری استخود بسازد هم اکنون به اعتراف پسر خاله خود علیرضا عالقبندیان یکی از سهامداران این مجموعه مظن

 . نددامنه اختالفات مالی مدیر عامل کنونی شرکت با پسر خاله های خود آنچنان ملموس و قابل فهم است که مردم عادی منطقه از آن بی خبر نیست 

 . سریع تر این عنصر فساد در کسوت مدیر عاملی شرکت دانست نکته قابل تعمق در این بحران بوجود آمده را میتوان به تاکید کارگران شرکت سیمان کارون مبنی بر عزل هر چه   



 194                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

 تا انجا که به مسئولین استان و شهرستان مسجد سلیمان بارها  تاکید شد

سهام داران این مجموعه   و از حق نگذریم.  خانواده کارگر. متاسفانه باز هم شاهد متضرر شدن کارگر . اما با عدم استقبال از این خواست بحق و تخصصی کارگران مواجه شدیم  

 . هستیم 

 .تا انجا که شب گذشته علیرضا عالقبندیان دستور میدهد از خروج کلینکر به خارج از کارخانه خود داری شود 

ث اتخاذ این تصمیم شده گویی زدو کلیکنر آقای احمدی و مدیر عامل کنونی شرکت باع. طبق اعالم  نظر علیرضا عالقبندیان  علت این تصمیم اختالف مالی وسیع با مشتری خاص 

 . بندهایی بین این دو فرد در معامالت شرکتی آن هم بنفع یکدیگر صورت گرفته است 

و آشوب در مه بدون اینکه قصد تخریب در اینجا الزم است به تمام مسئولین کشوری در حوضه کنترل و جلوگیری از رانت و فساد اداری متذکر شد بارها به شما از طریق رسانه و نا

 .نظر باشد اعالم کردیم

 این مجموعه آبستن فساد مالی و اخالقی است  

 .متذکر شدیم  این مجموعه تخصصی که با اعتبارات ملی ساخته شده است توسط عده ایی نوکیسه و شارالتان اداره میشود  

 شدیم حال این مجموعه خراب است متذکر. متذکر شدیم مدیر عامل این شرکت شرایط احراز این پست و مقام را ندارد  

 .اما دریغ از یک گوش شنوا  

 . حال باید شاهد بگیرو ببند پسر خاله ها باشیم  

 .پسر خاله ای که  روزگاری چشم و چراغ سهام دار بود حاال چنگ بر صورت پسر خاله خود و خانواده وی میزند 

 براستی به کارگران چه ارتباطی دارد این اختالفات ؟ 

 کارگران چه ارتباطی دارد که باید هر از چند گاهی شاهد اینچنین اتفاقات وهم انگیز و ناگوار باشند ؟ به 

 . مسئولین محترم شهرستان و استان خوزستان  

 . مسئولین محترم کشوری

 .بحث سیمان کارون جدی است 

ماری میخواهند یک شبه ره صد ساله را به نادرستی طی کنند کارگر و خانواده او و صنایع کشور از این چرا باید برای اینکه تعداد انگشت ش. هزاران نفر از این شرکت رزق میکنند  

 بی انضباطی رنج ببرد ؟

 بهتر نیست برای امتحان هم که شده یک بار با یک اراده آهنین بساط این مفت خوران را جمع کنید؟ 
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ها راه برون رفت از این مشکالت  وجود یک تیم تخصصی در حوضه صنعت سیمان و صداقت گفتار و  رفتار با کارگر است سهامداران شرکت سیمان کارون بدانید و مطلع باشید  تن 

 که میتواند دوباره این شرکت را پویا کند

 در غیر اینصورت اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد 

 .پس بخود بیایید و دست از ظلم و بی تدبیری به کارگر بردارید  

 همیشه سرافراز و ماندگار است بدانید حق 

 مرداد به امید سبز شدن دوباره کارخانه سیمان کارون 18

 

 

 درگیری و شلیک مستقیم به مردم معترض و بی دفاع توسط ماموران دولتی در محمودآباد  -*

یکی این بین صاحبان اراضی پادگان نجات خدمه نیروی هوایی ارتش ، در محدوده قصر دریاسر منطقه محمودآباد استان مازنداران و ماموران حفاظت فیز ۸۹مرداد  ۲۸روز شنبه 

 . پادگان درگیری شدیدی رخ داد

را تحت عنوان محدوده باند فرودگاهی، فنس کشی کنند، که با مخالفت و مقاومت صاحبان اراضی این حمله در زمانی صورت گرفته که سربازان این پادگان قصد داشتند اراضی مردم 

در این درگیری ماموران اقدام به شلیک مستقیم به  مردم بی دفاع که فقط با چوب و سنگ در مقابل شلیک گلوله ها از خودشان دفاع می . مواجه شدند که به درگیری بین آنها منجر شد

 .توسط ماموران انتظامی بازداشت شده و به نقطه نامعلومی منتقل شدند تعدادی از معترضین نیز. ده و دو نفر از آنها را کشته و تعدادی را مجروح کردندکردند، کر

 

 پیام از طرف کارگران سیمان  -*

 اطالعیه کارگران سیمان کارون �

جرقه هایی از امید ... عامل کارون بین پرسنل دست بدست می شود و شاید تغییر مدیریت نا کارآمد و بی دانش مدیریت  اگرچه خبرهای تایید  نشده ای از برکناری و عدم حضور  مدیر

ی ببیند های ثابت خود را در خطر مدر دل دردمند کارگران بوجود آورده است اما متاسفانه عده ای سودجو و فرصت طلب و نو کیسه که موقعیت شغلی و ماموریت ها و اضافه کاری 

 نفر کارگر ترجیح می دهند الزم است ۴۵۵در تالشی مذبوحانه سعی دارند که از این مدیریت دفاع کنند و و منافع شخصی خود را به نان 

 الزم می دانیم جهت استحضار همکاران گرامی مواردی را به مختصر اشاره کنیم 

 اد فرصت طلب گرفته شود و با همفکری و همدلی با تمام توان از حق و حقوق خود دفاع کنیم الزم است برای احقاق خود و پیگیری مطالبات خود جلوی افر -۲
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که سرمایه ما هستند براحتی فروخته ما کارگران باید از اموال شرکت که شامل کلینکرها ،ضایعات، ماشین آالت سنگین و امالک و منازل حفاظت کنیم و اجازه ندهیم  این اموال  -۲ 

 چه کارفرما قصد فروختن این اموال را داشته باشد باید در آمد حاصل از این امالک جهت پرداخت مطالبات کارگران باشد شوند و چنان

بیمه بروز می در جلسات تامین شهر و استان این تضمین را به مسولین شهری و استانی داده بود که هر پانزده روز یک حقوق پرداخت می کنم و  ۸۶مدیریت فعلی کارخانه در سال  -۳

ربه مدیریتی و دانش مدیریتی ندارد  اما شوند و کارگران روزمزد هم تعیین تکلیف میشوند و بااین تعهد بود که مسولین پذیرفتند که سکان مدیریت کارخانه در دست کسی باشد که  تج

 ایشان مطالبات ما از سه ماه به شش ماه رسید و  از یکسال تا پنج ماه بیمه  معوقه داریم متاسفانه مدیریت فعلی به تعهدات خود عمل نکرد و بعد از گذشت حدودا دوسال از مدیریت 

 هیچ گونه دخالتی و حساسیتی در سهام خود ندارند...متاسفانه سهامداران دیگر این کارخانه که بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و کارگران و چند شرکت دیگر  -۴

د در کارخانه پیگیری وحیه انقالبی که در جناب آقای  مهندس فتاح مدیرت محترم  جدید بنیاد مستضعفان  سراغ  داریم انشاهلل نسبت به مسائل مالی و سهام بنیاالبته امیدوار هستیم با ر

 خواهند نمود

در ثبت یک شرکت بدون رتبه و با شرایط معمولی برای انتخاب  درصد سهام یک مجموعه را داشته باشد حق انتخاب مدیرعامل را دارد اما ۱۵طبق قانون سهامداری که بیش از  -۱

ر وضعیت بحرانی قرار دارد بایستی مدیر مدیرعامل شرایطی در نظر گرفته است و تایید کرده مدیر عامل بایستی لیسانس و سه سال سابقه کار داشته باشد و چرا در سیمان کارون که د

 این سوال را مسعولین و کسانی که از تیم مدیریتی حمایت می کنند باید پاسخ گو باشند عامل آن از حداقل شرط برخوردار نباشد و 

گ را سر پا نگه داشتیم اجازه ندهیم ما کارگران برای چرخاندن چرخه تولید این کارخانه زحمات و مشقات و نا مالیمات زیادی را تحمل کردیم و با چنگ و دندان این مجموعه بزر -۶

 منفعت طلب سکان این کارخانه را در دست بگیرند و کارخانه را نابود کنند  عده ای سو جو و

وهای متخصص و پرهیز از روبط در جلساتی که رئیس هیئت مدیره و سهامدار اصلی کارخانه حضور داشتند تاکید کردیم که حضور مستمر و داشتن سیستم اداری منسجم و جذب نیر -۴

خانه به ن کارخانه می باشد که متاسفانه سهامدار اصلی توصیه های دلسوزانه کارگران را نپذیرفت و با عدم حضور خود در محل کارخانه و سپردن کارتنها راه نجات ای....خویشاوندی  

 دست افراد نا کارآمد زمینه زیان دهی کارخانه را فراهم کردند 

پس مشکل کارخانه ما وضعیت اقتصادی و تحریم نیست بلکه ...د که هیچ کدام مشکالت کارخانه مارا ندارندکارخانه سیمان در کشور پهناور عزیزمان ایران وجود دار ۴۴بیش از  -۹

 ضعف مدیریت اصلی ترین مشکل این مجموعه تولیدی می باشد  

متاسفانه هیچ مقام مسولی هم به فکر دردهای ما کارگران  به هرحال همکاران گرامی ما کارگران بیشترین آسیب را دیده ایم و سخترین روزهای زندگی مان را در حال گذران هستیم و

 قانون  اقدامات الزم را انجام دهیم نیست لذا الزم است با همدلی و همفکری یکدیگر تمام راه های قانونی را جهت پیگیری مطالبات خود بررسی کنیم در کنار قانون و احترام به

 

 اداره کار کتبی اعالم نکرد/ هرستان کامیارانرد صالحیت دو فعال کارگران ساختمانی در ش -*

کاندیدا کرده های فرهاد ابراهیمی و مهرداد صبوری که خود را برای کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران  دو فعال کارگری با نام

 .بودند، توسط اداره کار استان کردستان رد صالحیت شدند
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اند اما بعد از گذشت چندین ماه انتظار برای دریافت رد یا  مدارک و مستندات خود را به انجمن صنفی کارگران ساختمانی ارایه داده ۳۵/۲۲/۲۳۸۴در تاریخ : گویند این دو کارگر می 

 .را ندارید اید و حق کاندیدا شدن تایید صالحیت، اداره کار به صورت شفاهی به ما اعالم نموده که رد صالحیت شده

ایم و خواستار این هستیم که اداره کار به صورت کتبی رد صالحیت ما را اعالم کند تا از مجاری قانونی وضعیت خود  به صورت کتبی کاندیداتوری خود را اعالم نموده: گویند آنها می

 .زند را پیگیری کنیم اما اداره کار از این کار سر باز می

قانون مجازات اسالمی هیچ مانعی   ۲۶های کارگری باید مستقل بوده و آزادانه فعالیت کنند؛ همچنین بر اساس ماده  های سازمان جهانی کار، تشکل نامه قاولهی آنها، بر اساس م به گفته

 .توانند کاندیدا شوند که دچار محرومیت اجتماعی هستند های صنفی وجود ندارد و تنها کسانی نمی برای کاندیدا شدن در انجمن

 ایلنا./الزم به ذکر است که این دو فعال کارگری محرومیت اجتماعی ندارند

 

 :کانال تلگرام کمپین آزادی بازداشت شدگان روز کارگر*

 برای آزادی عاطفه رنگریز خانواده اش را حمایت کنیم

 ایم« بیرون»هستند و ما که « تو»آنهایی که 

که هفته گذشته تشکیل شد و صدور قرار سنگین دو میلیارد تومانی برای آزادی موقت او، درگیر یافتن کسانی شدند " دادگاه"جلسه  بعد از. خانواده عاطفه رنگریز روزهای سختی دارند

اطفه به مرجع قضایی مراجعه کردند بعد از تحمل فشار و اضطراب زیاد و نیز رفع موانع حقوقی این فرآیند، امروز که با وثیقه و به امید آزادی ع. که آنها را در تامین این رقم یاری کنند

اند برای آزادی موقتش کفالت و یا وثیقه بیاورند و بعد خود با آن مخالفت  این بار دومی ست در این صدوپنج روز بازداشت که به خانواده عاطفه اعالم کرده. با عدم پذیرش آن مواجه شدند

 .اند کرده

کند، به سادگی نشان  های باالی زندگی که شرایط سخت اقتصادی را بر افراد تحمیل می و هزینه( از جمله خانواده عاطفه رنگریز)ارگران مقایسه رقم این وثیقه و میزان حداقل دریافتی ک

 .ددهد که صدور چنین قراری  از اساس نسبتی با دالیل بازداشت زندانی ندارد و در پی مقاصدی است فراتر از آنچه نظام قضایی باید دنبال کن می

اگر بنا بوده است که زندان فضایی باشد برای تنبیه مجرمان، زندان . شود، جایی که بنا به شواهد، مناسب حال هیچ انسانی نیست طفه رنگریز اکنون در زندان قرچک نگهداری میعا

دسترسی به آب آشامیدنی و محدودیت شدید امکانات رفاهی در کنار  شرایط بهداشتی نامناسب، عدم. شود قرچک شبیه به کمپی است که در آن کرامت و عزت نفس فرد زیرپا گذاشته می

 .بایست به شکل طبیعی رایگان باشند ونیز عدم اجرای قانون تفکیک جرایم از جمله مشخصات غیرقانونی و غیرانسانی این زندان هستند های باالی دریافت خدماتی که می هزینه

توانیم صدای  ای است، باید از خود بپرسیم که چه طور می های ظالمانه اهی از نهاد قضایی داشت، که خود عامل و از مسببان چنین رویهاکنون که دیگر نمی توان چشم امیدی به دادخو

  ها محبوس هستند بشنویم و انعکاس دهیم؟ آنهایی را که درون زندان

های فراوان به تالش برای آزادی او، که بی  رجوع به بهداری امتناع کرده و خانواده او با وجود دشواریاش از مالقات با خانواده و نیز  عاطفه رنگریز در اعتراض به عدم پذیرش وثیقه

  .روز است که در بند مانده است، ادامه خواهند داد ۲۵۱ای  هیچ دلیل مجرمانه

 .ها و مراجع قضایی جریان دارد، تالش کنیم نهای غیرانسانی که در زندا شدگان روز کارگر و تغییر رویه ما نیز برای آزادی او و دیگر بازداشت
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 امتناع عاطفه رنگریز از مالقات و مراجعه به بهداری تا زمان آزادی از زندان قرچک*

 عاطفه رنگریز بیش از دوماه است در زندان قرچک بالتکلیف است

 .ر وثیقه به شکل نامتناسبی افزایش یافت و مبلغ آن دو میلیارد تومان تعیین گردیددر این جلسه قرا. مرداد به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد ۲۴دادگاه عاطفه رنگریز در 

ی گذشته برای تودیع  اند به سختی توانستند این قرار سنگین را تامین کنند و در هفته های گذشته شاهد عدم دریافت قرار از سوی مقامات قضایی بوده با این وجود، خانواده عاطفه که در ماه

ی عاطفه رنگریز اعالم شد که  دادگاه انقالب علیرغم امضای قرار  توسط قاضی از دریافت وثیقه سر باز زد و به خانواده ۲۹اما شعبه . ند بار به دادگاه انقالب مراجعه کردندوثیقه چ

 .منتظر حکم صادر شده باشند

 .تواند تا زمان صدور حکم نهایی در دادگاه تجدید نظر آزاد باشد با تامین قرار میاین در حالی است که حکم صادر شده حکم بدوی خواهد بود و بنابر قانون متهم 

از مالقات با خانواده خود و همچنین از  در واکنش به این رویه نادرست و آزار و اذیت مداوم خانواده و مادر بیمارش، عاطفه رنگریز اعالم کرد تا زمانی که در زندان قرچک باشد،

 .امتناع خواهد کرداعزام به بهداری 

 کمپین آزادی بازداشت شدگان روز کارگر:منبع

 

 دادگاه مرضیه امیری برگزارشد*

هشتم دادگاه انقالب  و ی بیست ی شرق و دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، امروز، بیست و دوم مرداد، در شعبه شدگان روز کارگر، خبرنگار روزنامه مرضیه امیری، از بازداشت

 .محاکمه شد تهران

ی او حدودا یک ساعت طول کشید،  محاکمه. عنوان شد" اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخالل در نظم و آسایش عمومی"های او در دادگاه  اتهام 

 .او صادر خواهد شد ی دیگر حکم کننده تا دوهفته ی رسیدگی ی شعبه ای بوده و بنابر گفته جلسه دادگاهش تک

  .، باردیگر با تبدیل قرار او به کفالت یا وثیقه مخالفت کرد۲۹ی  برد و قاضی مقیسه، رییس شعبه مرضیه از یازده اردیبهشت در بازداشت موقت به سر می 

 .خود عمل کرده است ی خبرنگاری و انسانی گناه است و تاکید کرد که همواره به وظیفه مرضیه در دفاعیات خود اعالم کرد که بی 

 کمپین آزادی بازداشت شدگان روز کارگر:منبع

 

 "های لغو استثمار های استمرار استبداد علیه پراتیسین تئوریسین" -*
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 سعید رضایی�✍

 .منتشر شده است" گیالن اوجا"ماهنامه  ۲۴یادداشتی که در شماره  �

 مرضیه امیری -آنیشا اسداللهی-عاطفه رنگریز-نداناجی

گرایی بودند که از هر سوی و هر بام همچون آتشفشان سعی بر به آتش کشاندن مخالفین و  های اخیر در اندیشه نرمال سازی حکومت تام طلبان در دهه عصر استبداد حاکم،اصالحدر � 

 .منتقدین خود داشته است

هایشان گاه در تکریم  قلم. ای بر قدرت و ثروت خویش وارد نگردد ام برمیداشتند تا خدشههایی که در پستوهای امن قلم اعتدالی و انفعالی خویش در جهت منفعت شخصی گ تئوریسین

های حکومت و همچنین ایجاد شکل  طلبان و تایید و تاکید بر سرکوب جامعه مدنی معترض به سیاست احیای تئوری ماکیاولیستی توسط اصالح. حاکمان میرقصید و گاه در تحریم مخالفان

 .سیاسی اصالح طلبان به غایت کاهش یابد و چهره حقیقی از پشت آن نقاب دروغین بیرون بزند-باعث شد پایگاه اجتماعیمدرنی از سرکوب 

-مرضیه-ندا)زن مبارز  ۴. های خود عجین کرده اند هایی هستند که مبارزه با استبداد را چه در کالم و چه در گام هایی که وظیفه تداوم استبداد را دارند،پراتیسین اما مقابل تئوریسین� 

، همچنان در (قانون پرنقصان اساسی تجمعات را آزاد اعالم کرده است00اصل . )که در روز جهانی کارگر در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر بازداشت شدند( آنیشا-عاطفه

با ضرب و شتم فراوان بازداشت شدند و حاال در بندهای زندان . نفعال و سکوت نسبت به استبدادآنان نه تئوری محافظه کارانه در برابر حقوق انسانی افراد داشتند و نه ا.بازداشت هستند

زن شریف و شجاع ما  ۴این .و مسئوالن زندان نیز آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند( نقض اصل تفکیک جرائم در زندان)قرچک هم مورد آزار زندانیان با جرایم عادی قرار گرفتند

 .اند الت و امید بودهناجیان عد

 

و شعار دارند که نشانگر طبقه کارگران و معلمان در صف اول مبارزه با سلطه و ثروت ناشی از قدرت نامشروع هستند و مطالبات مساوات طلبانه و ترقی خواهانه در اندیشه � 

 .اجتماعی و خواستگاه اجتماعی آنان است

 .سرمایه همواره در طول تاریخ بوده است مبارزات،جدل و نزاع طبقاتی کارگران و حاکمان

 ... .رعیتی فئودالیسمی و-چه در دوران برده داری و چه در دوران ارباب

ت و ثروت داری به شکل مدرن دارند تا از افزایش شکاف طبقاتی، دایره قدر اقتصادی سعی بر ایجاد شکل نوینی از برده-امروزه نیز با حکمرانی نئولیبرالیسم بر پیکره نظام سیاسی

 .خویش را استحکام بخشند

هایی در جهت تئوریزه کردن استمرار سرکوب و توجیه سرکوب انجام میگیرد تا به قلمرو  تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگران با واکنش حاکمیت سرمایه همراه میشود و قلم

 .بورژوایی آنها آسیب نرسد-فئودالی

برابری خواهانه و مطالبه آموزش رایگان و لغو کاالسازی مدارس به زنجیر میکشند و کارگران را به دلیل احقاق حقوق خویش و افزایش  معلمان را به دلیل مطالبات سوسیالیستی و

 .دستمزد و لغو استثمار مزدبگیران به بند میکشند و در خیابان های ساخته به دست کارگران به تصلیب میکشند و تازیانه میزنند

 .نشگاه به مسلخگاه میبرند و تمام دارایی او را به یغما میبرنددانشجو را به جای دا
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 .طرح کارورزی ارائه میدهند تا از دانشجو به شکل یک برده مدرن استثمار کنند

قلع و قمع میکنند و برایشان احکام فاقد  از ابراز و اشاعه مطالبات کارگران در اول مه به مناسبت روز جهانی کارگر و ایجاد یک تجمع مسالمت آمیز ترس و هراس دارند و همگان را

 .عدالت حقوقی صادر میکنند تا این کالم آغشته به اعتراض در دهان از حنجره با خنجر بریده شود

 .رها خواهند شد از این بیدادد و اما در انتها این طبقه کارگر است که به گواه تاریخ مبارزاتی پیروز نزاع طبقاتیست و این چهارجوهر ایستاده در تقابل با استبداد، آزا

 

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با صدور حکم زندان و شالق برای فرهاد شیخی*

 برای فرهاد شیخی حکم محکومیت صادر شد

 .محکوم شد” اخالل در نظم و آسایش عمومی” دادگاهی شد به اتهام تهران  ۲دادگاه کیفری  ۲۵۱۹مرداد در شعبه  ۲۳فرهاد شیخی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در تاریخ 

 .سال تعلیق کرده است ۲ماه حبس و پنج ضربه شالق صادر نموده که بنابر جوان بودن و فقدان سابقه کیفری این حکم را طی مدت  ۴قاضی دادگاه برای فرهاد حکم 

نموده است شرکت در تجمع روز جهانی کارگر حتی طبق قانون اساسی جاری کشور نباید جرم تلقی گردد و هر کسی حق  اوالً و همانطور که خود فرهاد شیخی در دفاعیات اش اعالم

 .دارد برای طرح خواست یا اعتراضاتش در تجمع های اجتماعی شرکت نماید

سته اند خود را نماینده و وکیل آحاد جامعه می دانند و بایست خواست و مطالبات مگر نه اینکه کسانی که در مجلس نش. دوماً تجمع روز جهانی کارگر امسال در مقابل مجلس شکل گرفت

ی و امنیتی قرار میگیرد و هم جامعه را پیگیری نموده و محقق سازند؟ پس چطور است که طرح خواست کارگران آن هم در مقابل مجلس، هم مورد یورش وحشیانه نیروهای انتظام

 نبال دارد؟بعنوان جرم محکومیت قضایی به د

حکم شالق نماد دوران توحش و بربریت بشر بوده که هم اکنون دم و دستگاه حاکم که تماماً در جهت . ثالثاً در این دادگاه به جز حکم حبس حکم شالق نیز برای فرهاد صادر گردیده است

ایه داران هستند برای حفظ منافع این طبقه مفتخور و استثمارگر همان احکام قرون وسطایی حفظ منافع سرمایه داران است با این تصور که کارگران و آحاد جامعه همان برده های سرم

 .را علیه کارگران به کار میبرند

ه باشند و این تی خویش نباید داشتصدور چنین احکامی از سوی نهاد قضایی گویای این است که از منظر نهادهای حاکمیتی کارگران کوچکترین حقی برای طرح مطالبات صنفی و معیش

این . چندین میلیونی در کشور نیستنددورنما را بیشتر تقویت میکنند که سرمایه داران حاکم حاضر به برآورده کردن کوچکترین خواست کارگران در راستای تأمین معیشت این طبقه 

تمام مزدبگیران ایران با اعتراضات توده ای و اعتصابات سراسری تغییراتی بنیادین یعنی اینکه کوچکترین راه برونرفتی از این وضعیت جهنمی متصور نیست مگر اینکه کارگران و 

 .را در کشور رقم زنند

شری شالق اعالم میدارد که طبقه اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعالم انزجار از محکومیت فرهاد شیخی بخاطر شرکت در مراسم روز کارگر و تنفیر حکم قرون وسطایی و ضدب

یا در زندان به سر میبرند و یا مورد تعقیب  کارگر ایران بیشتر از این در مقابل این همه بیحقوقی و مناسبات برده وار ساکت نخواهد نشست و چنانچه کارگران و حامیان طبقه کارگر که

 .شیدقضایی قرار گرفته اند آزاد و منع تعقیب نشوند از هر طریق ممکن اعتراضات خود را شدت خواهند بخ
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اعتراض خود را به مسئولین در ایران همچنین از تمامی اتحادیه های بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری درخواست داریم تا درمقابل محکومیت کارگران واکنش نشان داده و 

 .اعالم دارند

 ۸۹مرداد  ۲۲ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 ...ت هاس مجلس خواستار حذف این شرکت/ و تضییع حقوق کارگران تاسیس شدندهای پیمانکاری برای سوءاستفاده  شرکت -*

معلوم نیست دولت با کدام توجیه این دالالن نیروی کار را : های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را ظلمی آشکار در حق کارگران دانست و گفت نماینده مردم مشکین شهر، ایجاد شرکت

 .دهد گیرد و بازدهی تولید را کاهش می یمه دولتی کرده درحالیکه وجود آنها انگیزه را از کارگران میهای دولتی و ن وارد دستگاه

استفاده از فرار مالیاتی و نپرداختن بسیاری مزایا به کارگران، دلیل : های اقتصادی به خبرنگار ایلنا گفت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در بنگاه ولی ملکی با انتقاد از وجود شرکت

 .های دولتی و نیمه دولتی و عمومی غیردولتی است ها و دستگاه های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در وزارتخانه شرکت

ند، رایگان این کار را کن کسانی که تامین نیروی انسانی می: های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را ابزاری برای تضییع حقوق کارگران و انتفاع مدیران دانست و گفت وی شرکت

رود، بلکه در قالب پرداخت نکردن بخشی از  های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جیب کارفرمایان نمی اما نکته مهم اینجاست که سود شرکت. کنند و البته سود باالیی هم دارند نمی

 .رود حقوق کارگران است و از جیب کارگران می

های پیمانکاری  شرکت: دهند، گفت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی حقوق و مزایای کارگران را نمی جلس با ابراز تاسف از اینکه سالهاست شرکتعضو کمیسیون صنایع و معادن م

 .گو باشندتوانند کارگران را اخراج کنند، بدون آنکه الزم باشد به دستگاهی پاسخ ابزار و مصداق سوءاستفاده هستند زیرا کارفرمایان به راحتی می

کند، کارفرما یا دستگاه  وقتی کارگر به اداره کار مراجعه می: اند، گفت های دولتی و کارفرمایان پاسخگو نبوده اند و دستگاه وی با اشاره به اینکه بارها شاهد بودیم کارگران اخراج شده

 .یرا بسیاری از آنها ثبت شده نیستند و دست کارگر به جایی بند نیستکند و شرکت پیمانکاری هم که پاسخگو نیست، ز دولتی شرکت پیمانکاری را معرفی می

خواهند هنگام تضییع حقوق  کنند، بلکه می های پیمانکاری تامین نیروی انسانی استفاده می کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق و مزایای کارگران نیست که از شرکت: ملکی افزود

 .نباشند کارگران در برابر قانون پاسخگو

خواهد، هیچ توجهی  وقت بتوان از کارگران پیمانی استفاده کرد، اما در مورد دستگاهی که کارگران را برای کار سالها می مدت و پاره شاید در مواقع اضطراری، کارهای کوتاه: وی گفت

 .های پیمانکاری تامین نیروی انسانی وجود ندارد برای استفاده از شرکت

تواند  کشند که فرد نمی برند و آنقدر امید را در نیروی کار می دهند، امید به زندگی را از بین می پیمانکاری تامین نیروی انسانی انگیزه را در نیروی کار کاهش می های شرکت: وی گفت

 .زند آید و همین امر به تولید هم ضربه می نتیجه بازدهی کار پایین میشوند کارگر در محیط کار انگیزه الزم را نداشته باشد و در  ها باعث می این شرکت. اش را ساماندهی کند خانواده
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متاسفانه : های دولتی حذف شوند، گفت های اقتصادی و دستگاه های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از صحنه بنگاه وی با یادآوری اینکه در مجلس شورای اسالمی تصویب شد شرکت

 .بینند ن را کارگران و نیروهای کار میگریز هستند و زیان آ ها قانون دولت

 

 قرار نیست دولت کار را به پیمانکار بسپارد تا هر بالیی خواست سر کارگر بیاورد -*

های پیمانکاری به  طریق شرکت متاسفانه کارگرانی که از: های پیمانکاری تامین نیروی انسانی وجود ندارد، گفت هللا خادمی با تاکید بر اینکه هیچ توجیهی برای استفاده از شرکت هدایت

 .شوند شوند که حق بیمه آنها به تامین اجتماعی پرداخت نشده و با مشکالت فراوانی مواجه می شوند بعداز گذشت سالها متوجه می کار گرفته می

گیرند اما در لیست بیمه  کار می هایی به روی انسانی کارگران را در سمتهای پیمانکاری تامین نی به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده ایذه و باغملک در مجلس با اشاره به اینکه شرکت

 .اند شوند که پیمانکاران چه بالیی سرشان آورده این کارگران هنگام بازنشستگی متوجه می: کنند، گفت عناوین دیگری برای آنها منظور می

متاسفانه نظارتی وجود ندارد و اکنون کارگران بسیاری را در برخی : ه باشد تا مانع تضییع حقوق کارگران شود، گفتهللا خادمی با تاکید بر اینکه باید نظارت و قانونی وجود داشت هدایت

 .شان به جایی نرسیده است اند، اما شکایت شان تضییع شده و شکایت هم کرده های نفتی و غیر نفتی سراغ داریم که حقوق های دولتی و زیرمجموعه دستگاه

قرار نیست دولت کار را به پیمانکار بسپارد و خودش بخوابد تا : اینکه دولت تحت عنوان بخش خصوصی کارهای خودش را به پیمانکاران واگذار کرده است، گفت وی با اشاره به

 .پیمانکار هر بالیی خواست به روزگار کارگر بیاورد

ها و تسویه حساب ماه  دهد، باید لیست پرداختی دولت وقتی برای این ماه به پیمانکار پولی می: د و گفتعضو کمیسیون انرژی خواستار توجه دولت به نظارت بر عملکرد پیمانکاران ش

نجام اده که متاسفانه دولت این کار را هم اقبل کارگران را از پیمانکار بگیرد و ببیند آیا پیمانکار حقوق و مزایای کارگران را کامل پرداخت کرده یا بخشی از حقوق کارگران را ند

 .دهد نمی

تواند از  توجیه دولت این است که کارگر تحت پوشش پیمانکاری هرگز نمی: خادمی با تاکید بر اینکه در بیشتر موارد پیمانکار تامین نیروی انسانی جوابگوی کارگر نبوده است، گفت

آورد که این رفتار مصداق بارز استثمار  دهد که پیمانکار چه بالیی به روزگار کارگران می میبه همین دلیل کاری به کار نیروهای کار ندارد و اهمیتی ن. ای داشته باشد دولت خواسته

 .کارگران است

ارند، سال که دیگر جوانی و شادابی گذشته را ند 15اند و پس از گذشت  امروز کسانی را سراغ داریم که در سنین جوانی در قالب پیمانکاری با دستگاهی مشغول به کار شده: وی افزود

 .شود شان هم به جایی بند نیست که این ظلمی آشکار است که به جامعه کارگری می به دلیلی واهی از سوی پیمانکار اخراج شدند و دست

بازکرده است، اما فسادهایی از  آورد که حسابرسی و پرداخت حقوق نیروها را از سر خودش دولت بهانه می :عضو کمیسیون انرژی، توجیهات دولتمردان را به باد انتقاد گرفت و گفت

 .برانگیز است گیرد که دولت در قبال آنها سکوت کرده و فساد پیمانکار و سکوت دولت هر دو سوال سوی پیمانکاران تامین نیروی انسانی صورت می
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کردند،  مناقصه کمتر از مصوبات قانونی حقوق و مزایای کارگران را اعالم میهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی هنگام برگزاری  وی با اشاره به اینکه بارها شاهد بودیم که شرکت

شویم که آقایان بسیاری از مزایای کارگران از جمله  دهند، تازه متوجه می دهند و پیمانکاران توضیح می های قانونی قیمت می کنیم که چرا کمتر از حداقل وقتی از پیمانکار سوال می: گفت

 .دیده اصلی است دهند تا هم دولت به ظاهر راضی باشد و هم پیمانکار بتواند قرارداد را بگیرد و در این بین کارگر زیان را نمی… ه، غذا ولباس کار، حق بیم

های  ته باشد، باید اجازه دهیم شرکتاگر قرار است استثمار نیروی کار ادامه داش: های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مصداق بارز استثمار کارگران دانست و گفت خادمی، شرکت

های دولتی ادامه دهند، اما اگر بنا داریم کرامت نیروی کار را حفظ کنیم و حقوقش را کامل بدهیم،  های اقتصادی و دستگاه پیمانکاری تامین نیروی انسانی به حضور خودشان در بنگاه

 .ذف شوندهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از بازار کار ح باید شرکت

 

 درصدی مواد غذایی تا پایان امسال و پیامدهای خردکننده آن بر معیشت کارگران ۷۴انتظار تورم  -*

 .اند درصد اعالم کرده۴۲درصد و تورم نقطه به نقطه نیز باالتر از خط  ۶۵های رسمی، تورم ساالنه مواد غذایی در تیرماه امسال را بیشتر از  گزارش

 ۴۵با تاکید بر رکورد زدن تورم مواد غذایی در اولین ماه تابستان، احتمال داده است که تا پایان سال جاری این تورم به  ۸۹مردادماه ۲۵همدلی روز یکشنبه بر این اساس، روزنامه 

 .درصد برسد

کنند که نرخ تورم تاریخی مواد غذایی تا  می  بینی ناسان پیشدرصد بود و حاال کارش ۴۲درصد و  ۶۵، به ترتیب ۲۳۸۲و  ۲۳۴۴های  های ارزی سال تورم ساالنه مواد غذایی در شوک

 .درصد نیز برسد ۴۵پایان امسال به 

درصد بر میزان درآمد خانوارها افزوده شود، باید منتظر بحران تغذیه و  ۳۵درصد در شرایطی که حداکثر  ۴۵دهند که در صورت رسیدن تورم مواد غذایی به  برآوردها نشان می

 .شار متوسط و ضعیف باشیممعیشت در اق

این در حالی است که اگر فقط میزان افزایش قیمت مواد . هزار تومان تعیین شده است ۱۲۴درصد افزایش، یک میلیون و  06.5حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار با 

 .مواجه خواهد شد غذایی را در زندگی کارگران در نظر بگیریم، معیشت این دهک درآمدی با بحران بزرگی

درصد را تجربه کرده است و این یعنی زندگی این اقشار ضعیف  02درصد بر میزان حداقل دستمزدها افزوده شده که مواد غذایی تـورمی بیش از  06.5بنابراین، هم اکنون در حالی 

 .تر از خط بقا رسیده است حتی از مرز خط فقر نیز عبور کرده و به پایین

 .تورمی که رکورد باالترین تـورم مواد غذایی را از آن خود کرده است  درصد اعالم کرده است؛ 9/60 ۸۴ن، تـورم نقطه به نقطه مواد غذایی کنونی را به نسبت سال مرکز آمار ایرا

تامین مواد غذایی مورد نیاز بازار و متولی تنظیم بازار  نماینده سنقر در مجلس، اعالم کرد که هر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که مسئول ۸۹در آغاز سال 

 .دانند هستند، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و دیگری را مقصر می

 

 نامه سرگشاده افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم تخصیص اعتباربرای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن*
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اعتراضشان را نسبت به عدم تخصیص اعتباربرای اجرای قانون حمایت از حقوق (  رئیس سازمان برنامه و بودجه)سرگشاده به دمحمباقر نوبخت افراد دارای معلولیت ظی نامه ای 

 .معلوالن،رسانه ای کردند

 :مرداد رسانه ای و تحویل سازمان برنامه و بودجه شد به قرار زیراست00متن این نامه که روزسه شنبه

 ۲۲با اعتباری معادل ( ۲۳۲۱۲۵بندی  شماره طبقه)« اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن»کل کشور ردیفی تحت عنوان  ۲۳۸۹حضار دارید در قانون بودجه سال گونه که است همان

باشد و از اهمیت بسزایی  قانون مورد اشاره می( ۲۴)و ( ۲۳)، (۲۲)، (۲۲)، (۸)، (۴)که اعتبارات مذکور جهت اجرای مواد  با توجه به این. بینی گردیده است هزار میلیون لایر پیش

ها  به سازمان هدفمندی یارانه ۲۳۸۹/۵۲/۲۲مورخ  ۹۵۲۲۵عالی طی نامه شماره  الزم به ذکر است جناب. برخوردار است، با این وجود اعتباری در این مورد تخصیص نیافته است

مقتضی است دستور فرمایید . اید ولی متاسفانه تاکنون اقدام مناسبی از طرف سازمان هدفمندی به عمل نیامده است نمودهدستور الزم جهت تخصیص اعتبار به سازمان بهزیستی را ابالغ 

 .اقدام الزم به عمل آورند« قانون حمایت از حقوق معلوالن»اجرای  ۲۳۲۱۲۵نسبت به تسریع در ابالغ تخصیص ردیف 

 

 ه کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی ب -*

 بنام خداوند جان و خرد 

 درود بیکران خدمت همکاران گرامی وهموطنان گرامی در مجموعه هفت تپه

نابع ابی و انسانی و همچنان در حال سند سازی ، فرار مالیاتی ، سو استفاده از م. سهامداران هفت تپه هر یک به طریقی در حال دوشیدن هفت تپه هستند و با انواع اقسام روشها در حال

 .در یافت وام به طریقهای مختلف از بانک هستند

ت تپه به اسم هفت تپه خریداری شده از روشهای جدیدی که در پیش گرفته اند این است که  همه تراکتورهای خریداری شده و ادوات کشاورزی که خریداری شده به ظاهر در کانال هف

رها و ادوات خریداری این تبلیغات کامال دروغ و تمامی این ادوات تحت یک قرارداد سوری پیمانکاری زیر نظر بیرانوند مشغول به کار هستند و مطلقا این تراکتو،این در حالی است که 

 .د ماهیانه به این تراکتورها حقوق  پرداخت میشودشده جزو اموال شرکت محسوب نمیشوند و جالب تر آنکه  بابت کارکرد تراکتورها اسناد جعلی وساختگی میسازند و در این اسنا

 آقایان شورای تامین شما را به چه قیمت خریده اند؟ 

 ا آخرش چه شد ؟شمایی که در دوران اعتصابات به کارگران میگفتید ما از همه فساد ها و پولشویی های این افراد خبر داریم و میدانیم که نااهل هستند ام

 سیستماتیک هستند ،که فکرش را بکنید پرداخت کردند اما سهامداران چه ،با خیال راحت در سایه زورگویی شما به هفت تپه قدم نهاده و دوباره درحال پولشویی کارگران هر هزینه ای 

 .وقتی میگوییم مسئولین همگی شیرینی خورده ی اسد بیگی هستند به این دالیل است

 .رسانه ای میکنیم ،در صورتی که اینکار باید برعهده ارگانهای مربوطه است نه کارگران. یکما کارگران هفت تپه این فسادها را یک به 

 

 و نیم میلیون کارگر بدون قرارداد و بیمه در ایران ۰وجود  -*
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در کارگاه های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین و نیم میلیون نفر کارگر زیرزمینی در کشور است که  ۳برآوردها حاکی از وجود :  علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت

 .اجتماعی و نظارت وزارت کار، کار می کنند

 .با کارفرمایان شناسنامه دار مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی کارفرمایان متخلفی هستند که قرارداد سفید امضا می کنند: خدایی افزود

 

 ما را در میانسالی آواره کرد« سازی خصوصی»/ های سوخت های کارکنان باسابقه جایگاه گالیه -*

 .کنند این کارگران هنوز بعد از چند سال، برای بازگشت به کار تالش می. ها، بیکار شدند های سوخت به بخش خصوصی، بسیاری از کارگران این جایگاه پس از واگذاری جایگاه

های سوخت و تغییر کارفرما، او و بسیاری از همکارانش شغل خود  سازِی جایگاه کرده است؛ اما بعِد خصوصی های سوخت غرب کشور در استان همدان کار سالها در یکی از جایگاه 

 .را از دست دادند

ز کار بیکار های سوخت ا به بخش خصوصی واگذار شد و بخش عظیمی از کارگران پیمانکاری جایگاه ۸۱های سوخت، در سال  جایگاه»: گوید های سوخت می این کارگر قدیمی جایگاه

سال نتوانستند جایی دیگر  ۴۵این درحالیست که هیچ یک از این افراد به خاطر میانگین سنی . ها موفق به بازگشت به کار نشدند های بسیار، هنوز خیلی سال و دوندگی ۳شدند و با گذشت 

 «.کاری دست پا کنند یا جذب کار دیگری بشوند

 در بسیاری از شهرها، کارگران بیکارشده به سر کار بازگشتند اما هستند هنوز کارگرانی که نه امکان بازگشت به کار برایشان فراهم شده وهای سوخت،  سازی جایگاه بعد از خصوصی 

 .اند جای دیگر، شغلی دست و پا کنند نه توانسته

سازی به بخش خصوصی واگذار شدیم؛ مالکان  از سوی سازمان خصوصی ۲۳۸۱درسال شرقی  های سوخِت استاِن آذربایجان ما کارکنان جایگاه»: گوید یکی دیگر از همین کارگران می

نفر از همکارانمان به سر کار بازگشتند  ۴۵۵. بازگشت به کار ما از سوی مدیرعامل محترم پخش وقت، صادر شد ۲۳۸۴جدید، بسیاری از ما را اخراج کردند  که در نهایت، در اسفند 

 «.های باقیمانده از سال، مشکل ما نیز حل شود هنوز امکان بازگشتن برایمان فراهم نشده؛ امیدواریم در ماه اما ما چند ده نفری هستیم که

 

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه  -*

 بنام خداوند جان و خرد

 مافیایی قدرتمند  حکومتی بهره میبرنددر راستای همکاری قوه قضاییه با سهامداران تازه به دوران رسیده نیشکر هفت تپه که از حمایت بی بدیل 

د، قوه قضاییه با همکاری حراست پس از انکه همکاران در مجموعه هفت تپه در ماههای پیش در اعتراض به تغییرات مدیریتی و در حمایت از اسماعیل بخشی اعتصابی ترتیب دادن 

 هامدار فاسد اقدام به شکایت از گروهی از فعالین و نمایندگان شورای مستقل کارگری هفت تپه کرد ،شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  با تهیه لیستی از فعالین مجموعه ،س

طه صنعتی شرکت حضور فیزیکی جالب است بدانید در همان ابتدای شکایت مشاهده شد اسامی افرادی در لیست متهمان وجود دارد که اصال در ان روز در منطقه خوزستان و محو

کنند و جالبتر انکه در عملی  ین موضوع به خوبی نشان میدهد که قوه قضاییه و ستاد خبری و سهامدار فاسد مثلثی تشکیل داده اند تا کارگران را هر طور که میشود سرکوبنداشته اند و ا
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د و اینگونه است که قوه قضاییه احترام و شان و منزلت کارگر را در بی شرمانه سعی در شکستن روحیه فعالین کارگری دارند چرا که به انها گفته شده که باید رضایت سهامدار را بگیرن

 .برابر سرمایه دار دزد پایین می آورد و این لکه ی ننگیست  بر پیشانی  قوه قضاییه 

ن را به کشاورزی بنویسند و در دومورد از این انتقالی ها با دست خودشان نامه انتقالی شا. بسیاری از کارگران را در قسمتهای مخالف تحت فشار قرار دادند تا. در دو ماه گذشته تعداد

تا هرچه بیشتر فعالین کارگری هفت تپه را  سهامدار فاسد مستقیما  و با هماهنگی با سرویس های امنیتی دستور انتقال دو تن از نمایندگان شورای مستقل کارگری هفت تپه را صادر کرد

 .رعب و وحشت در دل کارگران بیاندازد تحت فشار قرار دهد و با این جابجایی ها

 .نفر از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه در دادگاه شوش برگزار شده است۲۵دادگاه ۸:۳۵امروز ساعت 

 .راستای سرکوب ما کارگران نکرده باشید بچرخید تا بچرخیم. سهامدار فاسد،قوه قضاییه و سرویس هاس امنیتی آیا کاری مانده که در 

 .بازداشتی های هفت تپه هستیم. هفت تپه خواهان پایان پرونده سازی ها و ازادی بدون قید و شرطما کارگران 

 کوه به کوه نمیرسه ادم به ادم میرسه  

 ""هیهات منه ظله""

 

 دهد ها را می ها و آشامیدنی درصدی حداقل مزد فقط کفاف سبد خوراکی ۷۱با تورم  -*

 هزار تومان برای مسکن، آموزش و بهداشت در اختیار دارند ۳۲۲کارگران فقط 

هزار تومان برای تامین سایر مایحتاج ضروری خانوار  ۳۲۲ی خود، فقط  بگیر که یک فرزند دارند، پس از تامین ضروریات بسیار حداقلِی خوراکی و آشامیدنی خانواده کارگران حداقل

شود هم سرپناِه مناسب تامین کرد، هم هزینه آموزش فرزند  هزار تومان چگونه می ۳۲۲ر اختیار دارند؛ حال سوال اساسی اینجاست که با ونقل، آموزش و بهداشت، د از قبیل مسکن، حمل

 !ی دارو و درمان برآمد؟ های سر به فلک کشیده را پرداخت و هم از پس هزینه

« مایحتاج»ست؛ کار به جایی رسیده که کارگران اگر بتوانند  درآمد و حداقل بگیراِن کارگری های کم دغدغه دهکترین  به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها تامین مواد غذایی، مهم

 .ی خانوار را تامین کنند، باید به خود یک کارت هزار آفریِن بزرگ بدهند سفره

ونقل و در مرحله بعد آموزش و بهداشت، با  اج ضروری زندگی مانند مسکن، حملاست که دیگر مایحت« هدف معیشتی»شرایطی یک   در« ها ها و آشامیدنی حداقل خوراکی»تامین 

 .حداقل دستمزد کارگران، به هیچ وجه قابل تامین نیست

چه تغییری کرده است؟ بهتر  های گذشته، ها در ماه دهد و نسبت دستمزد به سبد خوراکی های خانوار را پوشش می ها و آشامیدنی اما حداقل دستمزد کارگری، چه میزان از سبد خوراکی

 .های اخیر بیندازیم در ماه  است ابتدا نگاهی به تغییرات تورمی مواد غذایی
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 تورم مواد غذایی در تیرماه

گزارش حاکی از آن است که در  دهد؛ این گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تغییرات تورمی مواد غذایی را در تیرماه، هم در مقایسه با ماه قبل و هم به صورت نقطه به نقطه نشان می

 .درصدی یافته است ۴۲۱۸درصد و نسبت به تیر ماه سال قبل رشد  ۲۱۳ها، نسبت به خردادماِه سال جاری  ها و آشامیدنی تیرماه، نرخ گروه خوراکی

ها و صدف  درصد، ماهی ۲۱۶درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان  ۲۱۹های آنها  درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده ۲۱۶رشد نرخ کاالها نسبت به خرداد ماه برای نان و غالت 

 ۲۱۱بندی نشده در جای دیگر  و محصوالت طبقه ۱۱۱درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه  ۲۱۲ها  ها و چربی درصد، روغن ۲۵درصدی، شیر، پنیر و تخم مرغ  ۳۱۴داران 

 .درصد با کاهش مواجه شده است ۲۱۱درصد و سبزیجات  ۴۱۱کر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی درصد، ش ۲۱۲همچنین نرخ میوه و خشکبار . درصد بود

درصد، نان و غالت  ۱۸۱۴ها  ای که به ترتیب برای خوراکی با رشد چشمگیری مواجه بوده است؛ به گونه( تورم نقطه به نقطه)البته نرخ کاالهای این گروه نسبت به تیر ماه سال گذشته 

 ۴۱۱۲درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ  ۹۲۱۳ها و صدف داران  درصد، ماهی ۴۶۱۴درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان  ۴۴های آنها  گوشت قرمز و سفید و فرآوردهدرصد،  ۲۹۱۸

چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و  درصد، ۴۹۱۸درصد، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی  ۴۱۱۴درصد، سبزیجات  ۹۲۱۱درصد، میوه و خشکبار  ۴۱۱۶ها  ها و چربی درصد، روغن

 .درصد رشد را شاهد بودیم ۸۴درصد و محصوالت طبقه بندی نشده در جای دیگر  ۱۹۱۲آب میوه 

 تورم دوازده ماهه مواد غذایی و آشامیدنی

درصد  ۶۲۱۹درصد برای دهک اول تا  ۱۶۱۶بین « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»دهد که محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده  نتایج تکمیلی همین گزارش نشان می

درصد برای  ٤۳٧۲درصد برای دهک اول تا  ٤۵٧۲ای در بازه  های مختلف هزینه درصد است که در دهک ٤۵٠٤برابر  ۲۳۸۹نرخ تورم کل کشور در تیر ماه . برای دهک دهم است

درصد برای دهک دهم  ٣۲٧۹درصد برای دهک اول تا  ١٣٧٣بین « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده . دهک دهم نوسان دارد

 .است

 .اند ها مواجه بوده ها و آشامیدنی درصدی در سبد خوراکی ۶۲۱۹ه ماه گذشته با تورم در دوازد( درآمدترین کم)در واقع دهک دهم درآمدی 

 رکورد قیمت مواد غذایی در اردیبهشت ماه

ار رکورد قیمت های اساسی خانواز سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرداد ماه، گزارش آماری منتشر کرده است و در آن مدعی شده که در اردیبهشت سال جاری، کاال

 .درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است ۱۲۱۱۲براساس این گزارش، در اردیبهشت ماه امسال قیمت پیاز بیش از . اند را شکسته

درصد افزایش قیمت را تجربه  ۲۵۵بالاستثنا بیش از همه کاالهای اساسی خوراکی، . در اردیبهشت ماه زیاد و رکوردشکن بوده است  براساس همین گزارش، رشد قیمتی باقی کاالها نیز

 :اند کرده
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درصد و  ۲۵۲۱۳درصد، سیب زمینی افزایش  ۲۲۳۱۳درصد، گوشت گوساله  ۲۱۱۱۲درصد، سیب قرمز افزایش  ۲۴۵۱۹درصد، سیب زرد افزایش  ۲۴۵قیمت خرما مضافتی افزایش 

 .درصد ۲۲۶۱۸گوشت گوسفندی 

کارشناس و )های ضروری خانوار پول بپردازند؛ احسان سلطانی  ها و آشامیدنی درصد بیشتر از تیرماه سال قبل، برای تامین خوراکی ۴۲۱۸، ۸۹رماه با این حساب، کارگران باید در تی

 .نیز بر این باور است که در سال جاری، رکورد تورم قیمت مواد غذایی شکسته شده است( تحلیلگر مسائل اقتصادی

 :تورم ساالنه مواد غذایی در چهار دهه اخیر را نشان داده است رخاو در نمودار زیر، روند ن

 دالیل صعود تورمی مواد غذایی

تعدیل نرخ تورم ساالنه مواد غذایی با اختصاص  -اول»: بشکند ۲۳۸۹درصد را در سال  ۴۵سلطانی معتقد است؛ دو عامل کلیدی موجب شده تا غذا رکورد تاریخی نرخ تورم تاریخی 

بوده است و بدون تردید، به   کمتر( درصد ۴۱: ۲۳۸۲درصد و سال  ۴۳ :۲۳۴۳سال )های ارزی پیشین  درصد که از تورم سال اول شوک ۳۹به میزان  ۲۳۸۴در سال نرخ ترجیحی 

 «.۲۳۸۹ های دامی و کشاورزی و مواد غذایی اساسی مانند شکر و روغن در سال حذف ارز ترجیحی برای نهاده -منتقل شده است و دوم ۲۳۸۹سال 

درصدی درآمد خانوارها، منجر به بحران تغذیه و  ۳۵درصدی قیمت مواد غذایی و از سوی دیگر افزایش میانگین حداکثر  ۴۵این کارشناس اقتصادی بر این باور است که افزایش 

 .خواهد شد ۲۳۸۹معیشت در سال 

 .های صنایع رانتی، در دستور کار قرار داده است سازی قیمت نهاده ستانی و واقعی قیمت غذا را به جای مالیات های اقتصادی نئولیبرال، افزایش دولت با اتخاذ سیاست: دهد او ادامه می

، بابت درصد بیشتر از تیرماه سال قبل ۴۲۱۸های کارگرانی که باید  حال در این شرایط که تورم مواد غذایی خانوار رکورد شکسته است، باید دید رابطه میان دستمزد و سبد خوراکی

 .مواد غذایی پول بپردازند، چگونه است

 های خانوار رابطه حداقل دستمزد و سبد خوراکی

هزار تومان است؛ حال اگر  ۴۵۵  میلیون و ۲تا  ۲۵۵میلیون و  ۲حداقل دستمزد کارگری که یک فرزند دارد، با احتساب همه مزایای مزدی، با توجه به میزان سابقه کار، چیزی حدود 

 .هاست ها و آشامیدنی هزار تومان بیشتر از سبد خوراکی ۳۵۵یابیم که این مبلغ فقط حدوِد  هزار تومان را مبنا بگیریم، درمی ۳۵۵میلیون و  ۲متوسط آن یعنی 

، ۸۹نفره در تیرماه  ۳۱۳های یک خانوار متوسط  ها و آشامیدنی سبد حداقلی خوراکیدهد که  نشان می( رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار)محاسبات فرامرز توفیقی 

 .لایر است ۲۸۸۹۹۳۸۲۱۸برابر با 

هزار تومان  ۳۲۲بسیار حداقلی محاسبه شده، فقط   ها در آن در نظر گرفته شده و هزار تومانی با این سبد حداقلی که البته کمینه قیمت ۳۵۵میلیون و  ۲با این حساب، تفاوت دستمزد 

 .است
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هزار تومان برای تامین سایر مایحتاج  ۳۲۲ی خود، فقط  بگیر که یک فرزند دارند، پس از تامین ضروریات بسیار حداقلِی خوراکی و آشامیدنی خانواده بنابراین، کارگران حداقل

شود هم سرپناِه مناسب تامین کرد، هم  هزار تومان چگونه می ۳۲۲ونقل، آموزش و بهداشت، در اختیار دارند؛ حال سوال اساسی اینجاست که با  ضروری خانوار از قبیل مسکن، حمل

 !ی دارو و درمان برآمد؟ دههای سر به فلک کشی هزینه آموزش فرزند را پرداخت و هم از پس هزینه

 نسرین هزاره مقدم: گزارش

 

 برابری مردان در بازار اشتغال ۰های شغلی برای زنان و سهم  فرصتنابرابری  -*

وابسته به وزارت کار ایران در پای مردان حکایت دارند، گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی،  های شغلی برای زنان هم عدالتی در ایجاد فرصت در حالیکه همه گزارشات از بی

 .نیز سهم مردان از تمام مشاغل مزد و حقوق بگیر را چهار برابر سهم زنان دانسته است( ۸۴)سال گذشته 

 .درصد از این مشاغل بوده است ۹۲درصد و سهم مردان  ۲۸این مرکز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده گفته است که سهم زنان 

بطور  ۲۳۸۴تا  ۲۳۸۱دهد که در ایران مردان و زنان دسترسی نابرابری به مشاغل مزد و حقوق بگیری دارند؛ هر چند سهم زنان از این بازار طی سال  ینتایج این گزارش نشان م

 .بر اساس این گزارش، به ازای هر زن شاغل، چهار مرد شاغل در بازار کار ایران وجود دارد. ناچیزی افزایش یافته است

هزار نفر بوده؛ در این مدت تعداد شاغالن  ۸۵۵میلیون و  ۲۸دهد که در بهار امسال تعداد شاغالن مرد بیش از  گیری مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نشان مینتایج طرح آمار

 .میلیون نفر بوده است ۴۱۱زن، نزدیک به 

های شغلی برای زنان همچنان سیر  شود و فرصت هزار نفر نیروی متقاضی جدید به این آمار افزوده می ۹۵۵بر اساس آمارها، بیش از سه میلیون بیکار در ایران وجود دارند که ساالنه 

 .کند نزولی طی می

دول، مقام را به خود اختصاص داده و از پائین ج ۲۴۲کشور، رتبه  ۲۴۸ایران از میان ( ۲۵۲۹) بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در سال گذشته میالدی 

 .هفتم را داراست

در جوامع پیشرفته این شکاف جنسیتی رو به . دهد های اصلی پیشرفت و رشد هر جامعه بشری خود را در میزان سهم اشتغال زنان همراه با مردان آن جامعه نشان می یکی از شاخص

 .کند و در سطح جهانی مقام اول را داراست درصد از شکاف جنسیتی را پر ۹۱ایسلند توانسته است که بیش از   کشور  .کاهش است

 .کشور دارای بیشترین شکاف جنسیتی قرار داشته است ۲۵کند، ایران همواره بین  تا کنون که مجمع اقتصاد جهانی هر سال رتبه کشورها را اعالم می ۲۵۵۶از سال 



 210                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

 .درصد بود ۲۲۱۸درصد بوده؛ این رقم برای مردان  ۲۹۱۲برای زنان  نرخ بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی ۲۳۸۴بر اساس گزارش مرکز آمار در سال 

 .دهد های اجرایی در نظام اجرایی کشور به بدترین وجه خود را نشان می نابرابری زنان با مردان در تمامی سطوح مدیریت و دستگاه

درصد را تا پایان برنامه ششم  ۳۵های اجرایی به  ای و افزایش تعداد مدیران زن در دستگاه حرفه ناگفته نماند که حدود دوسال پیش روحانی، دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران

 .های مدیریتی فاصله زیادی با این هدف داشته است اما عمال انتصاب زنان در رده. ابالغ کرد

 

 پیام از طرف کارگران سیمان کارون  -*

 و سهامدارن سیمان کارون تنگه کالهبرداری کارون را برای همیشه ببندید مدیر عامل بنیاد مستضعفان جناب آقای میر فتاح�

 تنگه سیمان کارون مدتهاست از دسترس دولت و سهامداران خارج شده است

 تنگه سیمان کارون مدتهاست به دست دزد معلوم الحالی آن هم از نوع خویشاوندی افتاده است

کالهبرداری نیم بندی در سنوات نه چندان دور آن هم ناقص انجام داد و به فضل ترحم مرحوم دمحم تقی عالقبندیان بساط آن کنترل و جمع  دزد یا بهتر بگوئیم شارالتانی که در شهر خود

ند روز پیش کسوت مدیر عاملی چ اما ذات منحوص این عنصر فساد که پسر خاله آقایان علیرضا ، دمحم رضا ، حمیدرضا عالقبندیان سهام دار غالب این تشکیالت است و تا همین. شد 

حضرات مورد . زحمت کش بردارد سیمان کارون را بر عهده داشت تصمیم نداشت دست از کالهبرداری و تعرض به حقوق سهامداران و کارگران آن هم در این دیار مظلوم و مردمان

اعالم کردیم این داروغه فساد مدتهاست سیمان اعتباری به نام افراد مختلف از . رکت مضر است خطابه این شکوائیه در سنوات قبل به شما متذکر شدیم این عجوبه فساد وجودش برای ش

اعالم کردیم معامله دفتر فروش  . عه دهدزنده تا مرده از شرکت خارج میکند آن هم به نوع اعتباری میخرد و به کارخانه دست ساز خود در اهواز میفرستد تا تجارت آبکی خود را توس

اعالم کردیم این خان مظفر وجودش هر لحظه  .اعالم کردیم در وجود حقیقی یک شخص بعنوان خریدار سیمان داخلی و صادراتی شبهه وجود دارد . اقع در اهواز شبهه داردسیمان و

هم اکنون . گوش شنوایی حاضر به شنیدن واقعیات ذکر شده نبوداما  . اعالم کردیم از تنوع خیانتهای این تخم دو زرده خانواده عالقبندیان. برای شرکت و سرنوشت کارگران مضر است 

نکته قابل تعمق در اینجاست برادران . .…سواستفاده از موقعیت شغلی و. کالهبرداری .شاهد خلع ید این معلوم الحال توسط علیرضا عالقبندیان هستیم آن هم بدلیل خیانت در امانت 

نباید او را بحال خودش . هم اکنون که خیانت و کالهبرداری این نور دیده برای شما محرز شده نباید از او به سادگی گذر نمود . نیادمستضعفان عالقبندیان و سایر سهام داران از جمله ب

دیگر شود برای انانی که تشنه تعرض به حق و باید بدست قانون سپرده شود تا درس عبرتی . باید طبق قانون با او برخورد شود . نباید مجال یک کالهبرداری دیگر را به او داد . سپرد 

 باید درس عبرتی شود برای هر مدیر یا سرپرستی که تاب و تحملش برای مدیریت بر این مخروبه دست ساز مهدی رحمانی تنگ شده است. حقوق کارگر و چپاول حق الناس هستند 

ما زودتر از شما . حشره ای بجنبد. ما از تمام امور شرکت از دفتر مرکزی تهران تا کارخانه مطلع هستیم  . یمما کارگران سیمان کارون اعالم کردیم و میکنیم ما هوشیار ،فهیم هست

پس .  خیله کسی نگنجندپس بدانید اینجا تنگه کارون است کسی بخواهد حق و حقوق کارگران و سهامداران را مورد تعرض قرار دهد تنگ اورا آنچنان میبندیم که در م. باخبر میشویم 

کارگر عمر و . جاسوسی را از ذهنتان خارج کنید . بگیرو ببند . به شرح وظایف قانونی خودتان عمل کنید و تفکر رانت . با روزی کارگری بازی نکنید  .کارکنید. سرتان به کار باشد 

مدیر عامل کالهبردار چندروز پیش بیسواد ظالم بود . هد زندگی کارگر را به بازی بگیردخانواده خود را از سر کوه پیدا نکرده است که هر از چند گاهی یک اراذلی با کت و شلوار بخوا

 !بنظر چیزی تغییر نمیکند فقط یکی میرود دیگری می آید. سرپرست فعلی باسواد ظالم است . 

 !اعالم میکنیم هر که دارد شوق خدمت بسم هللاما کارگران سیمان کارون در کنار قانون و احترام به قانون کشور خواسته های خود را در این شکوائیه 

 تعیین تکلیف و مشخص شدن یک مدیر عامل که اهلیت الزم را دارا باشد و مقیم در کارخانه .1
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 راه اندازی سریع و بموقع خط تولید و تهیه اقالم مورد نیاز کارخانه .2

 . زدروزم. قراردادی . پرداخت معوقات حقوقی و بیمه ایی پرسنل رسمی  .3

 ل و عموم سهامدارانتحویل مدیر عامل اسبق شرکت به مراجع قضایی جهت اتهامات کالهبرداری و خیانت در امانت از شرکت سیمان کارون و اعالم نتیجه آن به پرسن .4

 . حذف دوربین های مداربسته در محیط کار که جهت جاسوسی نصب شده نه کنترل.5

 کارخانه به محیطی پادگانی حذف تفکر و اقدام به تبدیل محیط .6

 تعیین تکلیف طرح ناقص و ظالمانه طبقه بندی مشاغل و اصالح صحیح آن .7

 . تعیین تکلیف نیروهای روزمزد و بازپسگیری این مظلومان از دست پیمانکار بی صالحیت .8

 فعالیت و رونق دوباره دفتر فروش اهواز و ارجاع عملیات فروش . 9

 .مالیات. دارایی. لت اعم از وامهای معوق پرداخت مطالبات دو .10

 شفاف سازی فروش محصول سیمان داخلی و صادراتی در رسانه و افکار عمومی پرسنل .11

 . و عنواین دیگری که در حوصله درج این شکوائیه نیست. حذف تفکر و اقدام استخدام نیروهای غیر بومی در هر کسوتی 12

 میشود اما اگر رسم شارالتان های روزگار را میخواهید پیشه کنید بدانید تاوان سختی باید بدهیدکارکنید کارگر هم پشت و پناه شما 

 

 پیام ارسالی  -*

 یازده ماه از وقت رسیدگی پرونده ام به طرفیت شرکت فوالد زاگرس قروه میگذرد

 پس از مراجعه های مکرر هنوز هیچ قراری صادر نشده ؟ 

 میاد میخواد به چند تا از این پرونده ها رسیدگی کنه ؟فردا آقای رئیسی به کردستان 

 به قول معاون قوه قضائیه گرسنگی را تحمل میکنیم ولی بی عدالتی را هرگز 

 .در دادگاه شهر سریش آباد بالتکلیف هست 80/0/16پرونده ام از تاریخ 

 

 کند؟ گرما و عطش با کارگر پیمانکارِی عسلویه چه می -*

 !درجه کمین کرده است ۰۸در دمای باالی « مرگ»
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توانند ساعات کار و یا شرایط  در عسلویه، یک کار شدیداً پرخطر است؛ قلب که از کار بایستد، دیگر راه بازگشتی نیست؛ اما قبل از آن می« کاِر تعمیرات پاالیشگاهی با ساخت و ساز»

روز منتقل  تری از شبانه ها را به ساعات خنک این است که ساعات کاری را کاهش دهند و شیفت« کمترین کار»المللی کار،  ن بینی سازما کار را برای کارگران تغییر دهند؛ به گفته

 .نمایند

 .است« نان»خوانی که ابتدایش  ایستند اما این، آخرین مرحله است؛ آخرین خواِن دردناک از هفت به گزارش خبرنگار ایلنا، قلب از کار می

کند؛ صالِت ظهِر جنوب، همه چیز را  ها عرق می شود؛ حتی مردمِک چشم ها لیچ می شود؛ کف دست های ممتد عرق، پوشیده می شود، ستون فقرات با الیه بدن، خیس از عرق می ابتدا کل

عطش است؛ همین عطشی که دمار از روزگار آدم درمی آورد؛ رسد؛ میهمان ناخوانده اما همیشگِی این گرما، همین  از راه می« عطش»کند و آنگاه،  غرِق شرجی و رطوبِت عرق می

پایان تابستان است و بعد  کند؛ اول خاکستری به رنگ سراِب بی ی تابستان، روزگاِر کارگر پیمانکاری عسلویه را سیاه می ها مشغول ساختن هستند، تمام پهنه عطش، ولع آب، وقتی دست

 .…داز کار بایست« تواند می»سیاه؛ بعد که قلب 

 !درد ما را از هر طرف که بنویسند، درد است

 .ها منتشر کردند موسی رضایی، کارگر پیمانکاری عسلویه، بیست و نهم تیرماه، در اثر گرمازدگی فوت کرد؛ این مرگ ناگهانی را همه رسانه

رستان عسلویه، در باره آن روز، آن روز تلخ که برادر جوان در اثر گرما، جان برادر این کارگر پیمانکار تعمیرات مکانیک سرویس پاالیشگاه چهارم و پنجم شه« نامدار رضایی»

. درجه در حین انجام کار در شهرستان عسلویه دچار ایست قلبی شد و فوت کرد ۱۵ساله بود؛ جوانی سالم و تندرست که به علت گرمای باالی  ۳۱” موسی“برادرم »: گوید بازد، می می

رسانند که دیگر کار از  اش شده و زمانی او را به درمانگاه می ها برده و آب یخ به او دادند که گویا همین باعث شوک و ایست قلبی به داخل یکی از کانکس او را در همان لحظات اول،

مسئوالن از کارگر فقط انتظار کار دارند بدون اینکه . استما مردم بدبخت، دردمان را از هر طرف که بنویسند درد . رسد یا نه ها به گوش مسئوالن می دانم این حرف نمی. کار گذشته بود

آیا مسئوالن خودشان حاضرند . ساعت کار کند ۲۲درجه به مدت  ۱۵برادرم به خاطر این جانش را از دست داد که مجبور بود در گرمای باالی . شرایط ایمن و مناسب کار را فراهم کنند

 ۲ساله و یک پسر  ۲۵اش باشد چراکه یک دختر  آور خانواده اش مجبور بود در آن شرایط سخت کار کند و نان در چنین شرایطی کار کنند؟ برادرم بخاطر گذران زندگی خود و خانواده

 «.اند شدهسرپرست  ساله دارد و حاال هر دوی آنها در کودکی یتیم و بی

گیریم، اولین چیزی که  ، برای کارگران عسلویه و کنگان، یک جور درد مشترک است؛ در همان روِز فوت موسی رضایی، وقتی با کارگران عسلویه تماس می«نامدار رضایی»دردهای 

 ۱۵آورند؛ در گرمای  طاقتی را کارگران تاب می ، چقدر سرگیجه، چه میزان بیتوانید تصور کنید چقدر حالت تهوع اینجا تا دلتان بخواهد، گرمازدگی هست؛ نمی»: گویند این است می

 .«…درجه، کار کردن، به این سادگیها نیست

ارد؛ در برخوردارند و نه ساعت کارشان، حساب و کتاب د ۴-۲۲یا حداقل  ۲۴-۲۴ها به مراتب بدتر است؛ آنها نه از سیستِم کارِی  در بین همه کارگران عسلویه، وضعیت شرکتی

ساعت را باید در فضای باز و زیر ظل آفتاب بایستند و  ۲۲وساز باشند که الجرم همه این  ساعت کار کنند؛ اگر کارگِر تعمیرات و ساخت ۲۲گرمای شدید تابستان هم مجبورند روزی تا 

 .های نفت را پیش ببرند ساختن یا تعمیرات پاالیشگاه

 ردگی الشعاع قرار می گاهی همه زندگی تحت
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ها به مراتب بدتر از  وضعیت شرکتی»: گوید تر کارگران شرکتی یا پیمانکاری در عسلویه می در رابطه با وضعیِت بغرنج( ها نماینده بوشهر در شورای عالی استان)اکبر فاطمی  سیدعلی

یا در نهایت  ۲۴ -۲۴ها  روز مرخصی دارند؛ در حالیکه رسمی ۴یا  ۳ماه نهایتاً کنند؛ در  هاست؛ آنها روزی دوازده ساعت و گاهی حتی خیلی بیشتر کار می ها و حتی قراردادی رسمی

ها  ها و بیماری کنند و در معرض انواع آسیب شود؛ اکثر آنها بیرون و در فضای آزاد کار می ها نه ساعت کار و نه حق مرخصی و تعطیالت رعایت نمی کنند؛ برای شرکتی کار می ۲۲-۴

شوند  هایی می کشند؛ برخی از آنها درگیر بیماری ساله، این کارگران به علت مریضی یا خستگی مدام، از کارکردن در عسلویه کنار می ۱یا  ۴عد از یک بازه زمانی معموالً ب. قرار دارند

 «.…توانند هیچ کجا کار کنند دهد و دیگر نمی الشعاع قرار می که همه زندگی و آینده آنها را تحت

های کشاورزی و  دهد که کارگران بخش المللی کار نشان می اخیرا گزارشی درباره تاثیر فشار گرما بر کارگران منتشر کرده است؛ تحقیقات سازمان بین (ILO) ارالمللی ک سازمان بین

 .های ناشی از افزایش دما هستند پذیرترین افراد در مرگ وساز آسیب ساخت

 وهوایی یکی دیگر از پیامدهای فاجعه آب« مهاجرت»

تواند به  درجه برسد، می۳۸و اگر به باالی « کند های فیزیکی کارگر را محدود می عملکرد و توانایی»درجه برسد، آنگاه ۳۱اگر دما به باالی : گوید المللی کار می گزارش سازمان بین

تواند این گرمای اضافه را تحمل کند؛ چیزی که آن را با نام استرس  است که بدن نمیافتد این  کند، چیزی که اتفاق می وقتی دما افزایش پیدا می. و مرگ ختم شود« خستگی ناشی از گرما»

 .شناسند گرمایی یا فشار گرما می

اشی از ضررهای اقتصادی ن ILO براساس محاسبات. وساز، کاهش یافته است های کشاورزی و ساخت در نتیجه افزایش دما، ساعات کار جهانی، عمدتاً در بخش: گوید این سازمان می

 ۴/۲تا  ۲۵۳۵کند این عدد در سال  بینی می پیش ILO .بیلیون دالر ضرر اقتصادی زده است ۲۹۵استرس گرمایی چیزی در حدود  ۲۸۸۱در سال . افزایش دما در حال رشد است

 .ها در کشورهای با درآمد کم اتفاق خواهد افتاد بیشتر این زیان. تریلیون دالر افزایش خواهد یافت

 .میلیون نفر، عمدتاً در بخش کشاورزی، کارشان را از دست خواهند داد ۹۵وهوایی حدود  گوید در اثر فاجعه آب می ILO عالوه به

به . اهد دادتر سوق خو ه مناطق معتدلاین سازمان همچنین هشدار داده است که فشار گرما کارگران بخش کشاورزی را به فرار از مناطق روستایی به شهرها، و از مناطق گرم زمین ب

 .وهوایی خواهد بود بیان دیگر، مهاجرت یکی دیگر از پیامدهای فاجعه آب

 و مرگ قرار دارند« خستگی ناشی از گرما»کارگران پیمانکاری عسلویه همواره در معرض 

ساز و یا تعمیرات کار  ترین مرجعِ استناد مباحِث روابط کار در جهان است را مبنا قرار دهیم، کارگران پیمانکاری عسلویه که در بخش ساخت المللی کار که مهم اگر گزارش سازمان بین

رسد و بسیار  ها که در این بخش از جنوب ایران بسیار زودهنگام از راه می ابستاندمای هوا در عسلویه، در ت. هستند« گرما»های کارگری در برابر  پذیرترین گروه کنند، جزو آسیب می

کنند، همواره در معرض  درجه است؛ پس با این حساب، کارگران پیمانکاری عسلویه که در فضای باز کار می ۳۸هم دیرپاست، در روزها که زمان کار کارگران است، همواره باالی 

 !رسد درجه هم می ۴۱البته باید این را هم باید در نظر بگیریم که در عسلویه در ساعاتی از روز، دما به باالی . گ قرار دارندو مر« خستگی ناشی از گرما»
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وانند ساعات کار و یا شرایط ت در عسلویه، یک کار شدیداً پرخطر است؛ قلب که از کار بایستد، دیگر راه بازگشتی نیست؛ اما قبل از آن می« کاِر تعمیرات پاالیشگاهی با ساخت و ساز»

روز منتقل  تری از شبانه ها را به ساعات خنک این است که ساعات کاری را کاهش دهند و شیفت« کمترین کار»المللی کار،  ی سازمان بین کار را برای کارگران تغییر دهند؛ به گفته

 .نمایند

سال از عسلویه بروند، باید بار  ۱یا  ۴رد؛ اما این کارگران پیمانکاری هستند که اگر زود به صرافت بیافتند و از بعد وساز همیشه ادامه دا تردید عسلویه همیشه سرجایش است و ساخت بی

 !های برآمده از عطِش مدام را یک عمر بر دوش بکشند بیماری

 نسرین هزاره مقدم: گزارش

 

 ازرسی کارخانجاترانت کارفرمایان حتی در ب/ کننده است آمار باالی حوادث شغلی نگران -*

 .ها و عدم تامین ایمنی الزم عامل اصلی حوادث کار است ضعف فرهنگ ایمنی در مدیریت مجموعه

ه لحاظ کننده است و همین فضا ب باال رفتن حوادث کار در این کارخانه نگران. به گزارش خبرنگار ایلنا، در کارخانه فوالد یزد طی یک هفته دو کارگر کشته و یک کارگر مصدوم شدند

طی . این است که اقدامات و الزامات فوری برای بازگشت به شرایط نرمال و ایمنی در این کارخانه باید صورت بگیرد. تواند محمل حوادث دیگری نیز باشد روانی و شرایط کار می

تر یکی از واحدهای تولیدی  چندی قبل. داد و کارگری دیگر مصدوم شد جان خود را از دست« فوالد یزد»ساله در  ۳۶روزهای گذشته بر اثر حادثه برق گرفتگی یک کارگر جوان 

ضعف فرهنگ ( کارشناس ایمنی و بهداشت کار)غالمحسین عشقی . کارخانه فوالد یزد در خط تولیدی خود دچار اشکال شده و یکی از مهندسان این بخش بر اثر گازگرفتگی جان باخت

ایمنی الزم را عامل اصلی حوادث کاری از این دست دانسته و معتقد است که باید هرچه بیشتر بر آموزش پرسنل متناسب با مخاطرات و ها و عدم تامین  ایمنی در مدیریت مجموعه

 .های پرخطر کار کرد اعطای مجوز برای فعالیت

 ضعف فرهنگ مدیریت در ایمنی و بهداشت کار

: صنایع فوالد و دیگر کارخانجات، ضعف فرهنگی در حوزه ایمنی و بهداشت کار از سوی مدیریت مجموعه است، اظهار داشتترین علت وقوع حادثه کار در  وی با اشاره به اینکه مهم

ارکنان، لوازم سازی، تبلیغات، خرید و تهیه تجهیزات، آموزش ک تواند در فرهنگ مدیریت می. ها جستجو کرد، نه الزاماً بازرسان ادارات کار ریشه فرهنگی را باید در مدیریت مجموعه

 .حفاظت فردی و نظارت درست بر اجرای ایمن کار در مجموعه نقش بسزایی داشته باشد

تواند در پیشگیری از حوادث موثر  اگر مدیریت به این قضیه قائل باشد که ایمنی چقدر می. دانیم که فرهنگ ایمنی ضعیفی نیز وجود دارد هر کجا جو ایمنی ضعیفی داریم، می: وی افزود

 .تواند خیلی از بار مالی آتی بنگاه اقتصادی بکاهد درحالیکه اهمیت به ایمنی می. اما نگاهی به حوزه ایمنی وجود دارد، عمدتاً نگاه هزینه است. کند گذاری می شد، در این بخش سرمایهبا
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حال نقش اصلی را فرهنگ مدیریت و کارفرمای یک  با این: دث کار موثر باشد، گفتتواند در کاهش حوا این کارشناس ایمنی و بهداشت کار با اشاره به اینکه بازرسی ادارات کار می

 .ای باشد که مجموعه ملزم به انجام تمهیدات ایمنی الزم باشد نظارت نیز باید به گونه. کند کارخانه بازی می

 .یابد است، حوادث کار مجموعه نیز کاهش می کنیم، وقتی مدیریت مجموعه متعهد در جاهایی که ما برای بازرسی مراجعه می: او ادامه داد

 لزوم صالحیت و تخصص کارشناس ایمنی کارخانه

مطابق با : های حفاظت فنی که وظیفه مدیران و کارفرمای مجموعه در خصوص بهداشت و ایمنی کار در قبال کارگران را مشخص کرده است، بیان کرد نامه عشقی با اشاره به آیین

 .نفر نیرو داشته باشد، باید حداقل یک نفر مسئول ایمنی و بهداشت وجود داشته باشد 05ازای هر سازمان و شرکتی که بیش از ها به  نامه آیین

ه کاری فرد اهمیت مدرک تحصیلی و تجرب: ها باید صالحیت و تخصص الزم را داشته باشد، اظهار داشت این کارشناس ایمنی و بهداشت کار با اشاره به اینکه کارشناس ایمنی کارخانه

 .است HSE اصلی کاری که مدیریت مجموعه باید انجام دهد، کمک به ایجاد یک سیستم مدیریت. دارد

های حفاظت فنی  ات کارگران کمیتهکارشناس باید سیستمی ایجاد کند که با تعداد کارگران و بزرگی مجموعه، سیستم بتواند عملکرد خود را هماهنگ کند و با افزایش تعداد نفر: وی افزود

 .بندی و حمایت مدیریت را پیش ببرند ریزی، بودجه ها و افراد باید با برنامه این کمیته. باید بزرگتر باشند

 آموزش پرسنل متناسب با مخاطرات کارخانه و اعطای مجوز فعالیت

ها و راهکارهای موجود و آموزش  انجام دستورالعمل: م را ضروری دانست و گفتعشقی، آموزش تمامی پرسنل متناسب با مخاطرات موجود در کارخانه و کارگاه و راهکارهای الز

 .پرسنل بسیار اهمیت دارد

های پرخطر یا غیر روتین در یک کارخانه باید اعطای مجوز از  برای فعالیت: این کارشناس ایمنی و بهداشت کار، ایجاد سیستم مجوز کار را یک راهکار موثر برشمرده و تاکید کرد

گیرند تا فعالیت بدون مخاطره  در سیستم صدور مجوز کار عمالً با یک بررسی، مخاطرات و تمهیدات الزم را در نظر می. ی کارشناس و کمیته ایمنی و بهداشت کار صورت بگیردسو

 .صورت بگیرد

جایی که خطر برقی باشد، بحث ایزوالسیون الکتریکی یا قطع کردن برق قبل از کار  مثال. توان اقداماتی انجام داد در صورت احتمال وجود برق گرفتگی و گازگرفتگی می: او ادامه داد

 .گیرد صورت می Permit بینی الزم در شود و در جایی که خطر گازگرفتگی هست، پیش مطرح می

 حفاظ برای تجهیزات پرخطر

دستکش، . ایجاد تمهیدات الزم برای تجهیزات حفاظت فنی مهم است: جهیزات پرخطر، موثر است، گفتهای مناسب برای ت ها یا ایجاد حفاظ عشقی با تاکید بر اینکه مهندسی کردن فعالیت

 .کمربند، کفش و کاله ایمنی برای کارگران باید فراهم شود
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از طرفی . دانند آنها تجهیزات ایمنی را به نوعی مزاحم می: این کارشناس ایمنی و بهداشت کار با تاکیدبر اینکه برخی کارگران تمایلی به استفاده از لوازم حفاظت فردی ندارند، بیان کرد

 .کنند کارگران به دلیل ترس از تعدیل و اخراج خیلی این مسائل را برای کارفرما مطرح نمی

 .کارگران را ملزم کند که تجهیزات ایمنی را استفاده کنند تواند اگر الزام مدیریتی باشد، کارفرما می: شود، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه همه اینها در چارچوب التزام مدیریت حل می

 ای و رانتی ممکن است؟ بازرسی غیرسلیقه

های خاص به  گیری ها جبهه این ارگان: های نظارتی که وظایف خود را در چارچوب نظارتی به درستی انجام دهند، اشاره کرده و تصریح کرد ها و سازمان عشقی به اهمیت ارگان

 .گذرند دهند و از اشتباهات برخی کارخانجات براحتی می ارند و برخی را تحت فشار قرار میها د شرکت

ها به  خیلی مهم است که برخی سرکشی. ای صورت بگیرد ای به دور از برخوردهای سلیقه با این مسئله باید به صورت تخصصی برخورد کرد و سرکشی مناسب و دوره: وی افزود

تر باشد و خواه ناخواه آن را  ها باید به قدری زیاد باشد که برای کارفرما تامین ایمنی کارگران به صرفه جریمه .در چارچوب قانون باید محکم برخورد شود. کارخانجات سرزده باشد

 .انتخاب کند

 .هند و متوجه اهمیت ایمنی شوندمدیران باید دیدگاهشان را تغییر د .االن عمده تمرکز بر آموزش کارگران است؛ کارفرما: او در پایان تصریح کرد

 مریم وحیدیان: گفتگو

 

 گزارش ارسالی از طرف کارگران نیشکر هفت تپه  -*

نی وشهرستان وقوه قضائیه همکاری کارگران هفت تپه بی سابقه ترین سرکوب ها در سالهای اخیر را تجربه میکنند و در دور جدید سرکوب ها سهامداران هفت تپه و مسئولین استا

 اتنگی با یکدیگر دارندتنگ

میتوانند بیشتر کنند و در راستای همین سهامداران و مسئولین میکوشند تا با هر ترفندی که شده در بین کارگران ایجاد رعب و وحشت کنند و هزینه اعتصاب وتجمع در شرکت را هرچه 

 اند،اهداف شروع به تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه کرده 

ی موضوعاتی که کارگران با کارفرما گزارشات ارسالی از طرف کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به اتحادیه ازاد کارگران ایران ،مهر تاییدی بر این موضوعات است چرا که در تمام

سایل مد نظر خود است ، از جمله سند سازی های گسترده، جابجایی فعالین مشکل داشتند نه تنها کارفرما امورات را اصالح نکرده بلکه با شتاب هرچه بیشتر در حال پیاده کردن م

نیروهای امنیتی،استخدام افراد کارگری ،انتصاب مدیران غیر بومی ،حرکت به سمت تفکیک شرکت، عدم واگذاری منازل شرکت به کارگران در راستای تحویل دادن آنها به پرسنل 

 از شرکت،استخدام افراد غیر بومی ،عدم اجرای طرح طبقه بندی و حق شیفت و بسیاری از موارد دیگر،پرداخت حقوق در چند مرحله وابسته به نیروهای امنیتی در قسمتهایی

،خلف وعده های  الباتاردیبهشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بدون ایجاد وقفه در تولید کارخانه شکر و واحدهای دیگر به صورت مسالمت امیز در جهت پیگیری مط۲۸در تاریخ 

سوی اداره اطالعات شهرستان شوش  کارفرما و نگرانی از وضعیت اسماعیل بخشی تجمعی حدودا یک ساعته درب مدیریت انجام دادند که پس از این تجمع تماس های تلفنی گسترده از



 217                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

 ستان شوش احضار و تعدادی از کارگران با شکایت کارفرما روانه زندان شدند ،به کارگران و حتی خانواده های آنها صورت گرفت و بسیاری از کارگران نیز به پلیس امنیت شهر

 .ور نداشتند نیز قید کرده استالزم به ذکر است که شکایت سهامدار آنچنان شتابزده بوده که در شکایت خود علیه کارگران اسامی چند تن از فعالین را نیز که در تجمع حض

تن از کارگران هفت تپه به نام های دمحم خنیفر، فیصل ثعالبی،رستم عبدهلل زاده،اسماعیل جعادله،عادل سماعین ،عصمت ۲۵شهرستان شوش دادگاه  دادگستری۲۵۲مرداد ماه در شعبه ۲۳

 .هللا کیانی،حسین انصاری ،امید ازادی،صاحب زهیری ،منصور بنی نعامه برگزار شد

 یت تجمع کرده وقصد برهم زدن نظم شرکت را داشته انددر کیفر خواست کارگران متهم شده اند که برای تغییر مدیر

رونده کارگران به شعب دادیاری یا الزم به ذکر است که دادستان شهرستان شوش با سفارش رئیس دادگستری شوش آقای چگنی که از اقوام نزدیک یکی از سهامداران است از ارسال پ

دگی کرده و بنا به اظهار کارگران در هنگام بازپرسی و اعالم دفاعیات دادستان بصورت گزینشی دفاعیات را درج نموده و بازپرسی خودداری کرده و خود ایشان مستقیما به آن رسی

ه این مطالب عینا در کیفر خواست صادر شده ک کارگران را مجبور کرده بدون آنکه دفاعیات خود را که دادستان نوشته ببینند پای برگه را امضا کنند و در ادامه بر مبنای همین دفاعیات

 .دادگاه برای قاضی مطرح شده

کردند این گزارشات دارای تناقضات همچنین در دادگاه کارگران ادله و مدارک خود را مبنی بر ساختگی بودن گزارشاتی که مبنای پرونده قرار گرفته است را مطرح کردند وبیان 

 .ور رای علیه کارگران باشدچنین گزارشی نمیتواند مبنای صد. بسیاری است و بنابراین

تجمع و اعتصاب کارگران برای مطالبه  در ادامه وکیل کارگران هفت تپه در قالب الیحه ای با عنوان قانونی بودن حق تجمع کارگران بر اساس قوانین داخلی و اصل بر قانونی بودن

 .کارگران به دادگاه ارائه نداده است صنفی بوده و کارفرما هیچگونه مدرکی دال بر غیر قانونی بودن تجمع و اعتصاب

قط قبل از آن کارگران با مرداد کارگران نیز بالفاصله از قسمت حقوقی شرکت با کارگران نامبرده تماس گرفته و اعالم کرده اند که سهامدار قصد رضایت دادن دارد ف ۲۳در پایان دادگاه

  مراجعه به بخش حقوقی شرکت باید تعهد دهند

ایشان به کارگران میگویند که باید از طریق شورای اسالمی کار اقدام کنید وچند تن از افراد معلوم الحال عضو شورای تحمیلی (خطیبی)عه کارگران به نماینده کارفرما پس از مراج،

 هیچ مدرکی برای متهم کردن کارگران در پرونده موجود نیست ،اسالمی کار در خیانتی آشکار در حال مجاب کردند کارگران به دادن تعهد هستند و کامال مشخص است که بدلیل آنکه 

 .میخواهد بر اساس تعهدات کتبی کارگران را در دادگاه محکوم کند. سهامدار

 

 …تلخی روزگار کودکاِن قربانِی فقر/ نامه جهانی حقوق کودک است طرح ساماندهی کودکان کار مغایر با پیمان -*

 .است ها را نادیده گرفته است در سطوح مختلف، کرامت انسانی کودکان را نقض و حقوق آن مجدداً آغاز شده 89ساماندهی کودکان کار که از تیر ماه طرح : یک فعال حقوق کودکان گفت

طرح . ول همان کنوانسیون مغایر استآوری کودکان خیابانی هیچ مغایرتی با کنوانسیون حقوق بشر ندارد و اساسا شرایط این کودکان با اص طرح جمع»به گزارش خبرنگار ایلنا، 

است که در ( استاندار تهران)های اخیر محسنی بندپی  این صحبت« .آوری کودکان خیابانی به علت تبعاتی که حضور آنان برای حفظ مسائل امنیتی و سالمتی دارد باید اجرا شود جمع

 .های فعاالن حقوق کودکان بیان شده است واکنش به اعتراضات و مخالفت

هایی  ها را در خوابگاه در محله شوش تهران با اجرایی شدن طرح ساماندهی کودکان کار پر از کودکان ایرانی و مهاجری است که به علت فقر مجبور هستند روزها و شب« یاسر»مرکز 

کاری و  ثبات کودکانی که جرمشان اغلب بی .سال هستند ۲۹تا  ۲۲بین شان  اغلب. شدند کودک کار نگهداری می ۲۱۵نفر ظرفیت دارد بیش از  ۳۱بگذرانند که که در محلی که برای 

جایی که راه . آوری شده از خیابان است متر با چند اتاق در مرکز یاسر وجود دارد که محل زندگی کودکان جمع ۳۵راهرویی به طول حدود . بیکاری و مرگ پدران و مادرانشان است

 نامه های جهانی حقوق کودک نیست؟ اما آیا واقعا طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان مغایر با پیمان. شود نشین به آن منتهی می کودکان حاشیه
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ن در گفتگو با ایلنا درباره موضع این تشکل، با اشاره به اینکه اجرای طرح ساماندهی کودکان عالوه بر زیرپا گذاشت( مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان)ضحی امیری 

در سطوح مختلف، کرامت انسانی   مجدداً آغاز شده 89طرح ساماندهی کودکان کار که از تیر ماه : نامه جهانی حقوق کودک مغایرت دارد، اظهار داشت کرامت انسانی کودکان، با پیمان

 .است ها را نادیده گرفته کودکان را نقض و حقوق آن

یا   اجرائی  ها، مقامات ، دادگاه و یا خصوصی  عمومی  اجتماعی  رفاه  مؤسسات  توسط  که  کودکان  به  مربوط  اقدامات  کودک در تمام نامه جهانی حقوق پیمان 0مطابق ماده : وی افزود

 .است  از اهم مالحظات  کودک  شود، منافع می  انجام  حقوقی  های ارگان

 شود؟ یقاعده ارتباط تقویت یافته مددکار اجتماعی با کودک خیابانی رعایت م

نامه ساماندهی کودکان خیابانی  جذب در آیین: دامیری با طرح این پرسش که نفع کودک در اینجا توسل به اقدامات غیرکارشناسانه و امنیتی است یا اقدامات حمایتی و پیشگیرانه؟، بیان کر

 .انی که جلب اعتماد و پذیرش ارتباط ازسوی کودک خیابانی را به همراه داردارتباط تقویت یافته مددکار اجتماعی با کودک خیاب :است گونه تعریف شده این 1092مصوب 

یافته ندارد و به گواه کودکانی که در مراکز ساماندهی حضور دارند، یا با توسل به زور و قوای قهریه سوار  افتد هیچ شباهتی به یک ارتباط تقویت اما آنچه در عمل اتفاق می: او ادامه داد

 !یا با وعده دادن یک غذای گرم و لباس اند ماشین شده

بینی شده است، در سطح یک مددکار موظف به برقراری  ای به نام پذیرش در سه سطح پیش نامه مرحله در آئین: مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطرنشان کرد

 .است  دون نگهداری کودک در مرکز اقامت، ب الزم  های ارتباط فعال با کودک خیابانی برای فراهم نمودن حمایت

 .اند ها و خدماتی بهره برده خوب است بدانیم چه تعداد از کودکان دستگیر شده در این طرح قبل از حضور در این مراکز از چنین حمایت: وی افزود

 عدم توجه به مواعد مدت مذکور در مراکز موقت بهزیستی

و ( سال روز تا یک 01بیشتر از )، میان مدت  (روز 01حداکثر )است که در سه سطح کوتاه مدت  اجرایی در مورد اقامت کودکان آمدهنامه  در آئین: ضحی امیری خاطرنشان کرد

ن بدون توجه کودک در مراکز اقامت حضور خواهد داشت در صورتی که عمالً کودکا( سالگی 19سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه روزی تا پایان  حضور کودک بی)درازمدت 

نامه مراکز نگهداری در هر سطح  شوند در صورتی که در آئین به این مواعد مدت بیشتری در مراکز موقت بهزیستی که امکانات حداقلی نسبت به سایر مراکز دارد، نگهداری می

 .مشخصاً توضیح داده شده و متفاوت است

در حالی که روایت کودکان از تجربه حضورشان : شود، تصریح کرد است که در آنها خدمات تخصصی به کودکان کار ارائه میاو با بیان اینکه از این مراکز به عنوان مراکزی یاد شده 

 .در یکی از مراکز نگهداری کوتاه مدت با دریافت خدمات تخصصی فاصله بسیاری دارد

شوند و هیچ  صغر سن به مرکز بهزیستی ارجاع شده و کودک کار همگی در یک محل نگهداری میکودک قربانی کودک آزاری جنسی، کودک معارض با قانون که به دلیل : او ادامه داد

 .رویکرد تخصصی برای غربالگری و ارائه خدمات مناسب در مراکز نگهداری کوتاه مدت وجود ندارد
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نسبت   مناسب  و قانونی  اجرائی  به کارگیری اقدامات  ها موظف به تضمین ک دولتنامه جهانی حقوق کود در سراسر پیمان: مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان بیان کرد

  والدین  همراه  شود، چه می  تلقی  و یا پناهنده  است  پناهندگی  خواهان  که  کودکی  برخورداری  تضمین  را جهت  الزم  اند تا اقدامات متعهد شده کنوانسیون   طرف  به کودکان هستند و کشورهای

 .آورد  عمل  ، به بشر مقرر شده  یا حقوق  یا سایر اسناد بشردوستانه  کنوانسیون  در این  که  مربوطه  و از حقوق  الزم  بشردوستانه  های ها و مساعدت از حمایت  دیگری،  خود باشد یا شخص

شود این است که این طرح نه در فرایند  ها و تجربیات کودکان درگیر در این طرح روشن می یتآنچه با یک بار بازدید از مراکز نگهداری و شنیدن روا: امیری در پایان خاطرنشان کرد

المللی و  نیست، چه برسد به رعایت استانداردهای بین 92نامه مصوب سال  ها و نهادهای همکار و نه در مرحله نظارت حتی بر اساس خود آئین اجرایی، نه در حضور هماهنگ سازمان

 .نامه دک بر اساس پیمانرعایت حقوق کو

شهرداری در نظر دارد دو ساختمان در همین : که از طرح ساماندهی کودکان کار دفاع کرده بود، گفته بود( مدیرکل بهزیستی استان تهران)این درحالی است که داریوش بیات نژاد 

. رفتار ناشایست با کودکان به ما گزارش نشده است و مطلقاً نباید اتفاق بیفتد. نیز فراهم شده استهایشان  رابطه اختصاص بدهد و زمینه بازگشت تعدادی از کودکان مرکز یاسر به خانه

 .در صورتی که مجریان با چنین برخوردهایی مواجه شوند به ما گزارش دهند. اهداف این طرح صیانت از کودکان و جلوگیری از آسیب به آنان بوده است

 

 رانهزار پرستار در ای ۲۵۴کمبود  -*

هزار پرستار نیاز  ۲۱۵هزار پرستار و کشورمان نیز به  ۱۵۵میلیون و  ۴دنیا به : اصغر دالوندی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری با انتقاد از پرداخت دستمزد کم به پرستاران، گفت

 .دارد

 

 :جمعی از پرستاران خواستار شدند-*

 کنید گانه پرستاران تا روز پرستار اقدام برای مطالبات ده

 .پرستاران مشهدی اهم مطالبات خود را اعالم کردند

خواستند تا روز پرستار به مطالباتشان به گزارش خبرنگار ایلنا، پرستاران مشهدی خواستار رسیدگی به اهم مطالبات خود شدند و از وزارت بهداشت و درمان و مسئوالن علوم پزشکی 

 .جامه عمل بپوشانند

 .هایی برای رسیدگی به وضعیت پرستاران صورت گرفته است اری مشهد جلساتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشته و توافقات و وعدهاخیراً فعاالن صنفی پرست

 :اهم مطالبات پرستاران که در بیانیه پرستاران مشهد آمده است، به شرح زیر است

 قاصدکاصالح یا حذف قاصدک و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بجای -

 حذف اضافه کار اجباری-
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 های معوق کاری پرداخت به روز کارانه و اضافه-

 های پزشکی ها و فوریت وری برای پرستاران شاغل در بیمارستان اجرای صحیح قانون بهره-

 اصالح فرمول محاسبه هر ساعت اضافه کار-

 کانات رفاهیرفع تبعیض و بی عدالتی فاحش بین اعضای تیم درمان و توزیع عادالنه ام-

 های واسطه و انجام قرار داد مستقیم با پرستاران تعیین تکلیف پرستاران شرکتی و حذف شرکت-

 اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور و موافقت با بازنشستگی پرستاران بر اساس این قانون-

 پرداخت مطالبات معوقه پرستاران بازنشسته-

 .گری و ثبت اچ آی اس که باعث دور ماندن پرستار از بالین بیمار شده است های کاغذی اضافه و عدم بکارگیری پرستاران در امور منشی حذف فرمهای اعتبار بخشی و  اصالح سنجه-

 

 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند ۱۴معلمان  -*

ما برای پرداخت آن کوتاهی کرده و باید تالش کنیم که : است، گفت ن در پس از انقالب تلنبار شدههزار میلیارد مطالبات معلما۲۵وپرورش با بیان اینکه حدود  سرپرست وزارت آموزش

 .این مبالغ را به آنان پرداخت کنیم

آموزان تصویر  زدن دانش حال کتک وتربیت را نمای مشکالت در جامعه و حتی نمای معلمی را در خواهم در برنامه تلویزیونی بروم و آن را برجسته کنم که ما نمای نظام تعلیم بنده می

 .خواهند شان را می ایم و یا معلمانی که دائماً مطالبات کرده

 هنوز زمینه بازدید از زندان تهران بزرگ فراهم نشده است: رئیس کمیسیون قضایی مجلس نایب

 

 :رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت دمحم کاظمی، نماینده مالیر و نایب -*

 .شیردمحمعلی در زندان فشافویه، از طریق کمیسیون درخواست بازدید از این زندان را دادیم، اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است بعد از فوت علیرضا 

رفیت آن، زندانی نگهداری آمار زندانیان روز به روز در حال افزایش است و در هر زندان حدود سه چهار برابر ظ: گوید ها می کاظمی با اشاره به عدم اجرای تفکیک جرایم در زندان

 .های ما به سبب شرایط ساختمان، محدودیت مکانی دارند این کار عمالً ممکن نیست که زندان به عالوه از آنجایی. شود می

. ربات پرتعداد چاقو به قتل رسید، علیرضا شیردمحمعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط دو زندانی دیگر در این زندان با ض۸۹خردادماه  ۲۵شب دوشنبه 

 نگهداری این زندانی سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندان
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 پیام از طرف کارگران سیمان کارون  -*

 .گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید

 . از این صد ضربه، نود و نه ضربه اول کارش این است که شرایط را برای ضربه صدم آماده کند

 .اینکه درخت در طول نود و نه ضربه سر جایش است، دلیل بیهودگی آن ضربات نیست، دلیل دلسردی نیست، دلیل ناامیدی نیست

 . حاال هر مبارزه سالمی  به همین شکل است

 . کنیم به سرعت جواب نمیدهد نباید در عزم و اراده ما خللی ایجاد کنداینکه اقداماتی که می 

 ضربه صدم باالخره از راه می رسد و درخت را می اندازد، . پس باید هر کاری میکنیم بگذاریم به حساب یکی از همان نود و نه ضربه اول

 نگران نباشیم 

 . اما صبر ما کارگران به سر رسیده . موفقیت صبر میخواهد

 ن منطقه بعد از تقدیم نامه سرگشاده به  ریاست محترم جمهوری برای کمک به حل مشکالت کارگران و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی و انسانی در ای

 . تا کنون شاهد هیچ گونه واکنش مثبت در راستای حل مشکالت این قشر زحمت کش از سوی مسئولین نیستیم 

 ات  قانونی و منطقی خود را به کارفرما فاسد و باید خاطر نشان کنیم ما تذکر

 . رانت خوار برای چندمین بار ادامه میدهیم  و از همه مسئولین کمک میخواهیم 

 . بساط لحو لعب این جماعت دزد و بی کفایت را سریع تر برچیند 

 .در باغ خود بساط سونا و جکوزی و باربی کیو  فراهم میکنند و به ریش کارگر مظلوم میخندند متاسفانه در جایی که کارگر برای  نان شب درمانده است  مالکین کارخانه سیمان کارون 

 . باید تاوان ظلم و ستم به کارگر را بر اساس قانون بپردازید و مجازات شوید . بازی کامال  عوض شده است . اما بدانید ورثه بی کفایت عالقبندیان 

 ان پس دهندمدیران انگشت شمار شما هم باید تاو

 کارگر نان شب ندارد  
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 . در ویالی خود فراهم میکنند ..... حضرات بساط  کباب و  

این عکسها را منتشر میکنیم بدانید از رگ گردن به شما نزدیکتر هستیم و به فضل خداوند و اتحاد کارگران 

 . ستم دیده شما را رسوا خواهیم نمود

 

 معلم  صدای -*

 .میلیون تومن یه ضامن باید بیاری 5بگیرم مسوولش گفت به ازای هر چندی پیش که رفتم وام 

میلیون ضامن نیاز  10هزار میلیارد تومن وام گرفته،  65با خودم حساب کردم دیدم اون آقای عزیز که 

بنابراین برای تکمیل کادر ضامنهاش باید از کارمندهای . خب این تعداد کارمند در کشور ما نیست! داره

 .افغانستان،پاکستان، سوریه، عراق و تاجیکستان کمک بگیرهکشورهای 

بعد حساب کردم دیدم اگه بانک بخواد برای این ضامنها پرونده تشکیل بده، هر ضامن اگه مدارک و فرمهاش 

، که برای بایگانی این تعداد A4میلیون صفحه کاغذ  102صفحه بشه، کل صفحات پرونده ش میشه  12

 .ه یک مجتمع چند طبقه ستپرونده و کاغذ نیاز ب

 !خداییش خیلی دلم بحال بانک سوخت

 ...!تازه فهمیدم چرا بانک ها واسه رقمای بزرگ ضامن نمیگیرن

 

  پیام از طرف کارگران سیمان کارون -*

 .       نامه سرگشاده دیگر به رئیس جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر حسن  روحانی 

یتی  این تشکیالت حضور شما تقدیم ریاست محترم جمهوری ایران چندی قبل نامه ایی  سرگشاده از وجود مشکالت کارگران در شرکت سیمان کارون و به تبع  آن مشکالت فنی و مدیر 

 .شد 

 .آستینی به باال بزنند  دیری نگذشت چند نفری با حضور در کارخانه و بررسی مشکالت عنوان شده قرار شد برای حل و فصل مشکالت 

 .تا کنون که خبری نشده  

فنی این مجموعه  هم اکنون طبق اعالم نظر علیرضا عالقبندیان سهام دار غالب این شرکت بر اساس بررسی های . مدیریتی . مالی . اما باید متذکر شد پیرو اعالم تمام مشکالت  حقوقی  

شخص مدیر عامل  آقای مهدی رحمانی که پسر خاله وی میباشد مشکوک به اختالس میلیاردی در حوضه فروش محصول  . آورده میدانی که از تشکیالت مالی و فروش شرکت بدست

دکتر روحانی جناب  آقای . و فروش دفتر فروش این شرکت واقع در اهواز میباشد تا انجا که هم اکنون کلیه امور مدیرتی به مدیر عامل سیمان الرستان محول شده . سیمان صادراتی 
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این راهبرد فکری حداقل در مورد این . ریاست محترم جمهوری بحث سیمان کارون تنها به این حاشیه ختم نمیشود که بخش خصوصی است و ما نباید به بخش خصوصی وارد شویم 

ریالی و ارزی که از بانکها دریافت شده است و تا کنون پرداخت نشده  این شرکت با اعتبارات. چرا که این مجموعه با سرمایه مستقیم شخصی احیا نشده است . شرکت صدق نمیکند

از طرفی مشکل این شرکت تنها مدیریت و یا جابجایی مدیران . طبق قانون شامل تحقیق و تفحص سازمان بازرسی کل کشور میشود . پس بنوعی تا ادای دین نکرده است. ساخته شده 

وقتی شرکتی حاضر است برای عدم پرداخت دیون دولتی دست به هر شگردی بزند حاصلش چنین . و بی انضباطی اخالق اداری است . یی پولشو. مشکل این شرکت در رانت . نیست 

رستان شیراز تنی سیمان در ال 052توانست یک واحد  92شرکت سیمان کارون  مصیبت زده است اما تنگدست به معنای واقعی نیست چراکه این شرکت در دهه .  میشود که میبینید

روز  15حقوق پرسنل را پرداخت میکند مشکلی هم به ظاهر ندارد هرچند مدیر عامل فعلی این شرکت فردیست کارگر ستیز و دوتابعیتی که فقط . این شرکت فعال است . خریداری کند  

اضر نیست به سیمان کارون که سرشاخه این شرکت است کمک مالی بدهد تا سیمان اما آنچه ملموس است این است چرا سیمان الرستان با وجود درآمد جاری ح!  در ماه ایران است 

اعالم کردیم از فروش غیر قانونی . میلیونی مدیر عامل این شرکت  125کارون که روزگاری مادر خرج این شرکت بود چنین به  فالکت بیفتد ؟ ما در رسانه اعالم کردیم از حقوق 

اعالم کردیم از خرید خودرو میلیاردی برای مدیر عامل سیمان الرستان اعالم .  اعالم کردیم از رانت و پولشویی مجموعه . المعامله بودن مجموعهامالک شرکت با توجه به ممنوع 

کارگر سیمان کارون فهیم است  . واه نیست کارگر سیمان کارون زیاده خ. اما گوش شنوایی  حاضر به شنیدن نبود و نیست . ماه  9و  6کردیم از حقوق معوق و بیمه پرسنل آن هم بمدت 

کارگر سیمان کارون میخواهد بداند چرا باید این شرکت که با سرمایه  ملی و جانی جوانان .  کارگر سیمان کارون  میخواهد در پرتو قانون اساسی کشور با متخلفین شرکت برخورد شود 

استخدام . باز هم شاهد باند و باند بازی مدیریت جدید . د ؟ با آمدن یک سرپرست و تیم همراه بنظر دردی دوا نمیشود  منطقه ساخته شده آست چنین دستخوش دزدان خودی قرار میگیر

یک . شما تقدیم نمیکنیمجناب ریس جمهور این گالیه و رنج نامه را تنها به . و از همه مهم تر چپاول جدید از منابع باقی مانده این شرکت به نفع خودشان میباشیم . کردن مزدوران جدید 

ور تا شاید فرجی حاصل شود تا  دوباره این شرکت همانند سنوات قبل سبز شود پس خواهشمندیم به داد کارگران این مجموعه و کارخانه برسید با. رونوشت هم به خدواند متعال میدهیم

خروبه دست ساز این شرکت که  حاصل حضور مدیران کثیف و بی اخالق بوده و  میباشد داشته باشید قول اگر نیم نگاهی به م.  انگ سیاسی به کسی زده نمیشود . بفرمائید زحمتی ندارد 

 قدمتان روی چشم اگر بیایید. میدهیم به دشتی سرسبز تبدیل شود که جناب عالی مشتاق باشید برای راه اندازی دوباره آن به این منطقه سفر کنید 

 

 د اهوازاطالعیه کارگران گروه ملی فوال -*

 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 با سالم و دعای خیر خدمت کلیه همکاران محترم

 .م تبریک و تهنیت عرض مینمائیمدر ابتدا ضمن گرامیداشت روز عرفه،روز خود شناسی واقعی،تدبیر اندیشی در زمینه انسانیت،خودباوری و حق شناسی،این رخداد مهم را به عمو

 برادران و خواهران گرامی

ی مافیایی فوالد کشور که سر منشأ نطور که میدانید در ادوار مدیریتی گذشته شرکت،موارد و مسائل مهمی در سراشیبی و انزوای شرکت دخیل و مسبب بوده اند،از سیاست و دستهاهما

مین افراد ناالیق در شاکله و پیکره شرکت،که پس از رسیدن به و ریشه آن در اصفهان بوده تا خیانت،خوش خدمتی و بی عرضگی،برخی از مسؤولین در شرکت،شهر و استان،و رخنه ه

،دزفول و آتیه خلیج فارس،باعث رشد منافع شخصی و سودهای کالن،آنرا به حال خود رها کرده،و برخی از آنان با ایجاد و ساخت شرکت های مجاور، از قبیل فوالد خرمشهر،شادگان 

 .دمل های چرکینی در عرصه صنعت فوالد گردیدند

 همکاران عزیز و گرامی؛
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حفظ و بقای شرکت نبود و با هر مشکل و  همگان شاهد بوده و به عینه دیدیم که چیزی جز ایستادگی،همت،اتحاد پرسنل،و برمال ساختن ایادی فاسده و بیرون راندن آنها از شرکت،باعث

بتدای بازداشت درب سرپرستی بانک ملی در اساان،تا آذر ماه سال گذشته،بوجود آوردند،باز هم از ا(نفر۲۴۲)سختی و مصائبی که برای خیل عظیمی از همکاران شریف و متعهدمان

 .نتوانستند باعث خاموشی و قطع رگ حیات این بنگاه عظیم و بین المللی بشوند

 عیه های این منبع میباشند،مهم و ضروری میباشد؛ولی ذکر چند نکته برای روشن شدن افکار عمومی پرسنل و اللخصوص مسؤولین و برخی ایادی فاسد که خواننده اطال

م،و بی تفاوتی و سکوت محض تیم روش چیدن و چینش برخی از مهره دست نشانده،از رسوم و نقشه های پلید،آنهم در ادوار گذشته میباشد،که بدانید کامال به آن مشرف و آگاهی*-۲

 .کار و هدفی جز انتساب و اعطای پست،هیچ پیشینه و عمل مثبتی از خود بروز و نشان نداده اند مدیریتی بی لیاقت شرکت را بطور جد پیگیر خواهیم نمود، که

اموشی مقطعی تولید بنام اختالل در سیستم ثبت و صدور،در هنگام ورود مواد اولیه،ورود و خروج برخی تجهیز و قطعات اصلی شرکت،که به تبع آن باعث رکود تولید و خ*-۲

 .ی خردی برخی از مدیران بخش تولیدی،را بدقت دنبال و با اطالع رسانی به مسؤولین کشوری،پیگیری میکنیمتعمییرات،در سایه ب

ع آوری د کثیف بیمه تکمیلی،نمایش پلید جمکسر اضافه کاری پرسنل از ابتدای سال گذشته،حرکت آرام آرام به تأخیر در آوردن حقوق ماهیانه پرسنلو چندین اقدام منفی،از قبیل قراردا*-۳

 ......پایین آوردن سقف اضافه کار وفاکتور های هزینه های شخصی پرسنل و پرداخت نکردن آنها از ابتدای سال،تعطیالت نوروز تا کنون،تعطیلی شرکت در ایام تعطیل،بجهت کسر و 

 همکاران عزیز؛

و خیانت و وجود ایادی فاسد،زنگ هشدار مهم و جدی را در زمینه شروع مشکالتی جدی و  متاسفانه ورود برخی افراد خارج از شاکله اصلی شرکت،وبه تبع آن دلسوز نبودن آنها

و مانع حرکت شطرنج گونه ایادی فاسد جهت اساسی را مطمئنا بصدا در خواهد آورد،که با ذکر چند باره این مهم که با درایت و مشورت کلی،باعث جلوگیری از بروز اتفاقات ناخوشایند 

 .ت باشیمنفوذ و ورود شرک

تدای به ساکن استارت مشکالت،در کنار زیرا همانطور که گفته شد،باعث نجات و اعتالی شرکت،فقط و فقط پرسنل شریف و دلسوزان واقعی آن بوده و باز هم در هر برهه و زمان،از اب

 .هم سدی مقابل آنها بوجود خواهیم آورد

 و در پایان؛

اخت اد اولیه،کمبود و نبود قطعات،تجهیزات اصلی که باعث خاموشی و رکود تولید را بهیچ وجه نمی پذیریم،که یقینا به تبع این مهم،تأخیر پردتأخیر و به تعویق در آمدن ورود مستمر مو

 .حقوق و کسر سطوح اضافه کار و هزینه های اصلی شرکت را در پی خواهد داشت

،ناالیق و غیر متعهد به شرکت،برای پرسنل امری بدیهی و پیش پا افتاده است،لذا با اخطار و هشدار جدی نسبت به رفع  خواستیم بگوئیم و بدانید که بیرون راندن آندسته افراد ناصالح

 .!!!!شد نه درخواستوفتق مشکالت و مسائل ذکر شده فوق،شرکت و وضعیت حقوقی پرسنل را به آرامش و روال طبیعی خود برسانید،که این یک اخطار و زنگ خطری میبا

 

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران  -*

 بنام خدا 
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 خسته نباشید خدمت کارگران مجموعه نیشکر هفت تپه وهموطنان گرامی

از شورای تامین پرسید  چرا شما که دستور   تمامی فسادهای صورت گرفته در مجموعه هفت تپه در حال حاضر با هماهنگی شورای تامین شهرستان شوش در حال انجام است و باید

به زودی اشکار خواهد شد و تاسف ما از سرکوب هرگونه اعتراض در هفت تپه را صادر کرده اید ،چرا خود اقدام نکرده و سهامدار فاسد را بازخواست نمیکنید ،خیانت های پنهان شما 

به مردم منطقه خیانت میکنند،کارگران و مردم منطقه شهرستان شوش  توجه داشته باشید که سهامداران شرکت هفت تپه با این است که شما و تعدادی از فرزندان و همکاران بومی شما 

ش میبرند و با ترفندها و شگردهای مختلف برنامه های خود را پی. خیانت مسئولین شهرستان در حال سند سازی گسترده وتغییر کاربری زمین های زراعی شرکت نیشکر هفت تپه هستند

ری از این تغییر کاربری ها در انها موجود توجه داشته باشید که دفتر شرکت نیشکر هفت تپه در تهران و دفتر امور غیر نیشکری در کوی ایالم ،هاوایی مکانهایی هستند که اسناد بسیا

 .است

 .اهیم کرد تا ببینیم زمانی که این خیانتها اشکار شود مسئولین چه پاسخی میخواهند بدهندبه زودی روش ها ونمونه ای از این سند سازی ها را به صورت علنی برای شما اشکار خو

تپه ای به وسعت شهر شیراز را  با  متاسفانه همه چیز به حال خود رها شده و بستر های بسیاری به عمد برای فاسدان فراهم شده تا بصورت سیستماتیک ثروت منطقه هفت تپه ،هفت

تکه تکه کنند،ما به شمااطالع داذیم و به شما میگوییم سهامداران دیر یازود متواری خواهند شد و شما مسوالن . سایه نیروهای  امنیتی و نمایندگان تمام ارگانهای کشورخیال راحت و در 

 .منطقه ای و امنیتی باید پاسخگویی کم کاری ها و خیانتهایتان را بدهید

 !دولت مختلص پیوندتان مبارک

 

 سال ۲۴میلیون کارگر ایرانی، کمتر از  ۲۰شغل در  دوام -*

میلیون نفر از  ۲۲۱۸میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر  ۲۳۱۹نشان می دهد، از  ۸۴نتایج آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال 

 تسنیم./می باشد( غالدهه اول اشت)سال  ۲۵، کمتر از (درصد ۱۴۱۲حدود )شاغالن کشور 

 

 ها شدنی است تنظیم بازار از طریق تشکل/ های پایینی است برابر دهک ۵۴های باالیی  هزینه تفریح و سرگرمی دهک -*

از جمله دارو و فقیرتر شدن جامعه ها  سیاست حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به معنای تحمیل تورم سنگین به جامعه و برداشت چند برابری آن از جیب مردم، باال رفتن زیاد قیمت

 .است

 

 :پیشنهاد رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل کارگری مخابرات به وزیر ارتباطات -*

 ای تشکیل دهید تا به مطالبات کارگران و بازنشستگان رسیدگی کند کمیته
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های کارگری و نمایندگان مخابرات، راهکارهای  االختیار وزیر ، نمایندگان تشکل ندگان تامای متشکل از نمای کمیته: رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل کارگری مخابرات پیشنهاد داد

 .مناسب برای افزایش درآمد و پرداخت مطالبات کارکنان و بازنشستگان را ارائه کنند

های ابالغی  اره به واگذاری شرکت مخابرات ایران برابر سیاستای به مهندس آذری جهرمی با اش در نامه( های کارگری مخابرات رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل)رضا پایست 

در خصوص : های کمرشکن در این سالها، تصریح کرده به بخش غیردولتی و افزایش تورم در جامعه و باال رفتن دستمزدها و سایر هزینه ۹۹/۵۹/۲۹قانون اساسی از مورخ  ۴۴اصل 

ری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات صورت نگرفته است و این موضوع باعث گردیده که شرکت به منظور پوشش های شرکت مخابرات ایران اقدام موث افزایش تعرفه

 .های عامل اقدام نماید های بسیار سنگین از بانک های خود نسبت به اخذ وام با بهره هزینه

 

 چیکار مگه میکنند اینهمه حقوق میگیرند؟ -*

 میزان حقوق مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد 

 میلیون تومان             12: مدیر عامل فعلی�

 (تا خرداد)میلیون  تومان 15: کمال پیرموذن�

 میلیون 18: علیرضا سیاسی راد�

 میلیون تومان  18: علی عرب مازار�

 مانمیلیون تو 18دمحم مهدی انتشاری �

 میلیون تومان 01نعمت هللا ایزدی �

میلیون از صندوقی که متعلق به بازنشستگان  120نفر ماهیانه  6در مجموع این 

بعد بازنشستگان باید بروند برای حقوق نداده اشان !!! است حقوق می گیرند

 .اعتراض کنند

 

 :نماینده  اراک در مجلس -*

 گردد های تولیدی به ساختارهای اقتصادی برمی بخش اصلی بحران بنگاه/ استزده  اخراج کارگران نتیجه اقتصاد بحران

 .شوند رسند و ورشکست می خواران و مفسدان نمی خواهند در بازار کار و تولید سالم حرکت کنند به گرد پای رانت تولیدکنندگان و تجاری که می: علی اکبر کریمی گفت
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ها هم  درصد بسیاری از بنگاه: های صنعتی اراک گفت های اقتصادی در شهرک با ابراز تاسف تعطیلی برخی بنگاه( س شورای اسالمیعضو کمیسیون اقتصادی مجل)علی اکبر کریمی 

 .تواند انکار کند کنند که این واقعیت را هیچ مرجعی نمی با کمتر از ظرفیت اسمی کار می

 .هاست شکل گرفته و یک شبه قابل رفع نیست گردد که سال های اقتصادی به ساختارهای اقتصادی برمی بخش اصلی بحران بنگاه

خواهند سالم حرکت کنند به گرد  تولیدکنندگان و تجاری که می: کند، گفت تر می خواهند سالم حرکت کنند، سخت نماینده اراک با اینکه رانت، تبعیض و فساد هم کار را برای کسانی که می

 .شوند شکست میرسند و ور خواران و مفسدان نمی پای رانت

دهند  دیدگان مالی هستند اما در اصل تاوان ورشکستگی و بحران صنایع را کارگرانی می اگرچه کارفرمایان زیان: های اقتصادی پرداخت و گفت وی به تشریح تبعات ورشکستگی بنگاه

 جدید را دارند اندازی کار دارند و نه توان پیدا کردن کار جدید در شرایط بیکاری که نه سرمایه برای راه

امروزه شاهد رشد آمار : دهند، گفت های اقتصادی را کارگران با اخراج می عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعالم اینکه امروزه ناکارآمدی دولت در اشتغالزایی و ناتوانی در حل بنگاه

 .ترین اقشار جامعه هستند ین فشار مضاعف به کارگرانی است که ضعیفهای گسترده هستیم و ا ها و اخراج بیکاری ناشی از ناتوانی در اشتغالزایی و تعدیل

های اقتصادی دیگر نیز همین  ند، زیرا بنگاهاینگونه نیست که اگر یک نفر از کارگاهی اخراج شد و کارش را از دست داد، به سادگی بتواند به بنگاه اقتصادی دیگری برود و کار پیدا ک 

ها با  شود و بسیاری از زندگی شود، از هستی ساقط می در این شرایط وقتی کارگری اخراج می. تخدامی در کار نیست بلکه آنان نیز در فکر تعدیل نیرو هستندشرایط را دارند و نه تنها اس

 .شود ها متالشی می این اخراج

 .بینند های زیادی می شود فشار به جامعه بیاید و البته کارگران خسارت میها باعث  اخراج: های گسترده در نتیجه اخراج کارگران تصریح کرد کریمی با اشاره به بروز طالق

کارگر بیکار شده گاه حتی معضل فرهنگی پیدا : ریزند، گفت روانی به هم می -نماینده اراک در مجلس با اعالم اینکه کارگران اخراج شده ناتوان از پیدا کردن کار، از نظر روحی 

 .رسد جتماعی میهای ا کند و به ناهنجاری می

خواهیم مشکالتی همچون دومینو روز به روز افزایش پیدا نکند، باید تالش  اگر می: دار را یک موضع حیاتی برای کشور دانست و گفت وی پرداختن به حل مشکالت واحدهای بحران

 .های اقتصادی را حل کنیم کنیم مشکالت بنگاه

 

 اعصاب و روان کارگران، قربانی مواد شیمیایی*

نتایج یک پژوهش داخلی در این . شوند هایی را نیز متحمل می ناچار با انواع و اقسام مواد شیمیایی مواجهه داشته و آسیب کارگرانی که در صنایع گوناگون به کار مشغول هستند، اغلب به

 .تنها ازلحاظ جسمی، بلکه ازلحاظ روانی نیز در خطر هستند دهد که این کارگران نه خصوص نشان می

های آلی بر  طیف وسیعی از اختالالت و عوارض ناشی از مواجهه با حالل. ناپذیر است ها، امری اجتناب واسطه تولید یا مصرف حالل های آلی در تمامی صنایع به مواجهه با حالل

ها از سوی دیگر باعث نفوذ به بافت مغز و آسیب  دوستی آن اصیت چربیطرف و خ های آلی ازیک قابلیت تبخیر باالی حالل. های داخلی بدن در مطالعات مختلف گزارش شده است سیستم

 .ترین این اثرات هستند های آلی بر این سیستم مانند سردرد، گیجی، عدم هوشیاری و حتی مرگ از رایج اثرات حاد حالل. شود می
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سازمان . ها است ترین تأثیرات ناشی از مواجهه با حالل وخو یکی از مهم شکالت مربوط به خلقها، اثر بر وضعیت روانی افراد مانند م بنابر نظر متخصصان، کنار اثرات رفتاری حالل

ها، عامل  در مورد اثرات مزمن مواجهه با حالل. داند ها می های کلینیکی سندرم روانی ناشی از مواجهه با حالل وخو را یکی از اولین نشانه ، تغییرات در خلقWHO بهداشت جهانی یا

ها بر وضعیت روانی افراد پرداخته شده است،  اما در مطالعاتی که به ارزیابی تأثیر مواجهه با حالل. ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر تغییر وضعیت رفتاری است واجهه، از مهممیزان م

 .نقش این عامل کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

اند تا به بررسی و ارزیابی وضعیت خلقی کارگرانی  ای پژوهشی، تالش کرده انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مطالعهدر همین خصوص، محققانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و د

 .های آلی بپردازند که در معرض مواجهه با مخلوط حالل

 .اند ک سال سابقه کار در دو واحد رنگ و مونتاژ مشارکت داشتهاین مطالعه، در واحد رنگ یک صنعت خودروسازی انجام پذیرفته و در آن، افراد شاغل در یک شیفت کاری با حداقل ی

افزایش میزان خستگی، تنش و افسردگی ازجمله متغیرهای خلقی تغییریافته . نتایج این مطالعه نشان داد که شاغلین واحد رنگ نسبت به گروه شاهد، دارای وضعیت خلقی نامطلوبی بودند

 .های آلی سبب افزایش احساس خستگی شده بود همچنین مواجهه با مقادیر باالتر حالل. در صنایع رنگ بود BTEX ایی موسوم بهدر اثر مواجهه با مخلوط ترکیبات شیمی

ی و آرامش در در تحقیق ما، میزان تنش، افسردگی، خستگ»: بنا بر گفته فریده گلبابایی، محقق دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سایر همکارانش در این پژوهش

 .«ولی نمرات خشم و سرزندگی در گروه شاهد، وضعیت بهتری داشت. طور معناداری بیشتر از سایرین بود های آلی بودند، به افرادی که در معرض مخلوط حالل

اند که در این مطالعه نیز این ترکیبات ازجمله ترکیبات  شدهکننده اعصاب مرکزی شناخته  عنوان سموم سرکوب های آروماتیک مانند بنزن و تولوئن به حالل»: گویند این محققان می

 .«شاخص در گروه در معرض مواجهه بودند

شود که مطالعات  عنوان یکی از پارامترهای سالمتی بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد می ها به توجه به سالمت روانی کارگران و وضعیت خلقی آن»به اعتقاد گلبابایی و همکارانش

 .«ری در این حوزه انجام و اقداماتی در خصوص کنترل مواجهه با ترکیبات آلی فرار اتخاذ شودبیشت

 .شود این نشریه توسط انجمن علمی بهداشت کار ایران منتشر می. اند به چاپ رسیده« بهداشت و ایمنی کار»نامه  ای علمی پژوهشی در فصل ها در قالب مقاله این یافته

 

 سنگ کرمان در ابهام بیش از سه هزار کارگر معدن زغالبازنشستگی  -(  88) 

ی مسئوالن معدن و استاندار کرمان،  به گفته. بیش از سه هزار کارگر معدن زغال سنگ کرمان، معادل نیمی از تمام کارگران این معدن، مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند

اما آیا کسی حاضر به پرداخت این پول خواهد . میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ۸۵۵میلیارد تومان، و جایگزین کردن آنان با کارگرانی جدید به  ۲۲۹بازنشسته کردن این کارگران به 

 بود؟

ام کارگران تازه است و توپ را به زمین دولت گوید فاقد منابع مالی الزم برای پرداخت حق بیمه کارگران مشمول بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و هزینه استخد کارفرما می

بایست اکنون  نتیجه این که کارگرانی که می. ای از ابهام قرار دارد بازنشستگی کارگران در هاله. اما دولت خود در زمره بدهکاران به معدن زغال سنگ کرمان است. انداخته است

 .دهند آور ادامه می رسوده به کار سخت و زیانبازنشسته باشند، در فقدان حداقل امکانات ایمنی در معدن ف
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 .های حفاظت از ایمنی و بهداشت کار بر معادن دو چندان است آور قرار دارد و نظارت ارگان کار در معادن، در بسیاری از کشورها در زمره مشاغل سخت و زیان

شود و باید از بازنشستگی پیش از  آور تلقی می تن کارشان سخت و زیان ۳۲۵۵ال سنگ کرمان یعنی در ایران، حتی با مقررات فعلی حاکم بر روابط کار، نیمی از کارگران معدن زغ

 .موعد برخوردار شوند

گی در معدن به در اثر انفجار یا گازگرفتنام معادن ذغال سنگ ایران از جمله معدن ذغال سنگ کرمان که بیش از شش هزار کارگر دارد، غالباً با حوادث ناشی از کار و مرگ کارگران 

 .اند اما قربانیان این معدن، اغلب قربانیانی خاموش. یابد ها راه می رسانه

گردند و زندگی توام با فقر و هرمان را از سر  نشین می شوند و در بهترین حالت با مستمری ناچیزی برای تمام عمر خانه گذشته از کارگرانی که در اثر سوانح از کار افتاده می

های مخصوص این  سایر کارگران نیز از آن جا که در معرض مواد مضر قرار دارند، به بیماری. آورند کارگر این معدن به کارهایی اشتغال دارند که سخت و زیان ۳۲۵۵ گذرانند، می

 .دهند شوند که در درازمدت خود را بروز می حرفه مبتال می

اما بازنشستگی پیش از موعد این کارگران منوط به آن است که کارفرما . ان واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد هستندکنند که کارگر ضابطان سازمان تامین اجتماعی نیز تائید می

 .است این جاست که کارفرما مدعی است فاقد توان مالی. بدهی انباشته خود بابت چهار درصد حق بیمه بازنشستگی پیش از موعد کارگران را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد

کند و کارگرانی که از  اش را نپرداخته از بازنشسته کردن پیش از موعد کارگر خودداری می سازمان تامین اجتماعی هم چنان که در سایر واحدها عمل کرده مادام که کارفرما حق بیمه

 .آور ادامه دهند اند باید به کار در شرایط سخت و زیان سالگی گذشته ۱۵آستانه 

 تر از زندگی کارگران؟ ، اما مهم«ینبار مالی سنگ»

 :گوی بخش خصوصی گفت و مرداد در جلسه شورای گفت ۲۴رسانی بورس، بانک و بیمه، دمحمجواد فدایی استاندار کرمان روز  به نوشته شبکه اطالع

درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به تامین اجتماعی پرداخت شود سنگ در استان بازنشسته شوند، باید چهار  نفر کارگر مشمول بازنشستگی زغال ۲۵۵برای اینکه سه هزار و »

 .«میلیارد تومان بار مالی دارد و زغالسنگ این منابع را ندارد ۲۲۹که 

بار مالی »د هستند اما از سنگ ایران نیز در همین نشست تائید کرد که نیمی از کارگران معدن زغال سنگ کرمان مشمول بازنشستگی پیش از موع سعید صمدی دبیر انجمن زغال

ها را با کارگران جدبد  ید این آنحق بیمه این کارگران برای مدیران معدن سخن گفت و در اشاره به جنبه دیگر مساله افزود در صورت بازنشسته شدن این کارگران، کارفرما با« سنگین

 .جایگزین کند که آن هم هزینه دارد

 :فصل تجارت به نقل از سعید صمدی نوشت
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کنند که نیمی از این تعداد مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند و اگر این تعداد شغل بخواهد به صورت مستمر و  نفر در معادن زغال سنگ کرمان کار می ۲۵۵شش هزار و »

 «.میلیارد تومان اعتبار نیاز است ۸۵۵پایدار با نیروی جدید ایجاد شود، به 

 .سنگ کرمان قرار دهد ای در اختیار کارفرمای زغال ت کم بهرهصمدی از دولت خواست تسهیال

کارگر فعلی این معدن گفت که قرار است در نتیجه توافق نمایندگان مجلس با اتاق بازرگانی، معدن زغال  ۳۲۵۵دمحمجواد فدایی استاندار کرمان درباره هزینه بازنشستگی پیش از موعد 

 .ساله بدون بهره بپردازد ۲۵ماعی با اقساط سنگ بدهی خود را به سازمان تامین اجت

 :فدایی همچنین به بدهی ذوب آهن اصفهان، سهامدار معدن زغال سنگ کرمان، به این معدن گفت

ه که قرار شد توسط نگرفت مطالبات از ذوب آهن اصفهان مصوبه هیئت دولت را دارد و پیش بینی منابع نیز صورت گرفته، اما بخشی از مصوبات اجرا و پرداخت بدهی صورت»

 .«نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت این مسئله پیگیری شود

 .کند« پیگیری»آهن به معدن زغال سنگ کرمان را  حاال نماینده کرمان قرار است عدم پرداخت بدهی ذوب

رداختن حق بیمه، اعالم کرده بودند از آن جا که ذوب آهن اصفهان بدهی خود به های مکرر کارگران به تعویق مزدها و نپ تر در پاسخ اعتراض مدیران معدن زغال سنگ کرمان پیش

 .معدن را نپرداخته فاقد امکانات مالی الزم برای پرداخت مطالبات کارگران هستند

 

 درجه  درکمین کارگران عسلویه 93در دمای باالی « مرگ»*

توانند ساعات کار و یا شرایط  کار شدیداً پرخطر است؛ قلب که از کار بایستد، دیگر راه بازگشتی نیست؛ اما قبل از آن میدر عسلویه، یک « کاِر تعمیرات پاالیشگاهی با ساخت و ساز» 

روز منتقل  از شبانهتری  ها را به ساعات خنک  این است که ساعات کاری را کاهش دهند و شیفت« کمترین کار»المللی کار،  ی سازمان بین کار را برای کارگران تغییر دهند؛ به گفته

 .نمایند

 .است« نان»خوانی که ابتدایش  ایستند اما این، آخرین مرحله است؛ آخرین خواِن دردناک از هفت قلب از کار می

کند؛ صالِت ظهِر جنوب، همه چیز را  ها عرق می شود؛ حتی مردمِک چشم ها لیچ می شود؛ کف دست های ممتد عرق، پوشیده می شود، ستون فقرات با الیه ابتدا کل بدن، خیس از عرق می

رسد؛ میهمان ناخوانده اما همیشگِی این گرما، همین عطش است؛ همین عطشی که دمار از روزگار آدم درمی آورد؛  از راه می« عطش»کند و آنگاه،  غرِق شرجی و رطوبِت عرق می

پایان تابستان است و بعد  کند؛ اول خاکستری به رنگ سراِب بی گاِر کارگر پیمانکاری عسلویه را سیاه میی تابستان، روز ها مشغول ساختن هستند، تمام پهنه عطش، ولع آب، وقتی دست

 ....از کار بایستد« تواند می»سیاه؛ بعد که قلب 

 !درد ما را از هر طرف که بنویسند، درد است
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 .ها منتشر کردند فوت کرد؛ این مرگ ناگهانی را همه رسانهموسی رضایی، کارگر پیمانکاری عسلویه، بیست و نهم تیرماه، در اثر گرمازدگی 

در اثر گرما، جان  برادر این کارگر پیمانکار تعمیرات مکانیک سرویس پاالیشگاه چهارم و پنجم شهرستان عسلویه، در باره آن روز، آن روز تلخ که برادر جوان« نامدار رضایی»

. درجه در حین انجام کار در شهرستان عسلویه دچار ایست قلبی شد و فوت کرد ۱۵؛ جوانی سالم و تندرست که به علت گرمای باالی ساله بود ۳۱" موسی"برادرم »: گوید بازد، می می

رسانند که دیگر کار از  ه میاش شده و زمانی او را به درمانگا ها برده و آب یخ به او دادند که گویا همین باعث شوک و ایست قلبی او  را در همان لحظات اول، به داخل یکی از کانکس

مسئوالن از کارگر فقط انتظار کار دارند بدون اینکه . ما مردم بدبخت، دردمان را از هر طرف که بنویسند درد است. رسد یا نه ها به گوش مسئوالن می دانم این حرف نمی. کار گذشته بود

آیا مسئوالن خودشان حاضرند . ساعت کار کند ۲۲درجه به مدت  ۱۵را از دست داد که مجبور بود در گرمای باالی  برادرم به خاطر این جانش. شرایط ایمن و مناسب کار را فراهم کنند

 ۲سر ساله و یک پ ۲۵اش باشد چراکه یک دختر  آور خانواده اش مجبور بود در آن شرایط سخت کار کند و نان در چنین شرایطی کار کنند؟ برادرم بخاطر گذران زندگی خود و خانواده

 .«اند سرپرست شده ساله دارد و حاال هر دوی آنها در کودکی یتیم و بی

گیریم، اولین چیزی که  ، برای کارگران عسلویه و کنگان، یک جور درد مشترک است؛ در همان روِز فوت موسی رضایی، وقتی با کارگران عسلویه تماس می«نامدار رضایی»دردهای 

 ۱۵آورند؛ در گرمای  طاقتی را کارگران تاب می توانید تصور کنید چقدر حالت تهوع، چقدر سرگیجه، چه میزان بی ان بخواهد، گرمازدگی هست؛ نمیاینجا تا دلت»: گویند این است می

 .«...درجه، کار کردن، به این سادگیها نیست

برخوردارند و نه ساعت کارشان، حساب و کتاب دارد؛ در  ۴-۲۲یا حداقل  ۲۴-۲۴ها به مراتب بدتر است؛ آنها نه از سیستِم کارِی  در بین همه کارگران عسلویه، وضعیت شرکتی

ساعت را باید در فضای باز و زیر ظل آفتاب بایستند و  ۲۲وساز باشند که الجرم همه این  ساعت کار کنند؛ اگر کارگِر تعمیرات و ساخت ۲۲گرمای شدید تابستان هم مجبورند روزی تا 

 .های نفت را پیش ببرند گاهساختن یا تعمیرات پاالیش

های کشاورزی و  دهد که کارگران بخش المللی کار نشان می اخیرا گزارشی درباره تاثیر فشار گرما بر کارگران منتشر کرده است؛ تحقیقات سازمان بین (ILO) المللی کار سازمان بین

 .های ناشی از افزایش دما هستند پذیرترین افراد در مرگ وساز آسیب ساخت

 وهوایی یکی دیگر از پیامدهای فاجعه آب« مهاجرت»

تواند به  درجه برسد، می۳۸و اگر به باالی « کند های فیزیکی کارگر را محدود می عملکرد و توانایی»درجه برسد، آنگاه ۳۱اگر دما به باالی : گوید المللی کار می گزارش سازمان بین

تواند این گرمای اضافه را تحمل کند؛ چیزی که آن را با نام استرس  افتد این است که بدن نمی کند، چیزی که اتفاق می فزایش پیدا میوقتی دما ا. و مرگ ختم شود« خستگی ناشی از گرما»

 .شناسند گرمایی یا فشار گرما می

ضررهای اقتصادی ناشی از  ILO براساس محاسبات. افته استوساز، کاهش ی های کشاورزی و ساخت در نتیجه افزایش دما، ساعات کار جهانی، عمدتاً در بخش: گوید این سازمان می

 ۴/۲تا  ۲۵۳۵کند این عدد در سال  بینی می پیش ILO .بیلیون دالر ضرر اقتصادی زده است ۲۹۵استرس گرمایی چیزی در حدود  ۲۸۸۱در سال . افزایش دما در حال رشد است

 .ورهای با درآمد کم اتفاق خواهد افتادها در کش بیشتر این زیان. تریلیون دالر افزایش خواهد یافت

 .میلیون نفر، عمدتاً در بخش کشاورزی، کارشان را از دست خواهند داد ۹۵وهوایی حدود  گوید در اثر فاجعه آب می ILO عالوه به

به . تر سوق خواهد داد و از مناطق گرم زمین به مناطق معتدل این سازمان همچنین هشدار داده است که فشار گرما کارگران بخش کشاورزی را به فرار از مناطق روستایی به شهرها،

 .وهوایی خواهد بود بیان دیگر، مهاجرت یکی دیگر از پیامدهای فاجعه آب
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 و مرگ قرار دارند« خستگی ناشی از گرما»کارگران پیمانکاری عسلویه همواره در معرض 

ساز و یا تعمیرات کار  د مباحِث روابط کار در جهان است را مبنا قرار دهیم، کارگران پیمانکاری عسلویه که در بخش ساختترین مرجعِ استنا المللی کار که مهم اگر گزارش سازمان بین

رسد و بسیار  راه می ها که در این بخش از جنوب ایران بسیار زودهنگام از دمای هوا در عسلویه، در تابستان. هستند« گرما»های کارگری در برابر  پذیرترین گروه کنند، جزو آسیب می

کنند، همواره در معرض  درجه است؛ پس با این حساب، کارگران پیمانکاری عسلویه که در فضای باز کار می ۳۸هم دیرپاست، در روزها که زمان کار کارگران است، همواره باالی 

 !رسد درجه هم می ۴۱ه در عسلویه در ساعاتی از روز، دما به باالی البته باید این را هم باید در نظر بگیریم ک. و مرگ قرار دارند« خستگی ناشی از گرما»

توانند ساعات کار و یا شرایط  در عسلویه، یک کار شدیداً پرخطر است؛ قلب که از کار بایستد، دیگر راه بازگشتی نیست؛ اما قبل از آن می« کاِر تعمیرات پاالیشگاهی با ساخت و ساز»

روز منتقل  تری از شبانه ها را به ساعات خنک این است که ساعات کاری را کاهش دهند و شیفت« کمترین کار»المللی کار،  ی سازمان بین ند؛ به گفتهکار را برای کارگران تغییر ده

 .نمایند

سال از عسلویه بروند، باید بار  ۱یا  ۴بیافتند و از بعد  وساز همیشه ادامه دارد؛ اما این کارگران پیمانکاری هستند که اگر زود به صرافت تردید عسلویه همیشه سرجایش است و ساخت بی

 !های برآمده از عطِش مدام را یک عمر بر دوش بکشند بیماری

 مرداد00بخش هایی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 

 رسانه و تشکل  مستقل محرومیت خبرنگاران از*

 .مشکالت خبرنگاران زیاد است اما آنها ازرسانه و تشکل  مستقل برای پیگیری مشکالت خود ندارند:آزاد تهراننگاران  الهی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه کاظم فرج

. شغلی دارندآنها بیش از دیگر اقشار اجتماعی نگرانی امنیت : مردادبا اشاره به اینکه خبرنگاران مطلقاً امنیت شغلی ندارند، اظهار داشت02الهی در گفتگوبا رسانه ای بتاریخ کاظم فرج

آنها به   ای برای کارکنان ها مشکالت عمده ها و خبرگزاری هچنین توقیف و بسته شدن روزنامه. نگاران است قراردادهای موقت، یکی از دالیل ناپایداری شغلی خبرنگاران و روزنامه

 .شوند آنها به دالیل مالی و سانسور مشمول اخراج و تعدیل نیرو می. آورد وجود می

ها به  شود تا نگاه این رسانه از این رو سبب می. های کثیراالنتشار به نهادهای دولتی و افراد حاضر در مناصب وابسته هستند و از این نظر استقاللی ندارند متاسفانه رسانه: ودوی افز

آورد که  این نگرش یک مشی عملی برای رسانه به وجود می. کند میرنگ  ها کم همین امر کم کم مخاطبان و جامعه هدف را در نظر رسانه. کیوسک نباشد و ساپورت مالی شوند

 .سازد انتظارات مجموعه از خبرنگاران را می

در  ها در این فضا رسانه: تواند با وجود قراردادهای موقت یکی از دالیل تعدیل و اخراج خبرنگاران باشد، تصریح کرد الهی با بیان اینکه نداشتن نگرش همسو با مجموعه می فرج

کنند و خبرنگارانی که بخواهند مباحث را با نگاه جامع و از وجوه مختلف منعکس کنند تا قضاوت توسط مخاطب صورت بگیرد، کارشان سخت  انعکاس اخبار نگاه بخصوصی پیدا می

 .شود می

. ها نسبت به گذشته و نسبت به دیگر کشورها به شکل محسوسی کاهش یافته استتیراژ آن. ها هستیم امروز شاهد بحران پایین آمدن مخاطب روزنامه: این فعال کارگری خاطرنشان کرد

اینجاست که تخطی از خط مشی صاحب رسانه به عنوان یک معضل روزانه . کند همین مسئله مشکالت زیاد را برای خبرنگاران ایجاد می. ها امیدی به باال رفتن خواننده ندارند این رسانه

 .نمایاند در زندگی خبرنگار رخ می
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 .ها نیز نمودی از همین رویکرد و نگاه است که امنیت شغلی خبرنگاران را به خطر انداخته است ها و بستن خبرگزاری توقیف روزنامه: الهی تصریح کرد فرج

از این رو باید خبرنگاران در . سته به آزادی مطبوعات استانتخاب آزادانه افراد واب: وی با بیان اینکه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در کشور مطرح هستند، اشاره کرد

 .های صنفی برای ابراز اراده و نظر جمعی داشته باشند جامعه امنیت شغلی برخوردار باشند و تشکل

کرد و اعتصاب آبان سال  طبوعات از خبرنگاران دفاع میها و سانسور م حقوقی این سندیکا در مقابل بی: وی با اشاره به تجربه تاریخی سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات گفت

 .بسته شد و دیگر به کار خود ادامه نداد ۶۵متاسفانه این سندیکا در سال . نیز تجربه تاریخی خبرنگاران در آن شرایط است ۱۴

وقتی حزب مشارکت در ادامه فعالیت سیاسی خود دچار . حزب خاصی داشت های بعد در دوران اصالحات انجمن صنفی روزنامه نگاران تشکیل شد که تکیه به در سال: او ادامه داد

 .مشکل شد، انجمن صنفی نیز مشکل پیدا کرد؛ چراکه تکیه به منابع دولتی و دولت داشت

با اینکه خیلی از مردم انتظارات زیاد . آوری کارشانای و دستمزد گرفته تا مسئله سخت و زیان  از مشکالت بیمه. خبرنگاران مشکالت صنفی زیادی دارند: این فعال کارگری ادامه داد

 .اند از برخی از خبرنگاران اخیراً به دلیل انجام وظیفه خبرنگاری خود شکایت شده و بازداشت شده. از این قشر دارند، آنها از حقوق صنفی برخوردار نیستند

کشد تا  طول می ها ماه ها  گیرند که گاهاً برخی رسانه در ازای گزارش و اخبار حقوق ناچیزی می: کنند، گفت می التحریری کار الهی با بیان اینکه خیلی از خبرنگاران به صورت حق فرج

 .آورد ای برای آنها به وجود می دهند و همین مسئله مشکالت بیمه بعضاً آنها در سال چندین بار شغل خود را تغییر می. این پول را بپردازند

شود تا نتوانند از بیمه  ای سبب می همین مشکالت بیمه. کنند کنند، تا مدتها خبرنگار را بیمه نمی التحریر ثابت استخدام می ها وقتی خبرنگار را به عنوان حق انهدر برخی رس: او ادامه داد

 .بیکاری هم بهره بگیرند

ای در  الظاهر این مسئله پذیرفته شده است اما به دلیل مشکالت بیمه در ایران علی: داشت شود، اظهار خبرنگاری جزو مشکالت خطرناک قلمداد می  وی با بیان اینکه در تمام دنیا حرفه

 .برخورداری از این مزیت هم مشکل دارند

خاصی وابسته باشند،  های صنفی نباید به حزب تشکل. مشکالت خبرنگاران زیاد است اما آنها تشکل صنفی و رسانه برای پیگیری مشکالت خود ندارند: وی در پایان خاطرنشان کرد

 .ها ابزار جمعی دفاع از منافع هستند و اهمیت زیادی در بهبود اوضاع خبرنگاران دارند تشکل

 

 زندان قرچک ورامین نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی 5تحریم غذای زنان زندانی بند  -(  10) 

های  ای سرگشاده به مدیر کل سازمان زندان جمعی از دریافت جیره غذایی زندان امتناع کردند و در نامهزندان قرچک ورامین به صورت دسته 5مرداد،زنان زندانی بند 06روز شنبه 

 .تر شدن وضعیت زندان قرچک شدند تهران خواهان انسانی

 :رگر بقرار زیر استشدگان روز کا کمپین آزادی بازداشت بخشی از این نامه خطاب  به حیات الغیب مدیر کل سازمان های زندان های تهران بنقل از

قیقه به طول ماه پیش جهت بازرسی سریع و سطحی با هیئتی از مسئولین و عکاسان به زندان زنان قرچک ورامین آمدید؛ بازدید شما از زندان کمتر از ده د به خاطر دارید که حدودا یک

آرایی صورت گیرد و  ای، زندانیان بالغ بر دو هفته در رنج و عذاب بودند تا بلکه صحنه د چند دقیقهانجامید اما بهتر است هم شما و هم مردم این مهم را بدانند که برای همان بازدی

 .مشکالت با چیدن ویترین نادیده گرفته شوند
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تن تمام زندان توسط زندانیان، آوردن شس. شان، شستن لباس دیگر زندانیان است هاست تنها راه تأمین مخارج آرایی چون کندن طناب رخت آویزهای زندانیان رختشویی که سال صحنه

اندرزگاه یک زندان زنان قرچک ورامین در همان بازدید سعی داشتیم مشکالت زندان را برای شما و هیئت  ۱ولی ما زندانیان بند ... ای و گلدان در کریدور برای همان بازدید چند دقیقه

 .مان بیهوده بود همراهتان بازگو کنیم و لیکن تالش

با توجه به اینکه اکثر ما زندانیان به خاطر وضعیت معیشتی و یا همبستگی با وضعیت معیشتی بحرانی در جامعه به : سعی داریم چند کالمی از طریق مردم با شما صحبت کنیم بار این

مگر جز این است که ما زندانیان نیز . واد آشامیدنی، پوشاک و مواد بهداشتینیازهایی چون تأمین غذا، م. ایم، دیگر توان رفع نیازهای معیشتی خود در زندان را نداریم جا کشانده شده این

شود دست به خودزنی، خوردن مشت مشت  ای از ما به دلیل همین فشارهایی که دیده نمی دارای حق و حقوق اولیه هستیم و رفتار مناسب و تأمین جان و روان ما با مسئولین است؟ عده

دردناک این است که اگر ما زندانیان وضعیت معیشتی خوبی در بیرون از زندان را . ایم تن به انجام کارهای دیگران داده... رفتن پول به اجبار وقرص برای آرامش روان، قرض گ

 ان را تأمین کنیم تا زنده بمانیم؟م کنیم این است که چگونه مخارج ای هم در کار نبود اما سؤالی که هر روز تکرار می جا نبودیم و نامه تجربه کرده بودیم، هم اکنون این

 .غذای این زندان چه از نظر کیفی و چه کمی دارای استانداردهای حداقلی نیست -یکم

 .(ها باالتر از خارج از زندان است تر و قیمت ها پایین کیفیت. )شود های گزاف تنها در فروشگاه یافت می میوه و سبزیجات در فواصل زمانی طوالنی با قیمت -دوم

 .شود و مجبور به خرید آب آشامیدنی از فروشگاه هستیم آب آشامیدنی به مقدار کم یافت می -سوم

 .یمآوردن پوشاک توسط خانواده تنها و تنها در این زندان ممنوع است و به اجبار تن به خرید پوشاک با کیفیت خیلی پایین و قیمت خیلی باالی -چهارم

کند و کماکان از  نگاری به مسئولین معذوریم زیرا دردی از ما دوا نمی ها فقط به روش نامه هایی نموده که از بازگو کردن آن ردیم، ما را متحمل رنجتأمین این نیازهای اولیه که بیان ک

 .داخل زندان، صدای ما به گوش کسی نخواهد رسید

از گرفتن غذا  ۸۹/۱/۲۶نفر هستیم، در تاریخ  ۲۵۵اندرزگاه یک، که حدود  ۱شود، ما اعضای بند  نمیکیفیت مدتی است به مقدار کافی به ما داده  که همان غذای بی لذا با توجه به این

 .را نیز تحریم خواهیم کرد ۱های بند  امتناع خواهیم کرد، شاید صدای ما به گوش شما و سایر مسئولین برسد که اگر پیگیری الزم صورت نگیرد در روزهای آتی خرید از فروشگاه

  .ذکر است که امضاء و اثر انگشت ما از طریق زندان برای شما ارسال گردیده استالزم به 

  اندرزگاه یک

  ۱اعضای بند

 (ندامتگاه شهر ری)زندان زنان قرچک ورامین 

 عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان روز کارگر هم اکنون در بند پنج زندان قرچک نگهداری میشود: پی نوشت

 

 طومار اعتراضی نسبت به حکم زندان سه نویسنده * -*

 سری نخست امضاها
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ی مجازی آن منتشر  ی کمپین که در صفحه بنا به اطالعیه. سری اول امضای طومار اعتراضی را منتشر کردند" اعتراض به حکم زندان سه نویسنده( "کمپین)برگزارکنندگان کارزار 

 .دآوری امضا همچنان ادامه دار شده است جمع

منتشر   ، بکتاش آبتین و کیوان باژن بیانیه(مهابادی)رضا خندان : هجده سال زندان سه نویسنده -مجموعا–نویسنده و هنرمند سرشناس در اعتراض به حکم  ۱۴نزدیک به بیست روز پیش 

. شان منتشر شود   تن آنها غیر ایرانی هستند و قرار است در لیستی جداگانه اسامی ۲۴۵اند که نزدیک به  تن بیانیه را امضا کرده ۴۴۵ی کارزار نوشته شده که تاکنون  در اطالعیه. کردند

در ) توانید امضا کنید در این آدرس می. ادامه دارد( پتیشن)ی کارزار امضای طومار  بنا بر اطالعیه. های شماری از نویسندگان سرشناس نیز وجود دارد در میان امضاکنندگان ایرانی نام

 (:ی صحیح ثبت امضا درج شده است ربوط به طومار نحوهی م صفحه

https://www.change.org/p/in-protest-against-the-prison-s-verdicts-for-three-writers 

 :امضاکنندگان

17-08-https://telegra.ph/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1 

 

 !!.آقای رئیسی حال که مبارزه با فسادراشروع کرده اید به وضعیت دادگستری شهرستان شوش هم رسیدگی بکنید:سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -(  89) 

چون کارگران تعهد داده اند " دادگاه شهرستان شوش داده است که ضمن آن نوشته شده 120ها از هفت تپه حاکی از آنست که کارفرما ،آقای اسدبیگی،امروز نامه ای را به  شعبه  شنیده

 ".به آن ها رضایت داده می شود

ما به هیچ عنوان تعهد ندادیم و به دنبال رضایت نبودیم  چون ما کاری خالف "نامه ای به دادگاه دادند که کارگران ستمدیده و  زحمتکش پس از شنیدن این دروغ برآشفته شده و متقابال 

 .اما از پذیرش نامه  آن ها خودداری شده است... قانون انجام ندادیم و خواست ما مسالمت آمیز و قانونی بوده و 

 همکاران عزیز،کارگران محترم هفت تپه

اساسا در تجمع متهم در این پرونده ،پیش از این رضایت کارفرما نسبت به دو کارگر به دادگاه داده شده بود درحالی که در جلسه دادگاه مشخص شد این دو  از مجموع ده کارگر-1

 .می نمایدرا مشخص ( اسدبیگی)که خالف واقع بودن ادعای  کارفرما.و مسئول بخش آن ها این امر را کتبا به دادگاه اعالم کرده بود.نبودند

 .هشت کارگر دیگر به هیچ عنوان تعهدی ندادند و تقاضای رضایت هم نداشتند-0

دادیم قاضی محترم دادگاه نباید به صرف بنابراین وقتی خود کارگران بالفاصله بعد از این حرکت کارفرما ،همین امروز، درشعبه دادگاه حاضر شده و کتبا اعالم نمودند ما تعهدی ن-0

 .به ضرر کارگران حکم بدهد"اصل تعهد در شرکت موجود است"ا که ادعای کارفرم

 .چون اصل تعهد باید به دادگاه داده شود

 ...دادگاه نباید خود را به کوچه ی علی چپ بزند.بدون مدرک به صرف اعالم دروغین کارفرما نباید پذیرفته شود که کارگری تعهد داده است

 اه پذیرفته شده اما نامه کارگران مبنی بر این که ما تعهدی ندادیم و تعهدی وجود ندارد،  در همان روز، پذیرفته نمی شود؟؟چرا نامه دروغین اسدبیگی توسط دادگ-2

https://www.change.org/p/in-protest-against-the-prison-s-verdicts-for-three-writers
https://telegra.ph/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-08-17
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بی ،آن ها را به شالق و حبس ن به جرم ارتکاکارفرما و دادگاه با همدستی در پرونده کارگران انبار شکر سفید در شعبه دیگر دادگاه، با همین روش و تلقی آن به عنوان  اقرار کارگرا -

 .تعلیقی محکوم نموده بودند

که در جلسه حاضر شدند و دفاع کامل و جامع از .گفتنی است در آن پرونده ،کارگران وکیل نداشتند اما در این پرونده کارگران به خانم ها شهناز درویشی و فرزانه زیالبی وکالت داده اند

 .کارگران داشتند

  .این ها بود،مطالبه حقوق  و مزایای معوقه، واریز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی،اجرای طرح طبقه بندی و حل مشکل قراردادها و مطالباتی مانند خواست کارگران -5

 ....آقای رئیسی حال که مبارزه با فساد را شروع کردید به وضعیت دادگستری شهرستان شوش هم رسیدگی کنید-6

 ۸۹مرداد  ۲۴

 کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای 

 

  پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه -*

 بنام خداوند جان و خرد 

 درود فراوان خدمت همکاران گرامی و هم میهنان عزیز 

 .گران را میدهداتفاقات قابل تامل بسیاری در مجموعه نیشکر هفت تپه در حال رخ دادن است که خبر از آینده ای تاریکتر با سرکوب و فشار بیشتر به کار

 هدر ادامه روند کارهای غیر قانونی کارفرما و در  راستای اهداف سیستم برده داری اقدام به برکناری  مجتبی مرادی سرپرست خوراک دام کرد

 .این اقدام باعث فشار بیشتر به کارگران شده و در آینده این فشار بیشتر نیز خواهد شد. نه در راستای حمایت از کارگران بلکه 

نیز چنین فردی  است که در د  خوراک دام پس از جابجایی های اجباری کارگران خوراک دام،کارفرما اقدام به استخدام چند تن از افراد وابسته به سپاه پاسداران کرده و سرپرست جدی

 .روزهای آینده به معرفی دقیق تر این فرد خواهیم پرداخت

 ز انتصاب این فرد عصبانی هستند ،در همین روزهای ابتدایی کار  سرپرست جدید خوراک دام سید دمحم رضا موسوی   با کارگران برخورد بدی داشته و کارگران خوراک دام بشدت ا

 ساعت سر کار باشند ۹به صورت شفاهی به کارگران اعالم کرده اند که باید در روزهای تعطیل نیز  همچنین در اقدامی دیگر

 ساعت و نیم کار میکنند ،۴این در حالی است که کارگران سایر واحد ها در روزهای تعطیل 

 .زینه ها به دوشیفت کاهش دهدالزم به ذکر است ایشان میخواهند  در آینده تعداد شیفت های کاری را  در راستای صرفه جویی ه
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. انکه سرپرست جدید در راستای ایمنیالزم است بدانید که کارخانه خوراک دام از لحاظ ایمنی کاری در سطح خیلی پایینی بوده و جان کارگران ان همه روزه در خطر است وجالبتر 

 .محوطه این مجموعه ندارند بخشنامه کرده است که کارگران دیگر حق حمل گوشی و استعمال دخانیات را در 

 

 «بحران وضعیت معیشتی از بیرون تا زندان ادامه دارد» -(  84) 

های تهران خواهان  ای سرگشاده به مدیر کل سازمان زندان زندان قرچک ورامین به صورت دسته جمعی از دریافت جیره غذایی زندان امتناع کردند و در نامه ۱زنان زندانی بند 

 .وضعیت زندان قرچک شدندتر شدن  انسانی

 :متن کامل نامه�✍

 به نام خدا 

 جناب آقای حیات الغیب مدیر کل محترم سازمان های زندان های تهران

 باسالم و احترام

شما از زندان کمتر از ده دقیقه به طول ماه پیش جهت بازرسی سریع و سطحی با هیئتی از مسئولین و عکاسان به زندان زنان قرچک ورامین آمدید؛ بازدید  به خاطر دارید که حدودا یک

آرایی صورت گیرد و  ای، زندانیان بالغ بر دو هفته در رنج و عذاب بودند تا بلکه صحنه انجامید اما بهتر است هم شما و هم مردم این مهم را بدانند که برای همان بازدید چند دقیقه

 .مشکالت با چیدن ویترین نادیده گرفته شوند

شستن تمام زندان توسط زندانیان، آوردن . شان، شستن لباس دیگر زندانیان است هاست تنها راه تأمین مخارج ون کندن طناب رخت آویزهای زندانیان رختشویی که سالآرایی چ صحنه

همان بازدید سعی داشتیم مشکالت زندان را برای شما و هیئت  اندرزگاه یک زندان زنان قرچک ورامین در ۱ولی ما زندانیان بند ... ای و گلدان در کریدور برای همان بازدید چند دقیقه

 .مان بیهوده بود همراهتان بازگو کنیم و لیکن تالش

جامعه به  با توجه به اینکه اکثر ما زندانیان به خاطر وضعیت معیشتی و یا همبستگی با وضعیت معیشتی بحرانی در: بار سعی داریم چند کالمی از طریق مردم با شما صحبت کنیم این

مگر جز این است که ما زندانیان نیز . نیازهایی چون تأمین غذا، مواد آشامیدنی، پوشاک و مواد بهداشتی. ایم، دیگر توان رفع نیازهای معیشتی خود در زندان را نداریم جا کشانده شده این

شود دست به خودزنی، خوردن مشت مشت  ای از ما به دلیل همین فشارهایی که دیده نمی است؟ عدهدارای حق و حقوق اولیه هستیم و رفتار مناسب و تأمین جان و روان ما با مسئولین 

دردناک این است که اگر ما زندانیان وضعیت معیشتی خوبی در بیرون از زندان را . ایم تن به انجام کارهای دیگران داده... قرص برای آرامش روان، قرض گرفتن پول به اجبار و

 مان را تأمین کنیم تا زنده بمانیم؟ کنیم این است که چگونه مخارج ای هم در کار نبود اما سؤالی که هر روز تکرار می جا نبودیم و نامه دیم، هم اکنون اینتجربه کرده بو

 .غذای این زندان چه از نظر کیفی و چه کمی دارای استانداردهای حداقلی نیست -یکم ✅

 .(ها باالتر از خارج از زندان است تر و قیمت ها پایین کیفیت. )شود های گزاف تنها در فروشگاه یافت می میوه و سبزیجات در فواصل زمانی طوالنی با قیمت -دوم ✅

 .شود و مجبور به خرید آب آشامیدنی از فروشگاه هستیم آب آشامیدنی به مقدار کم یافت می -سوم ✅
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 .ک توسط خانواده تنها و تنها در این زندان ممنوع است و به اجبار تن به خرید پوشاک با کیفیت خیلی پایین و قیمت خیلی باالییمآوردن پوشا -چهارم ✅

کند و کماکان از  دی از ما دوا نمینگاری به مسئولین معذوریم زیرا در ها فقط به روش نامه هایی نموده که از بازگو کردن آن تأمین این نیازهای اولیه که بیان کردیم، ما را متحمل رنج

 .داخل زندان، صدای ما به گوش کسی نخواهد رسید

از گرفتن غذا  ۸۹/۱/۲۶نفر هستیم، در تاریخ  ۲۵۵اندرزگاه یک، که حدود  ۱شود، ما اعضای بند  کیفیت مدتی است به مقدار کافی به ما داده نمی که همان غذای بی لذا با توجه به این

 .را نیز تحریم خواهیم کرد ۱های بند  کرد، شاید صدای ما به گوش شما و سایر مسئولین برسد که اگر پیگیری الزم صورت نگیرد در روزهای آتی خرید از فروشگاهامتناع خواهیم 

 . الزم به ذکر است که امضاء و اثر انگشت ما از طریق زندان برای شما ارسال گردیده است

 اندرزگاه یک 

  ۱اعضای بند

 (ندامتگاه شهر ری)زنان قرچک ورامین  زندان

 عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان روز کارگر هم اکنون در بند پنج زندان قرچک نگهداری میشود: پی نوشت�

 

 خودرو های سایپا و ایران بیکاری در انتظار شمار زیادی از کارگران شرکت - ( 85) 

خودرو تا سال آینده خورشیدی، کارگران این دو شرکت نگرانند که با بیکاری خود، به سرنوشت کارگران هپکو  سایپا و ایرانبا تصویب فروش سهام دولت در دو شرکت خودروسازی 

 .های واگذار شده به بخش خصوصی دچار شوند اراک و دیگر کارخانه

 .کند درصد ظرفیت کار می ۲۵یابد و حاال فقط با  به روز کاهش می شود، تعداد آنها روز هپکو اآلن به شرکتی تبدیل شده که دستمزد کارگرانش با تاخیر پرداخت می

هدف آنها، متوقف نشدن سود هنگفتی . سازی غیرواقعی دانستند زا بودن واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی مسئوالن دولتی را به تقال انداخت و علت را در خصوصی بحران

 .شد میشان  سازی نصیب بود که از قبل پروژه خصوصی

دهی دست  رغم حمایت دولت از صنایع خودروسازی ایران، سالیان است که آنها با زیان علی« .هزار نیروی مازاد دارد ۲۵هر خودروساز »به گفته یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، 

 .کنند و پنجه نرم می

سازی زیادی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و کارگران زیادی را تعدیل کردند و یا به  های قطعه رگاهبه واسطه این بحران، کا. تر شده است بحران خودروسازی ایران از یکسال پیش عمیق

 .مرخصی اجباری فرستادند

باعث بیکاری تعداد زیادی ها، ممکن است  ها تعداد زیادی کارگر دارند و واگذاری ناگهانی این کارخانه بنا به اظهار رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، هر یک از این کارخانه

 .از کارگران شود
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سازی  ها و صنایع قطعه هزار کارگر هم در دیگر خودروسازی ۴۴۱حدود . هزار نفر اعالم شده است ۲۲۵آخرین آمار از شمار کارگران شاغل در دو شرکت ایران خودرو و سایپا 

 .مشغول به کار هستند

 .خصوصی، تعداد بیشتری از کارگران این دو شرکت به جمع انبوه بیکاران کشور افزوده شوند  سازی به بخش و شرکت خودرورود که به واسطه واگذاری این د حال انتظار می

 .اند سازی هم شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شده الزم به ذکر است که از سال پیش شمار زیادی از کارگران صنعت قطعه

 

 !های پشت پرده جهت محکوم کردن کارگراندست  -(  86) 

 مراجعه مجدد کارگران هفت تپه به دادگاه شوش

چون کارگران تعهد " دادگاه شهرستان شوش تحویل  داده بود مبنی بر اینکه   ۲۵۲نامه ای به شعبه ( اسد بیگی) همانطور که قبال به اطالع رساند شد،کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه  

 ؟"!نها رضایت داده می شودداده اند به آ

ما هیج تعهدی نداده ایم ،چرا که ما هیچ عملی خالف قانون انجام نداده و خواست های ما مسالمت امیز و قانونی بوده " کارگران با اطالع از موضوع، نامه ای  به دادگاه ارائه دادند که 

 .؛ اما  دادگاه از تحویل نامه کارگران خود داری کرده بود"

  :کارگران در پرونده به شرح زیر است اسامی

 .صاحب ظهیری -حسین انصاری-فیصل ثعالبی  -منصور بنی نعامه  -امید آزادی -اسماعیل جعادله  -هللا کیانی  عصمت-دمحم خنیفر  -رستم عبدهللا زاده-عادل سماعین 

 . امروز دوشنبه، مجددا کارگران جهت تحویل نامه به دادگاه مراجعه کردند

 ؟!!از پذیرفتن آن خود داری می کند پرونده ابتدا نامه کارگران را تحویل می گیرد اما بعد از در یافت  یک مکالمه تلفنی، قاضی پرونده مجددا نامه کارگران را عودت داده وقاضی 

 .ر پرونده موجود نمی باشداین در حالی است که کارگران بر خالف ادعای  کارفرما به دادگاه، هیچ تعهدی نداده اند و هیج تعهدی هم د

تصمیمی  در پرونده اتخاذ نشده است و  قاضی پرونده از گرفتن نامه کارگران متهم در خصوص اینکه هیچ تعهدی نداده اند چند روز است که امتناع می کند، با وجود اینکه هنوز هیچ

 .کارگران در جلسه دادگاه هم اعالم کرده اند که تعهدی نداده اند

حضور آنها را در  که یاد آوری شود گزارش مرجع انتظامی صرفا گزارشی خالف واقعه است، چون بعضی از این اشخاص اساسا در تجمع حضور نداشتند و مدیران بخش،الزم است 

 .زمان تجمع در محل کار، به دادگاه ارائه داده اند

 .رای محکوم کردن کارگران همکاری می کنندواقعیت این است که افرادی در پشت پرده  هستند که با همکاری کارفرما ب

  .های شوم و ضد کارگری باالخره آشکار و رسوا و شکسته  خواهند شد اما دست  
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  رستم عبدهللا زاده. عادل اسمعیل. صاحب زهیری. دمحمخنفیر. حسین انصاری. سید اسماعیل جعاله:اسامی کارگران متهم که امروز به دادگاه مراجعه کردند 

 تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت

 ۸۹مرداد  ۲۹

 

 تجمع اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز برای احقاق حقوق مقابل استانداری فارس*

 .مرداد،جمعی از اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز برای احقاق حقوق از دست رفته شان دست به تجمع مقابل استانداری فارس زدند09صبح روز دوشنبه 

طی جلسه ای که با : ریح کردزارش یک منبع خبری محلی، یکی از افراد حاضر در تجمع با بیان اینکه  تمامی اعضا خواستار حق ضایع شده خود و خانواده هایشان هستند تصبه گ

 .از اعضا، جلسه برگزار و در این رابطه، تصمیم گیری شود معاونت اجرایی استاندار انجام شد، ایشان تخلف و کالهبرداری را کامال مشهود دانست و قرار شد باچند نفر نماینده

پس از آن، بعضی از . واحد در شهر صدرا برای اعضا و کارمندان خود بنا کند 029تعاونی مسکن شهرسازی شیراز متعهد شد  95به گفته یکی دیگراز این تجمع کنندگان، سال 

 .کارکنان، امتیازات خود را واگذار کردند

قرار بر تحویل سه ساله بود با مبلغ : میلیون از یکی از اعضای این تعاونی خریداری کرده اظهار داشت 15یداران امتیاز این واحدها بوده و امتیاز را آن سالها به قیمت وی که از خر

میلیونی به تعاونی مسکن 01عالوه بر این، بانک مسکن هم وام . ان نیستمیلیون پول داده ایم و هیچ چیزی دستم 102سال، چیزی بالغ بر 12اما امروز بعد از . میلیون تومان05تمام شده 

 .ماه قسط پرداخت کرده ایم و برای اعضایی که سه، چهار قسط عقب هستند حکم جلب صادر شده است28میلیون می شود،  192برای هر واحد پرداخت کرده که بازپرداخت آن، حدود 

پروژه متوقف شده  80درصدی داشته اما مابقی پروژه هنوز در کف کار است و از سال 02واحد پیشرفت 152: ادامه حرفهای همکارش گفت یکی دیگر از افراد حاضر در این تجمع،در

 .ده استاما شکایت ما هنوز به جایی نرسی. چون تعدادی از اعضا به دلیل نارضایتی، شکایت کردند و تعاونی هم می گوید چون شکایت کرده اید، کار نمی کنیم. است

 .ه اندچهار سال پیش دفتر اتاق تعاون که مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمان سازی است، شکایت کردیم اما پس از چهار سال، هنوز جوابی به ما نداد: وی تصریح کرد

مثال بدون داشتن پایان کار، بانک مسکن قسط بندی کرده و ما . استتخلفات این پروژه بسیار زیاد . اختالس و دزدی در این پروژه کامال مشهود است: یکی دیگر از تجمع کنندگان گفت

 .بدون اینکه آپارتمانی تحویلمان باشد، باید سود دوران مشارکت شرکت تعاونی را هم پرداخت کنیم

 

 ماه کارگران ۸سال و  ۱۴متری در تهران، معادل دستمزد کامل  ۵۴یک آپارتمان  -*

ها قیمت کنونی یک آپارتمان  به گفته آن. گویند بحران مسکن همراه با نوسانات ارزی به حذف طبقه کارگر از تهران و حتی شهرهای اطراف آن بدل خواهد شد گران اقتصادی می تحلیل

 .برای کارگران ممکن نیستماه یک کارگر است که در عمل پرداخت آن  ۸سال و  ۲۵متری در یک محله متوسط تهران معادل حقوق کامل  ۱۵



 241                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

 تر و طبقه کارگر را به سرپناه محدودتر کرده و ممکن است به حذف طبقه کارگری از پایتخت و حومه آن منجر شود رویه مسکن به صورت ویژه دسترسی اقشار ضعیف گرانی بی

برای هر ( هزار تومان ۶۶۵میلیون و  ۲۲)دالر  ۲۵۶۵در تهران را  ۸۹مت مسکن در تیر میانگین قی( ایلنا)گر مسائل اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری کار  احسان سلطانی، تحلیل

 .متر مربع اعالم کرد

خیر آمارهای ا  .رسد و قیمت مسکن همچنان بسیار باالتر از توان مالی خانوارهاست نظر می درآمد امری بعید به شهرها خرید مسکن برای اقشار کم با وجود رکود بازار مسکن در کالن

درصد افزایش  ۱۵۵دهند قیمت مسکن طی یک سال اخیر در برخی مناطق اطراف تهران تا  از افزایش چشمگیر قیمت مسکن در شهرهای اطراف پایتخت نیز حکایت دارد که نشان می

 .داشته است

 .سترویه مسکن دسترسی طبقه کارگر را به سرپناه بسیار متاثر و محدودتر کرده ا در این میان گرانی بی

 :ها بر توان کارگران برای خرید مسکن گفت سلطانی در مورد تاثیر افزایش قیمت

بگیر که قرار  یک کارگر حداقل. ماه یک کارگر است ۱عنوان حداقل دستمزد، خرید یک مترمربع زمین در تهران امروز برابر حقوق کامل  میلیون تومان به ۲با درنظر گرفتن مبلغ  »

کرد کنار بگذارد تا بتواند یک  سال را نه چیزی بخورد، نه چیزی بیاشامد و نه جایی برود و همه حقوق خود را بدون ریالی خرج ۳۵ماه از این  ۸سال و  ۲۵باید سال کار کند،  ۳۵است 

ماه ثابت بماند؛ ثباتی که با توجه به  ۸سال و  ۲۵ین تازه اگر شانس بیاورد و نسبت حقوق به قیمت مسکن در طول ا! متری در پایتخت در یک محله متوسط خریداری کند ۱۵آپارتمان 

 .«نماید های اخیر، یک فرض تقریبا محال می نمودار اقتصاد در ایران سال

 :کرده« تعدیل»های گذشته به صورت مداوم خود را با نرخ دالر  براساس اظهارات او قیمت مسکن در سال

نظر به . سقوط کرد ۲۳۸۴دالر در متر مربع در نیمه سال  ۶۵۵دالر در متر مربع بود که با افزایش قیمت دالر به  ۲۲۵۵میانگین قیمت مسکن تهران  ۲۳۸۶و  ۲۳۸۱در سالهای »

 ۲۳۸۱درصد کمتر از سالهای  ۲۵دالر در متر مربع رسید که هنوز بیش از  ۲۵۶۵به  ۲۳۸۹ارزش شدن پول ملی، قیمت مسکن خود را به تدریج با قیمت دالر تعدیل کرد و در تیر  بی

 .«است ۲۳۸۶و 

ای تهران شده است که  باعث محرومیت طبقه کارگر از حق سرپناه و ناممکن بودن خرید مسکن حتی در مناطق حاشیه« سقوط آزاد دستمزدها»به گفته سلطانی کاهش ارزش پول ملی و 

 .«اند شده وب میتر محس قیمت های ارزان به طور سنتی، کلونی خانه»به نوشته ایلنا 

 تعهد قانونی دولت به تامین مسکن کارگری

از دولت خواست تا هزینه مسکن را در « گروه کارگری شورای عالی کار». اند های کارگری به فشار بحران مسکن بر کارگران واکنش نشان داده بر اساس گزارش ایلنا، برخی از گروه

های دموکراتیک و واقعِی مسکن  واگذاری زمین و مصالح ارزان به تعاونی»نونی خود به تامین حق سرپناه برای کارگران، از طریق قرار داده و به تعهد قا« سبد معیشتی کارگران»

 .پایبندی نشان دهد« کارگری
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یت برای آنها که نیازمندترند به خصوص قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولو ۳۲بر اساس اصل 

 .روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند

 :نیز خواستار مداخله دولت شد و گفت« کمیته دستمزد کانون عالی شوراها»فرامرز توفیقی، رئیس 

های  ای نه براساس حباب موجود، به تعاونی اقماری حول تهران تشکیل شود و زمین به قیمت واقعی منطقههای  باید شهرک. جانبه باشد راهکارهای تامین مسکن، باید جامع، کامل و همه»

و سیستماتیک شکل بگیرد؛ به این شکل که یک تعاونی بزرگ و مادر   مراتبی ها هم باید هرمی و سلسله ساختار تعاونی. مسکن کارگری داده شود تا بتوانند برای کارگران خانه بسازند

دهد، با نظارت خود کارگران و  ها قرار می های مسکن کوچک، ذیل آن تشکیل شوند و زمینی که دولت با نرخ ارزان در اختیار این تعاونی برای مسکن کارگری داشته باشیم و تعاونی

های مسکن  ید کلیه مصالح ساختمانی را با قیمت ارزان در اختیار تعاونیعالوه بر این، دولت با. های کارگری، تبدیل به مسکِن مناسب و شایسته اما ارزان برای کارگران شود تشکل

کارگران مشارکت فعال داشته  گیری و مدیریت نیز باید در همه مراحل شکل. این پیشنهاد، قابل اجرا و عملی است. ها برعهده بگیرد کارگری قرار دهد و سهم خود را در این تعاونی

 «. باشند

درصدی داشته و تعداد بیشتری  ۲۶رشدی  ۲۳۸۱سال تا  ۲۵ها حاکی از آن است که تعداد مستاجران شهری ایران در فاصله  گزارش  بها، دن قیمت مسکن و اجارههمزمان با چندبرابر ش

  از مردم به

 .تصاعدی تغییر کرده باشد تاکنون نیز به صورت ۸۱شود از  بینی می رقمی که پیش. کنند، نیستند ای که در آن زندگی می دالیل مختلف صاحب خانه

 .نشینی در شهرهای ایران منجر شده است از سوی دیگر بحران مسکن به رشد حاشیه

ای سرگشاده به روسای قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان هشدار داد اگر برای بحران مسکن و   در نامه  احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 .نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد میلیون حاشیه ۲۲نشین به  زودی چند میلیون حاشیه  بها تدابیری اندیشیده نشود، به آور اجاره امافزایش سرس

 

 ستور حذف اضافه کاری کارگران سیمان کاروند -*

 . دستوری صادر نمودند مبنی بر حذف اضافه کاری پرسنل این شرکتروز قبل سرپرست فعلی شرکت سیمان کارون آقای میرسپاسی در یک اقدام کامال ناشیانه 

 .ماه 6ماه حقوق معوق و بیمه را دارند و پرسنل کارخانه  9الزم به ذکر است این دستور درحالی صادر میشود که پرسنل دفتر مرکزی این شرکت تاکنون 

شرکت آقای مهدی رحمانی پسر خاله سهامدار غالب و از همه مهمتر روحیه شکننده پرسنل که ناشی از اعمال ظلم  باتوجه به بی انظباطی مالی و کالهبرداری اخیر مدیر عامل اسبق این

 آن هم توسط مدیران تراز اول شرکت میباشیم آیا صدور چنین دستوری در این وضعیت الزم بود؟. وستم و شاهد بودن رانت ،کالهبرداری

شرکت آقای میرسپاسی اعالم کنیم دیگر زمان اینگونه ژستهای مدیریتی بسر آمده است بهتر است شما بجای اینکه مانع رزق و روزی کارگر در اینجا الزم است به سرپرست فعلی این 

شما خریداری شده است را  شرکت برایشوید زحمتی بخود بدهید همان خودروی لوکس هیوندایی که هم اکنون بفضل مظلومیت و ظلمی که به کارگر اعمال کرده اید از منابع مالی این 
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 .بفروشید و حق و حقوق کارگر را بدهید

 . شما الزم نکرده دستور حذف اضافه کاری کارگر ستم دیده ایی را بدهید که با حداقل دستمزد برای شما کار میکند

 . شما حق ندارید دست درازی به حقوق مسلم کارگر را داشته باشید

یگر ت موجود هزینه سفر هر پانزده روز شما به آلمان را از جیب کارگر بدهد تا شما پولشویی و رانت این تشکیالت مسموم را آن هم در کشوری دچگونه است شرکت باید با تمام فالک

 آن وقت کارگر را به چالش دعوت میکنید ؟. انجام بدهید 

 . به شما اخطار میکنیم سابقه شما را با اندکی بررسی بدست آورده ایم

 . و روز خوبی ندارید شما هم حال

 . شما هم ارادت خود را به مجموعه عالقبندیان اثبات نموده اید

 . اوج وقاحت و بی وجدانی را کامال در شما مشهود میبینیم

 . دست از رفتار غیر حرفه ایی با کارگران این مجموعه بردارید

 . شد و تعالی کارگران شویدبشما اجازه نخواهیم داد مانع ر. کارگر این شرکت تا دندان خسته است 

 . به شما اجازه نخواهیم داد شرکت و کارگران را به حاشیه ببرید

 . این شرکت ابرو دارد

 .هرگز به شما و هر مدیر ظالم دیگری اجازه دست درازی به حق و حقوق کارگر را نمیدهیم

 . کارگران این شرکت فهیم و هوشیار هستند

 . اگر فکر میکنید اینجا سیمان الرستان است و به فضل مدیریت در آن میتوانید پوشالی دیگر برای خود فراهم کنید کامال در اشتباه هستید. هستند از حال و احوال شما کامال باخبر

 ا استاین اولین اخطار بشم. مطمئن باشید تشت رسوایی شما را به پشتوانه قانون و خداوند متعال همچون مدیر عامل قبلی بر زمین خواهیم زد 

 

 بیکاری و تفاوت دستمزد زنان و مردان در آستارا/ هزار تومان حقوق می گیرند ۲۴اینجا زنان روزی  -*

شاید این . به من چون فوق لیسانس دارم صد هزار تومان بیشتر از بقیه می دهند. هزار تومان می گیرند ۳۵۵هزار تومان حقوق می گیرم، تازه همکارانم  ۴۵۵یک ماه سرکار می روم »

 این را« .اورنکردنی استمی دانم بیکاری همه جای کشور بیداد می کند، می دانم دستمزدها چندان باال و برابر نیست، اما در شهر ما تفاوت دستمزد زنان و مردان ب. مشکل همه باشد

می گوید دستمزد همه همکارهایش همین قدر است نه فقط مدارس که خیلی جاهای دیگر . معلم پایه پنجم دبستان است. مرضیه دبیر یکی از مدارس غیرانتفاعی شهر آستارا می گوید

 .اگر زنی در آستارا یک میلیون تومان دستمزد بگیرد، یعنی حقوقی رویایی است. وضع همین است

کامال مردانه است و آن یکی هم چندان گنجایشی « معلم»این شهر تنها دو پارک کوچک دارد؛ فضای پارک  .زنان آستارا از کمبود فضاهای عمومی شهر هم گالیه دارنداصالحات نیوز؛ 

 .ندارد اما در همین پارک کوچک هم بعدازظهرها دختران زیادی را می بینی که بیکار نشسته اند
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می . خیلی از زن های دیگر هم به همین دلیل چنین شرایطی را می پذیرند. الیلی که با این حقوق پایین سر کار می روم ترس از خانه نشینی و انزواستیکی از د»: مرضیه می گوید

عبور و مرور در سطح . ثل همه جا وجود داردمگر ادارات دولتی چقدر گنجایش دارند؟ تازه پارتی بازی هم م. دانی برای بیشتر ما استخدام شدن در شهر خودمان تقریبا غیرممکن است

 .بحث پذیرش بومی و غیر بومی هم هست. استان هم برای هرکسی امکان پذیر نیست

ده ام در شهرهای شنی. چند باری دوستانم به خاطر دستمزد پایین شکایت کردند اما به جایی نرسیدند. خوشبختانه چون شهر کوچک است مجبور نیستیم هزینه ایاب و ذهاب زیادی بدهیم

 «.با این همه ناامید نیستم چون تدریس و کار با بچه ها را دوست دارم. دیگر استان اگر کسی شکایت کند حق را به او می دهند و کارفرما محکوم می شود

خیلی از فروشنده ها از دستمزد اندک شان . و برخی هم فروشندهبرخی صاحب غرفه اند . بازارچه ساحلی شهر آستارا پر از غرفه ها و مغازه هایی است که توسط زنان اداره می شود

می گوید چون مغازه صاحبکارش وسط بازار . هزار تومان در ماه حقوق می گیرد ۴۵۵می گویند؛ یکی از این زنان که لیسانس فناوری اطالعات دارد و فروشنده لباس های زنانه است 

و نیم شب  ۲۵صبح تا  ۸هر روز از ساعت . هزار تومان می گیرد ۱۵۵ – ۴۵۵اگر کسی تازه کار باشد »: زار کار می کنند، فرق دارداست حقوقش با بقیه که در مغازه های گوشه با

پنجشنبه و جمعه . ت استتعطیلی ندارم، خیلی سخ. هزار تومان ۴۵۵هزار تومان می گرفتم اما کم کم حقوقم زیاد شد و رسید به  ۴۵۵اوایل . سرکار هستم؛ حتی ناهار هم خانه نمی روم

 «.تازه بازار شلوغ تر است و حتما باید سرکار باشم

 می ارزد با این حقوق کم هر روز بیایی و بروی؟ –

یک وقت هایی . ستصاحب مغازه ام خانم است و اخالقش هم خوب ا. حاال من که مجردم اگر کسی بچه دار باشد، خیلی سخت است. چاره ای ندارم از این بیشتر که حقوق نمی دهند –

 .کار داشته باشم اجازه می دهد زودتر بروم

 دنبال کار دیگری هم رفته ای، مخصوصا در رشته خودت فناوری اطالعات؟ –

توی پست بانک برایم کار پیدا شد که بانک ها هم نیاز به نیرو ندارند، مگر چند نفر را می توانند استخدام کنند؟ . آستارا یک شهر کوچک است ، ادارات دولتی هم که اصال کار ندارند –

 .یک بار هم در آزمونی مرتبط با رشته ام شرکت کردم اما رشت پذیرفته شدم که آنها هم شرط حومه داشتند. هزار تومان نمی دهند ۴۱۵گفتند بیشتر از 

ما خانم ها هم آنقدر . کسی نباید انتظار بیشتر از این ها را داشته باشد. نجا همین استببین خانم دستمزدها ای» :هزار تومان می گیرد ۶۵۵ماهی . زن دیگر نبش بازار ساحلی کار می کند

 «.هیچوقت مردها زیر بار چنین حقوقی نمی روند، برای همین هم حقوق شان بیشتر است. به این دستمزدها راضی شده ایم که دیگر مسلم شده همین است که هست

هزار تومان کار کردن سخت است اما خیلی ها سرپرست خانوارند و  ۳۵۵-۴۵۵با حقوق »: رجیح داد کارهای هنری اش را در خانه انجام دهدفهیمه اندرونی این شرایط را که دید ت

 «.فکر نکن االن درآمد من از عروسک سازی هم باالست اما دست کم برای خودم کار می کنم. چاره دیگری ندارند

زنانی که . مرد که می نشینم بیشترشان به این موضوع اشاره می کنند؛ اینکه تفاوت دستمزد زنان و مردان همیشه برایشان تعجب آور بوده پای درددل فعاالن اجتماعی شهر از زن و

. یک درخت کهنسال در میانش پارکی با. در گوشه ای از پارک معلم شهر آستارا می نشینیم. نصف مردان شهر هم دستمزد نمی گیرند و به نظر می رسد صدایشان هم به جایی نمی رسد
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همان طور که قبال شنیده ام پارک معلم و باغ ملی آستارا قدیمی ترین و در واقع اصلی ترین پارک های شهر هستند و . میز و صندلی های پارک تقریبا پر است. آفتاب رو به غروب است

 .هنوز کاری روی آن انجام نشدهزمینی هم که قراراست پارک بانوان شهر باشد فعال یک زمین مخروبه است و 

 فوق لیسانس جغ. مریم توشه، فعال اجتماعی است

می دانی به این نتیجه رسیده ام که اگر . خیلی از زنان تحصیلکرده آستارا بیکار هستند»: رافیا دارد اما مثل اغلب زنان تحصیلکرده شهر بیکار است چراکه نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند

زن ها مجبورند خودشان را در خانه حبس . همه اینها باعث افسردگی زنان شده. ندگی می کنی نباید دنبال ادامه تحصیل باشی و بهتر است از اول دنبال کار بگردیدر شهری کوچک ز

ا اغلب برای پیدا کردن کار امکان سفر به دیگر شهرها مرده. به همین پارک دور و برمان نگاه کن ببین چقدر محیطش مردانه است، حتی یک زن هم نمی بینی. کنند و به حاشیه بروند

پیش آمده وضعیت بدتر شده چون تنها جایی که زنان به راحتی رفت و آمد و پیاده روی می « رستوران دریایی»حاال که بحث . را دارند اما این امکان برای همه زن ها فراهم نیست

 «.کردند ساحل بود که آن هم بزودی تغییر می کند

و تولید اندک است اما نابرابری  گفته او، بیکاری در گیالن چون اغلب شهرها صنعتی نیستند و بیشتر به کشاورزی تکیه دارند واقعا پررنگ است و بخش صنعتی در شهر غیرفعال به

 .دستمزد زنان و مردان دست کم در آستارا چشمگیرتر از هر جای دیگری است

در . ما متوجه شدیم وضعیت دستمزد زنان در آستارا واقعا اسفبار است. همیشه بحث زنان از دغدغه های جدی ما بوده»: آیدین دمحمی یکی دیگر از فعاالن اجتماعی شهر آستارا می گوید

هزار تومان در ماه  ۴۵۵یا  ۳۵۵باوری دارند طوری که بیشتر زن ها با درآمد شهر ما مردان هم مشکل کار و درآمد دارند اما با یک بررسی اجمالی متوجه شدیم زنان شرایط غیرقابل 

 «.زندگی می کنند

هزار تومان هم کار می  ۲۱۵به اداره کار آستارا هم رفتیم و تازه با عمق فاجعه، بیشتر آشنا شدیم؛ اینکه بعضی از زنان با ماهی »: یکی دیگر از فعاالن اجتماعی شهر ادامه می دهد

بعد با همان . مثال از زنان می خواهند برگه های قرارداد با درآمد اندک را امضا کنند. افرادی هستند که به کارفرماها روش هایی را برای دور زدن خانم ها یاد می دهند .کنند

می دانم همه جای کشور زنان نیروی کار ارزان هستند اما باور  .قراردادهای ظاهری، عملکردشان را در اداره کار موجه نشان می دهند و زنان معترض هم حرفی برای گفتن ندارند

هزار تومان حقوق می  ۴۵۵مثل خواهر من که در یک مرکز کودکان استثنایی کار می کند و با رشته تحصیلی اش هم مرتبط است، . هزار تومان است ۴۵۵ -۳۵۵کنید اینجا نرخ روی 

حتی تالش کردیم . ما فعاالن اجتماعی شهر خیلی فکر کردیم چکار می توانیم بکنیم اما تا به حال برای حل این مشکل موفق نشده ایم. ردساختار تنظیم قراردادها واقعا اشکال دا. گیرد

 «.انجمن غیردولتی موثری در این زمینه راه اندازی کنیم که نشد

من با »: یکی از فعاالن اجتماعی می گوید. ص زنان نیست و مردهای زیادی هم در شهر بیکارندبا این همه فعاالن اجتماعی شهر بارها تاکید می کنند، مساله کار و بیکاری مخصو

 «.البته این حقوق باالترین حقوقی است که می شود گرفت. شب در یک مغازه قابلمه سازی کار می کردم و یک و نیم میلیون می گرفتم ۲۲صبح تا  ۴لیسانس حسابداری هر روز از 

قهوه خانه های      وقتی می بینم در. من یک کارگاه زیورآالت دارم و خیلی دوست دارم به دیگران کارم را آموزش بدهم»: محسن خدادادی، دیگر فعال اجتماعی شهر آستارا می گوید

سف می شوم و فکر می کنم چرا باید سرمایه های اجتماعی ما این طور هدر نفره ای از جوانان بیکار نشسته اند و بعضی های شان هم فوق لیسانس و لیسانس دارند متا ۲۵آستارا تیم 

 «.برود
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زنان کشاورز نهاوندی را به یاد  .و غریب است شاید زنان آستارا تنها زنان کشورمان نباشند که دستمزد پایینی می گیرند و در شرایطی نابرابر کار می کنند اما وضعیت آنها واقعا عجیب

چنین شرایط نابرابری فالگر اللجینی، دستفروشان زن که تحصیالت دانشگاهی دارند و هر روز در واگن های مترو یا گذرهای شهر می بینیم شان و همه زنانی که به می آورم، زنان س

 .ان به جایی نمی رسدزنانی که دوست دارند از تخصص و تحصیالت شان در جای درست استفاده شود، اما اغلب فراموش می شوند و صدای ش. تن می دهند

 روزنامه ایران/

 

 ها از بازار کار دلسردی بیکاران ایرانی و خروج آن-*

اعالم کرد جمعیت بیکار کشور کاهش پیدا کرده است، اما کاهش همزمان نرخ  ۸۹های مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی تحلیلی از بازار کار ایران در بهار  مرکز پژوهش

دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار  دهد افراد بیکار به عال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان میمشارکت و جمعیت ف

 .و توجه است درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل ۱۵در این میان سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب . اند کار خارج شده

 .هزار نفر کاهش داشته است ۲۴۵، جمعیت فعال زنان حدود ۸۴نسبت به بهار  ۸۹در بهار 

هایی  در این گزارش آمارهای مربوط به شاخص. منتشر کرده است« ۸۹های بازار کار در فصل بهار تحلیل شاخص»های مجلس شورای اسالمی گزارشی را تحت عنوان  مرکز پژوهش

مقایسه و  ۸۹و بهار  ۸۴سال منتهی به بهار  های زمانی سه ای و استانی اشتغال در ایران در بازه و غیرفعال، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و ترکیب بخشی، منطقهچون جمعیت فعال 

 .اند تحلیل شده

درصد ۴۴درصد مرد و ۱۳)هزار نفر  ۱۸۹، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط ۲۳۸۴دهد در حالی که طی سه سال منتهی به بهار  های مجلس نشان می گزارش مرکز پژوهش

به »گوید  های مجلس می مرکز پژوهش. هزارنفری را نسبت به فصل مشابه سال قبل شاهد بوده است ۴۳این جمعیت بدون افزایش، کاهش ناگهانی  ۲۳۸۹افزایش داشته، در بهار ( زن

درصد از کاهش  ۹۲حدود )ال، بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است رسد کاهش جدی در جمعیت فع نظر می

شود که از بازار کار و  میمربوط ( جویای کار)درصد از کاهش جمعیت فعال زنان به زنان بیکار ۹۲به زبان دیگر . «(بیکار زنان است  جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت

 .اند دنبال آن از جمعیت فعال خارج شده به

اما باید توجه داشت که . هزار نفرافزایش یافته است ۲۲۴هزار نفر کاهش و جمعیت فعال مردان  ۲۴۵، جمعیت فعال زنان حدود ۸۴نسبت به بهار  ۸۹به صورت مشخص در بهار 

رغم  کند به های مجلس تاکید می گزارش مرکز پژوهش. به یک پنجم خود رسیده است( هزار نفر افزایش در سال ۱۲۵) ۸۴نتهی به بهار سال م افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به سه

 .رخ داده استبنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از بازار کار . های قبل رشد داشته کشور در این فصل نسبت به سال «جمعیت در سن کار»کاهش جمعیت فعال، 
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این در حالی است  .هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است ۹۴۵، روندی معکوس با جمعیت فعال را طی کرده و ۸۹از سوی دیگر جمعیت غیرفعال ایران در بهار 

زنان ایران . هزار نفر کاهش داشته است ۴۸نیز این رقم  ۸۴می دهد و در بهار  هزار نفر کاهش را نشان ۲۴۱، جمعیت غیرفعال هر سال ۸۴که به طور متوسط طی سال منتهی به بهار 

 .دهند تشکیل می( درصد مردان ۳۵در مقابل )هزار نفری را  ۹۴۵درصد افزایش  ۴۵اند و  بسیار بیشتر از مردان متحمل ورود به جمعیت غیر فعال شده

و مردان با ( درصد ۲۶۸۲: نرخ فعلی)درصد کاهش در نرخ مشارکت  ۵۸۴زنان با . درصد رسیده است ۴۵۸۶به  ۸۴بهار  درصدی نسبت به ۵۸۱، با کاهش ۸۹نرخ مشارکت نیز در بهار 

 .اند مواجه بوده( درصد ۶۱: نرخ فعلی)درصد کاهش  ۵۸۳حدود 

هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه  ۴۲۳به طور متوسط سالیانه  ۸۴در حالی که طی سه سال منتهی به بهار . جمعیت شاغالن نیز با سویه شدید جنسیتی به نصف کاهش پیدا کرده است

هزار  ۳۱۴هزار نفر به جمعیت شاغالن اضافه شده است که در این میان  ۳۲۲، ۸۴نسبت به بهار  ۸۹هزار نفر آن زن بوده اند، در بهار  ۳۱۶هزار نفر آن مرد و  ۳۶۴شده است که 

 .هزار نفر کاهش داشته است ۳۲نفر آن مردان بوده اند و جمعیت شاغالن زن، 

هزار نفر در بخش خدمات و  ۴۵هزار نفر در بخش کشاورزی،  ۲۲۶، حدود  ۲۳۸۹هزار نفر افزایش اشتغال در بهار  ۳۲۵های مجلس از رقم نزدیک به  طبق اعالم مرکز پژوهش

هزار نفر در مناطق شهری به شاغالن اضافه شده و  ۴۲۵ای که  به گونه. شهری بوده است این افزایش اشتغال نامتوازن و متمرکز بر مناطق. هزار نفر در بخش صنعت بوده است ۲۶۹

 .هزار نفر در مناطق روستایی از تعداد شاغالن کاسته شده است ۸۹

از سوی دیگر . وجود داشته است هزار نفر، کاهش اشتغال ۱۴هزار نفر و در بخش خدمات  ۲۶هزار نفر، در بخش صنعت  ۲۱در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی 

های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمانشاه و  ، استان ۲۳۸۴نسبت به بهار  ۲۳۸۹دهد که در بهار  های مختلف کشور نشان می بررسی نرخ بیکاری در استان

کاهش نرخ بیکاری در سایه ناامیدی جمعیت .اند مزگان بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری داشتهاند و استان گلستان و هر سیستان و بلوچستان در نرخ بیکاری کاهش محسوسی داشته

 های جنسیتی فعال و تبعیض

 ۲۶۲ه به طور متوسط سالیان ۲۳۸۴طی سه سال منتهی به بهار . نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته است ۲۳۸۹آمارها نشان می دهند نرخ بیکاری در فصل بهار 

 ۳۶۱، جمعیت بیکار  ۲۳۸۴نسبت به بهار  ۲۳۸۹اند، اما در بهار  هزار نفر آن زنان بوده ۲۵۲هزار نفر آن مرد و  ۲۱۳هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان 

هزار  ۲۳۵ساله،  ۲۱ – ۲۴همچنین جمعیت بیکار جوان  .هش داشته استهزار نفر کا ۲۳۹هزار نفر و جمعیت بیکار زنان  ۲۲۴هزار نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان 

 .دهد هزار نفر کاهش را نشان می ۲۵التحصیالن عالی نیز،  نفر و بیکاری فارغ

ه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلک»دهد  اما باید توجه کرد که نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می

رسید که نسبت به نرخ اعالم شده  درصد می ۲۳۸۸شدند نرخ بیکاری کل کشور به  در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی. افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است

 .«درصد بیشتر است ۳۸۲

درصد نیز  ۲۸۶کرد بلکه  درصد کاهش پیدا نمی ۲۸۳همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری  ۲۳۸۹بازار کار در فصل بهار  در واقع در صورتی که افراد خارج شده از

 .رسید درصد می ۲۹۸۲درصد به  ۲۴۸۳تر است به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای  این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی. افزایش داشت
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عدم ثبات اقتصاد کالن و »ها و موانع موجود برسرراه اشتغال را  های مجلس در پایان بدون اشاره به شکاف عمیق جنسیتی در نتایج و آمارهای فوق چالش گزارش مرکز پژوهش

ها و مؤسسات اعتباری  دولت و عدم تأمین منابع، عدم تمکین بانکای  ها، تنگناهای بودجه های آمریکا، عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص، گستردگی و پراکندگی برنامه تحریم

پذیری  های اجرایی به ضرورت توجیه غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت،عدم توجه دستگاه

بودجه، صندوق توسعه )اجرایی ملی و استانی،کندی و تأخیر در فرایند اجرای تبصره،پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری  های زایی،تعارض بین کارکرد دستگاه های اشتغال طرح

 .داند می« (ملی و بانک

  

 های کارگری را فراهم کنند کارفرمایان باید شرایط ایجاد تشکل -*

در نامه خود به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به استناد نامه شماره ( ای کارگری مخابرات ایرانه رئیس شورای عالی تشکل)به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا پایست 

تصریح کار استان اصفهان  مدیرکل محترم تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی و مفاد نامه اخیر مدیر مخابرات منطقه اصفهان به مدیرکل ۴۵۴۶۱

 .وفق قانون، وحدت یا کثرت کارفرما در تشکیل تشکلهای قانونی کارگری نافذ نیست و مالک فعالیت تشکلها، کارگاه است: کرد

کارگاه هیچ شرکت و و کشور ایران نماینده عالی جامعه کارگری مخابرات کشور در ادامه تاکید کرده بر اساس ماده چهار قانون کار، کارگاه تعریف کامال واضح و مشخص داشته 

 .کارفرمایی نیست و بر اساس قانون کار، کارفرما موظف است شرایط ایجاد تشکلهای کارگری را فراهم کرده و نظر وی در ایجاد آن موثر نیست

کار، دستور تشکیل تشکل کارگری در سطح مخابرات  از آنجا که وفق قانون و به استناد نامه مدیرکل محترم تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت: در انتهای نامه خود آمده است

اند؛ مستدعی است جامعه کارگری مخابرات منطقه اصفهان را با حمایت خود برمبنای قانون یاری  مناطق داده شده و ادارات کل تعاون استانها مکلف به ارائه گزارش در این زمینه شده

 .ن استفاده کامل از حقوق قانونی خود را بدست آورندفرمائید تا هرچه سریعتر با تشکیل تشکل قانونی امکا

ای به مدیرکل کار استان اصفهان به استناد ادغام  گفتنی است در پی درخواست تعدادی از کارکنان مخابرات استان اصفهان برای تشکیل تشکل کارگری، مدیر مخابرات این استان در نامه

مخابرات ایران، کلیت شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور را یک کارگاه تلقی نموده و با ایجاد تشکل کارگری در مخابرات استان های مخابرات استانی از جمله اصفهان در  شرکت

 .اصفهان  مخالفت کرده است

 

 نامه عاطفه رنگریز از زندان قرچک -*

به قولی قرچک نام مستعار ! دانم شود در سالن پنج اندرزگاه یک قرچک نوشت؟ بعید می آیا می ۲«رقصید؟ها خواهم  آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره روی لیوان»

 .جهنم است

یا برویم توی گویم ب تختی که به رفیقم می« .از نردبانی که ارتفاع حقیری دارد»ام  ام که پاهایم رنده رنده شد از بس که باال رفته نویسم بر تخت طبقه سومی نشسته حال که دارم می

در . دانم شود نوشت؟ بعید می آیا می. کشانیم و ما از بس که جا برای نشستن نداریم در کابینمان، خودمان را به اینجا می. قبرهایمان و تختی که زیر پاهایمان یک باکس و یک ساک است

کودکانی که . به جز بند مادران یا بندی که سرنوشت کودکانش از همان ابتدا محکوم به شکست است. اینجا ده بند است و هر بند به طور تقریبی صدوبیست تا صدوپنجاه نفر جمعیت دارد



 249                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

ز ی قرم های بسیاری را و آیا کودکان اینجا خواب ستاره بینند درهای بسته و قفل و اما می! بینند، و نه پدر را، و نه بیرون را، و نه پارک ملی را و نه چیزهای ملی شده را نه شب را می

 !بینند؟ را می

اند و در مسیر برزخی به انتظار یک ابالغیه، اعزام و یا انتقال هستند تا  ای که دوازده نفر در آن سوار قطار مرگ شده طبقه در بنِد پنج، یازده کابین است و در هر کابین چهار تخت سه

پیش به سوی ناکجاآباد تالش دارم که بنویسم اما بعید ( ی مرگ و تعلیقی های قطار ایستاده کابین)ها  گنمن سوار بر یکی از این وا. شاید دمی پیاده شوند و درها برایشان گشوده شود

تر از سقف ونیم م ها توسط دو دیوار که یک واگن ۲«.کند ی مرگ نگاه نمی کس به قطار ایستاده هیچ»زیرا بیرون مرده است و . هایم بتوانند مسافران اینجا را دیدنی کنند دانم که واژه می

این . یعنی در همین هشت متر دوازده نفر با باروبندیلشان باید خود را در آنجا جا بدهند. است و حدود هشت متر جا برای خوردن و آشامیدن و زیستن  فاصله دارند، محاصره شده

 .شود الپهنا حساب می های بوتیک اینجاست که سه ها و لباس سام کنسروها و نگهدارندههای مالمین و انواع و اق مسافراِن به قصد ناکجاآباد و باروبندیلی که ظروف پالستیکی و بشقاب

های مداوم، تهدیدها،  پِیج: کند هایمان را کر می زند و صداهایی که گوش هایمان را می ها که چشم آیا درست است که دهان بگشایم و از مسافران اینجا بگویم؟ و نورهای مداوم مهتابی

شود و باید با یک ظرف در صف بایستی و بعْد  رسد بوی برنج سویا بلند می زمان ناهار که فرا می. کشاند های آماری که صبح و عصر، ما را از هواخوری به بند می ارههشدارها و شم

آب شور این بیایان نیز مدام . نهند  اچیزی گردن به این اعمال میآید و از همین رو کارگرهایی هستند که به بهای ن ها از اعمال شاقه به شمار می اینجا شستن ظروف و لباس. … شستن و

 .های گاز  برد به عصر اتاق و حمام اینجا مرا می. شود از برزخیان اینجا دریغ می

و گویی . ام ی مرگ، زمان را از یاد برده من در این قطار ایستاده اند به این قطار و شده لولند و با پرینتشان هل داده ی زیادشان درهم می مسافران از هجمه. دانم توانم بنویسم؟ بعید می آیا می 

بیشتر مسافران . شمار شدن و راستی اینجا ممنوع است دوتا شدن، سه تا شدن، بی! کند بر ما کجی می و ساعت مدام دهن. بار نواخت و در بند باز شد و دیگر ایستاد و ایستاد ساعت یک

بسپارند که زماِن ایستاده بر دوششان را فراموش کنند تا بتوانند بیست دقیقه زمان بخرند که به بیرون وصل شوند و حرکت رخ دهد و در ( کار اجباری)ال های اشتغ باید خود را به کارگاه

 «.نجات دهنده در گور خفته است. فهمم ها را می دانم و حرف لحظه ها را می من راز فصل»توانم بگویم  پایان فقط می

 ن قرچکزندا۸۹۱۹۱۲۴

 نمونه ای از فساد در هفت تپه را برای شما افشا میکنیم -*

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه 

 بنام خداوند جان و خرد

 درود بیکران خدمت همکاران گرامی در مجموعه هفت تپه و هموطنان گرامی

ونه ای از فساد در هفت تپه را برای شما افشا میکنیم که در نوع خود کم نظیر و جالب تر آنکه اکثر در راستای تنویر افکار عمومی و اثبات نمایشی بودن برخورد ها با مفسدین ، نم

نه باید بدانید تمام این اتفاقات در همکاران در شرکت و مردم ساده ، دل پاک و رنجدیده شهرستان شوش بخصوص روستاهای اطراف شرکت نیشکر هفت تپه از آن بی خبر بوده و متاسفا

 .ل دیدگان شورای تامین شهرستان شوش و شورای تامین استان خوزستان صورت میگیردمقاب

در هفت تپه آنقدر گسترده است که به دیگر بر کسی پوشیده نیست که سهامداران هفت تپه دارای روابط نزدیک با حکومت و نهادهای امنیتی است ،زیرا فسادهای صورت گرفته و جاری 

همه حوزه ها نفوذ ران جوان وفاسد هفت تپه تنهایی قادر به انجام این حجم از فساد نیست و جالبتر آنکه سهامداران و مافیایی که با آن همکاری میکنند در وضوح نشان میدهد ،سهامدا

 دارند

ـادن وصنایع معدنی از طـریق هلدینگ و شـرکت های جالب است بدانید سهامداران هفت تپه بخصوص خانواده اسدبیگی در قالب هلدینگ آریاک با هـدف سـرمایه گذاری در بخش مع
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 :زیـرمجموعه با تخصص های ذیل فعالیت می کند

 سرمایه گذاری برای تولید صنایع چوب و کاغذ

 نئوپان و صفحه کابینت ,MDF تولید کننده –

 معدن دار و صادر کننده قیر طبیعی –

 Hot Melt خوانسار تولید کننده چسب –

همچنین روابط صمیمی خانواده معاون اول رئیس جمهور ودیگر مقامات عالی رتبه کشور بیانگر این است که  UFC 85 تولید کننده فرمالین و –ماشین آالت صنایع چوب تولید کننده  –

 اب کند که آبروی اسد بیگی را به آبروی حکومت ترجیح دهنداسد بیگی تنها نیست و مافیای قدرتمند وستمگر و بانفوذی که از او حمایت میکنند توانسته مقامات امنیتی و قضایی را مج

 تعدادی در زندان به سر میبرندچراکه مافیای حامی اسد بیگی تاکنون توانسته بسیاری از کارگران هفت تپه وحامیان آنها را با اتهامات امنیتی روبرو سازد و اکنون نیز 

 اد بسیاری شرکت را به کارگران و مردم منطقه دادند که یکی از این پروژه ها،تاسیس کارخانه ذغال بود ،در بدو ورود سهامداران فاسد هفت تپه قول تاسیس تعد

متری بی در و پیکر رها شده  ۱۵۵وله جالب این است که بدانید این پروژه در محوطه صنعتی شرکت احداث شده و تاکنون نیز بقول سهامداران خط تولید آن خریداری شده و زیر یک س

 .ستا

 هکتار از زمینهای زراعی هفت تپه را بگیرند ،۳۵۵حال باید پرسید ،چگونه است که سهامداران فاسد توانسته اند مجوز این را بگیرند که به اسم کارخانه ذغال مجوز تغییر کاربری 

 نفر ایجاد شغل میکند۱۵۵۵تیم برای نفر اشتغال وغیر مس۲۵۵۵همچنین در مجوز هایی که گرفته اند ذکر شده این شرکت بصورت مستقیم برای 

 نفر پرسنل دارد،۲۵۵۵جالب است بدانید کارخانه شکر هفت تپه با این همه عظمت نزدیک به 

ن هفت تپه برمال از فساد سهامدارا جا دارد سازمان بازرسی کل کشور پروژه ذغال سازی و تک تک پروژه های دیگر سهامداران هفت تپه را مورد بررسی قراردهند تا ابعاد بیشتری

 .شود و همچنین بی گناهی بازداشت شدگان هفت تپه هرچه زودتر اثبات و پرونده آنها در دادگاه انقالب مختومه اعالم شود

 ””پیوندتان مبارک دولت مختلس”“

 

 !!!!ضربه شالق و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به چه جرمی؟ ۷۰هفت سال محکومیت زندان و  -*

ضربه شالق و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی بیفتد یقینا بدنبال متهم خطرناکی است  ۴۴انسان منصفی وقتی چشمش به حکم صادره ی هفت سال محکومیت زندان و  هر

 . که جامعه باید از آسیب این فرد مصون بماند

 اما این احکام به زنی در میانسالی ،کارگر بازنشسته تامین اجتماعی با دریافتی حداقل حقوق صادر شده است 

 . ت کرده استاین حکم برای ساکت ننشستن کارگری صادر شده است که مثل تمام دنیا شرکت در تجمع روز جهانی کارگر را حق طبیعی خود دانسته و در آن شرک

( خانواده های زندانیان امنیتی)به زعم آقایان ... و ( کارگر زندانی)و جعفر عظیم زاده( معلم دربند )شریفی صادر شده است که با خانواده و کودکان اسماعیل عبدیاین حکم برای انسان 

 . همراه بوده و عکس گرفته است

 .ادر شده استص” درصد گرسنه ۸۸یک درصد تامین و ”این حکم شرم آور برای گرفتن پالکاردی با مضمون 
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شستگان دغدغه اش را مطرح کرده این حکم ننگین برای زنی صادر شده است که سازمان تامین اجتماعی را از آن خود میدانست و برای صیانت از آن دغدغه داشت و با دیگر بازن

 .است

ر خط فقر سکوت نکرد و صدای اعتراضش را برای تحمیل فقر و فالکت به خود و این حکم برای کارگری شجاع صادر شده است که در مقابل تحمیل دستمزد حداقلی و هشت برابر زی

 .دیگر کارگران بلند کرد

 به تک تک مصادیق جرم اعالم شده توسط نسرین جوادی اگر توجه کنید 

 . دست به صدور چنین حکم شرم آوری زده اند متوجه خواهید شد اعتراض وی و هم طبقه ایی هایش آرامش و امنیت چه کسانی را برهم زده است که چنین دیوانه وار

 .ت و به آبروی خود نیز فکر نمیکندقوه قضائیه  یکبار دیگر با صدور چنین حکمی نشان داد که تمام قد در مقابل کارگران و در حمایت از کارفرمایان و دولتمردان ایستاده اس

 .بی حد و حصر آنان در این مملکت میکندحکمی که دنیا را متوجه شرایط جهنمی زندگی کارگران و خفقان 

درصد گرسنه  ۸۸رده است و جزو نسرین خود کارگر حداقل بگیری است که سالها شالِق فقر تحمیل شده توسط شما را بر زندگی اش که به تنهایی سرپرست فرزندش بوده است حس ک

ه یکی از لکه های سیاه این جامعه زندگی نسرین است و او فقط و فقط از حق طبیعی زندگی خود دفاع کرده گرسنه این جامعه قرار دارد و تهمت سیاهنمایی به ایشان نمی چسبد چرا ک

 .است

 و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران( بستا)عضو هیئت موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی,پروین دمحمی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران  �✍

 ۸۹مرداد  ۲۸

 

 کولبری؛ روایت فروش زندگی برای نان  -*

 .باید آنها را قطع کند، اما تأمین هزینه جراحی برایش دشوار است. اند انگشتانش سیاه شده و برخی از آنها افتاده. دهد درد امانش نمی

انگشت او بو  ۲۵حاال و بعد از گذشت چند ماه هر . ها گیر کرد و انگشتانش را سرما برد این روایتی است فشرده از وضعیت کاک احمد، کولبری که زمستان گذشته در میان برف

ترین کارهای روزمره و شخصی را از او گرفته و از سوی دیگر باید  ام معمولینشین شده، از یک سو باید با دردی کنار بیاید که توان انج کاک احمد که خانه. افتند یکی می اند و یکی گرفته

 .دغدغه تأمین مخارج زندگی را داشته باشد

از نودشه شهری کوچک . شود های اجتماعی دست به دست می هایش در شبکه کند و این روزها عکس دست احمد راضی، کولبر اهل شهر نودشه است که اکنون در مریوان زندگی می

غرب ایران، شغل  تا چند ماه پیش تنها راه درآمد کاک احمد مانند هزاران نفر دیگر از مردم مناطق مرزی غرب و شمال . توابع شهرستان پاوه در منطقه صفر مرزی ایران و عراق است

 .ر به انجام همین کار هم نیستفرسا و غیرانسانی کولبری بود، اما اکنون با وجود شرایطی که برای دستانش به وجود آمده، قاد طاقت
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در ( ۸۴زمستان )هفت ماه پیش . کند او در شهر مریوان پیش دوستانش زندگی می. کند، کس و کار دیگری ندارد کاک احمد به جز یک خواهر که ازدواج کرده و در مریوان زندگی می

در میانه راه بار . شوند از زیادی برف و تاریکی مسیر، آنها گم می. رود خیلی خطرناک کوهستانی می شب، کاک احمد همراه یکی دیگر از دوستانش برای کولبری به یک مسیر  یک نیمه

 .شود ها گرفتار می کند برود و بارش را پیدا کند، اما در میان برف او سعی می. کند او هم از روی دوشش به پایین کوه سقوط می

از شدت سرما چندین بار حالت بیهوشی و خواب او . گذراند جا کنار بارش می به همین دلیل به ناچار شب را همان. پیش دوستش برساند تواند دوباره خود را به باالی کوه و کاک احمد نمی

 .شود افتد، دوباره بیدار می ها می گیرد و هنگامی که سرش میان برف را فرا می

رسانند، اما دیگر کار از کار گذشته و سرما  آنها بعدازظهر او را به بیمارستان می. کنند ند و او را پیدا میآی شود، دوستان کاک احمد به دنبالش می صبح، هنگامی که هوا روشن می

 .انگشتان کاک احمد را از بین برده

های عمل جراحی قطع  ای تأمین هزینههای کاک احمد را منتشر کرده و از مردم خواسته است بر پور، برای اولین بار در روزهای گذشته عکس دست یک عکاس به نام ابراهیم علی

 .انگشتان کاک احمد، به او کمک کنند

ساعت  ۲۵های مردمی، تنها در عرض  های عمل جراحی برایش میسر نبوده است، اما با همت و کمک ای نداشته و برای همین، تأمین هزینه گونه بیمه خدمات درمانی کاک احمد هیچ

 .وری شده و قرار است او شنبه پیش رو، عمل شودآ هزینه الزم برای عمل جراحی او جمع

قبال این به ظاهر شهروندان که از هیچ  با وجود این اقدام تحسین برانگیز مردم، سوال اینجاست که شهروندان تا چه زمانی باید وظایف دولت را بر عهده بگیرند؟ مسئولیت دولت در

های زندگی خود چه کند؟ کاک احمدها  دهد، باید برای تأمین هزینه از عمل وقتی تمام انگشتانش را برای همیشه از دست می ای برخوردار نیستند چیست؟ کاک احمد بعد حقوق شهروندی

 کار دولت برای حمایت از آنها چیست؟ مناطق مرزی کم نیستند، راه

 .ندگی آنها وجود داردهای زیادی درباره شرایط ز زندگی کاک احمد، آیینه وضعیت اسفناک هزاران کولبری است که پرسش

نفر از آنان، بر اثر  ۸۹و زخمی شدن  نفر از کولبران ۲۹از این تعداد، کشته شدن . اند کولبر زخمی شده ۲۲۸کولبر جان باخته و  ۱۵تاکنون بیش از  ۲۵۲۸از آغاز سال میالدی 

 .تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی و سپاه بوده است

 .شود کنند، تیراندازی نیروهای مرزبانی و سپاه بیشتر از عوامل دیگر باعث مرگ و میر آنان می ر تمام حوادثی که هر لحظه جان کولبران را تهدید میدهد در کنا این آمار نشان می

 .، توسط نیروهای مرزبانی به قتل رسیداش بود آور خانواده ساله به نام اسماعیل ساوجی که تنها نان ۲۶در یکی از آخرین موارد کشتار کولبران، حدود دو هفته پیش کولبری 

او شمار کولبران را تنها . شود گفت که تعداد آنان روز به روز بیشتر می ۸۹آمار مشخصی از تعداد کولبران وجود ندارد، اما سید احسن علوی، نماینده مردم سنندج در مجلس، تیر ماه 

 .هزار نفر اعالم کرد ۲۵۵در استان کردستان بیش از 
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 .تواند به مثابه به خطر افتادن وضعیت زندگی و معیشت یک خانواده چند نفره تلقی شود ای می ترین حادثه روست و کوچک ای روبه های عدیده به خودی خود با مشکالت و چالشکولبری 

هر خداحافظی با خانواده و بستگان ممکن . برای خریدن نان فردایشان فروشند آنها زندگی امروزشان را می .شوند گذارند و از خانه خارج می کولبران روزانه جانشان را کف دستشان می

 است به معنی آخرین دیدار و

ر زمستان و سرمازدگی، غرق شدن در آخرین خداحافظی باشد، زیرا باید از هفت خوان حوادثی چون کشته شدن توسط نیروهای مرزبانی و سپاه، سقوط از ارتفاع، گیر کردن در برف د

( هزار تومان ۲۲۵تا  ۱۵حدود )ها هم تنها برای مبلغ ناچیزی  تمام این. ، بگذرند…العبور کوهستانی و  های بازمانده از زمان جنگ، گذشتن از مسیرهای صعب فتن روی مینرودخانه، ر

 .هایشان ها حمل بار بر روی دوش اجرت است برای ساعت

 

 :(مرداد ۱۸ – ۱۰)ای که گذشت  هفتهگزارش آزادی بیان در  :کانون نویسندگان ایران -(  87) 

 دادگاه انقالب به اتهام اخالل درنظم عمومی و تبلیغ علیه نظام برگزار شد ۲۶ی  های روز جهانی کارگر درشعبه دادگاه سید رسول طالب مقدم از بازداشتی: مــرداد ۲۳چهارشنبه 

 .کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دادگستری شوش برگزار شد تن از کارگران معترض مجتمع ۲۵در همین روز جلسه رسیدگی به اتهامات 

 .زاده و علی بنی سعده ادی، رستم عبدهللاکارگران مذکور عبارتند از حسین انصاری زاده، دمحم خنیفر، فیصل ثعالبی، صاب ظهیری، عادل سماعی، اسماعیل جعادله، بنی نعامی، امید آز

 .ضربه شالق محکوم شدند ۳۵ماه حبس تعلیقی و  ۹ارگر معترض دیگر این مجتمع هرکدام به روز پیش از برگزاری این دادگاه نیز هفت ک

بر اساس این . ی الکترونیکی دریافت کردند در این روز اولدوز قاسمی ، جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری سه فعال اهل آذربایجان غربی از دادسرای عمومی و انقالب ارومیه ابالغیه

 .این سه شهروند در فروردین ماه سال جاری توسط دادگاه کیفری دو نقده از اتهامات مطروحه تبرئه شده بودند. مهرماه در محل دادسرا حاضر شوند ۲۴ا باید در تاریخ ابالغیه آنه

ن آریانی ، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به دلیل اعتراض ای صدور احکام سنگین حبس علیه یاسم شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه: مــرداد ۲۱جمعه 

سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم  ۱۱این سه فعال مدنی پیشتر توسط دادگاه انقالب تهران مجموعا به . به حجاب اجباری را محکوم کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند

 .اند شده

آمیزی که با حق آزادی آنها ارتباط مستقیم دارد ؛ عمیقا نگران  های صلح ما نسبت به بازداشت و صدور احکام سنگین حبس علیه این زنان که به فعالیت»:در بخشی از این بیانیه آمده است

 .«هستیم

 .خبر داد" به قصد تشویش اذهان عمومی نشر اکاذیب"گر مسائل سیاسی از محکومیت یک سال زندان خود به اتهام  در همین روز صادق زیباکالم استاد دانشگاه و تحلیل

هایش پیرامون مقایسه بودجه استخدام سیصد هزار روحانی با بودجه  ی زیباکالم محکومیت وی در پی شکایت دادستان دادسرای ویژه روحانیت و به واسطه یکی از یادداشت به گفته

 .های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور بوده است استان



 254                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

ب تهران برگزار دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز جاری در دادگاه انقال: مــرداد ۲۶شنبه 

در همین روز دمحم نجفی وکیل دادگستری محبوس . وثیقه آزاد شده بودروز با تودیع قرار  ۳۳اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت و پس از  ۲۲سعیدی در تاریخ . شد

 ..ی این زندان دست به اعتصاب غذا زد در زندان اراک ، در پی تبعید به قرنطینه

 .اشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهنگام در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازد عباس واحدیان شاهرودی نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد شب: مــرداد ۲۴یکشنبه 

بازداشت عباس واحدیان شاهرودی .تن از ماموران امنیتی به منزل آقای واحدیان شاهرودی مراجعه کرده و با رفتاری خشونت آمیز وی را بازداشت کردند ۹بر اساس اطالعات دریافتی 

 .مشهد احضار شده بوددادگاه انقالب  ۸۵۳در حالی صورت گرفته است که وی امروز به شعبه 

ری و دو سال محرومیت از در همین روز نجات بهرامی روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش توسط دادگاه انقالب تهران به یک سال حبس تعزی

در این روز جاوید رحمان گزارشگر . ه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودوی در آذرماه سال گذشت. های سیاسی محکوم شد استفاده از تلفن هوشمند و عضویت در احزاب و گروه

هایی از جمله، مجازات اعدام در  این گزارش شامل بخش. ی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تازه ویژه

 .ی وکال و فعاالن حقوق زنان، عدم آزادی بیان و اطالع رسانی آزاد است نگاران، جامعه شهروندان دو تابعیتی، افزایش فشار بر روزنامه ایران، بازداشت های خودسرانه

آقای فالحی . تعلیق شده استاجرای این حکم به مدت سه سال . ضربه شالق محکوم شد ۲۵ماه حبس تعزیری و  ۹در همین روز دمحم تقی فالحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران به 

در موردی دیگر دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم . اردیبهشت ماه امسال همزمان با روز معلم و در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود ۲۲

بریتیش )گی، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند دفتر شورای فرهنگی بریتانیا الخروجی برای ارس امیری فعال فرهن سال ممنوع از کاری و ممنوع ۲سال حبس و ۲۵

 سال حبس تعزیری محکوم شده بود ۲۵ارس امیری در اردیبهشت ماه سال جاری توسط دادگاه انقالب به . را بدون حضور او و وکیلش عیناً تائید کرد( کانسیل

ای خطاب به وزیر علوم ضمن اشاره به دانشجویان بازداشتی و دربند این دانشگاه و تاکید بر اصل استقالل  انشگاه تهران با انتشار نامهجمعی از دانشجویان د: مــرداد ۲۹دوشنبه 

اند که این نهاد خود  م کردهاندرکاران آموزش عالی کشور را ناتوان در عملی ساختن وعده های خود مبنی بر پیگیری وضعیت دانشجویان دانسته و اعال دانشگاه، این وزارت و دست

 .ست های صنفی بخشی از سرکوب سازمان یافته علیه دانشجویان فعال در عرصه

 ۲۶ی خانم کردافشاری در تاریخ  کیفرخواست پرونده. فعال مدنی روز جاری در دادگاه انقالب تهران برگزار شد( صبا کردافشاری)ی دادگاه رسیدگی به اتهامات  در همین روز جلسه

در این روز . شنبه از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده است برد و روز سه خردادماه در بازداشت به سر می ۲۲صبا کردافشاری، از تاریخ . داد به وی ابالغ شده بودمر

بودند ، در پی هجوم پلیس به این تجمع به خشونت کشیده  ن تجمع کردهها در مقابل ساختمان شهرداری تهرا ی سگ شماری از حامیان حقوق حیوانات که در اعتراض به کشتار وحشیانه

ی آزاد کارگران ایران توسط دادگاه  ، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و عضو اتحادیه(نسرین جوادی)در همین روز اعظم خضری . شد و تعدادی از معترضان بازداشت شدند

 .این فعال کارگری در جریان تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. ق محکوم شدضربه شال ۴۴سال حبس و  ۴انقالب تهران به 

ز گذشته به وکیل وی ابالغ سال حبس تعزیری کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه ساکن مشهد را عینا تائید و رو ۲۳دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی، حکم : مــرداد ۲۸شنبه  سه

فعالین مدنی و صنفی نیز همراه جعفری یزدی اواخر فروردین ماه سال جاری توسط دادگاه انقالب مشهد به حبس محکوم و جلسه دادگاه تجدید نظر وی که با بازداشت شماری از . کرد

" فعالیت تبلیغی علیه نظام از درون زندان"شیرانی دو زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل به اتهام در همین روز دمحمصابر ملک رئیسی و شیراحمد . بود هفته گذشته برگزار شده بود

حکم صادره در ارتباط با پرونده جدیدی است که این دو زندانی در نهمین سال حبس خود با . توسط دادگاه انقالب اسالمی این شهر هرکدام به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شدند

 .ماه حبس تعزیری محکوم شده بود ۶پیشتر نیز بابت بخش اول این پرونده، دمحمصابر ملک رئیسی به . اند ن روبرو شدهآ
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 حقوق واریز شد، دیگر اعتبار نداریم/ ماه بدون بیمه ۰کارگر زیگورات چغازنبیل  54  -(  81) 

دانم اوضاع تامین اعتبار در  گرانه بسیار زیادی نیاز دارد اما نمی کارهای حفاظت هنگی به کمک، فکر، پشتیبانی، فر میراث: تپه تاکید کرد مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت

 .ها را کاهش دهیم رود و امکان دارد مجبور باشیم به دلیل کمبود اعتبار، برخی از برنامه سازمان چگونه پیش می

شود با اینکه هشت روز از پرداخت حقوِق این کارگران گذشته  گفته می. نفر از کارگراِن زیگورات چغازنبیل رد نشده است ۱۵یمه به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از چهار ماه است که ب

 .اما هنوز بدهی بیمه درمانی این کارگران واریز نشده است

با توجه به آنکه امروز تعطیل است این احتمال وجود . درمان خود یا اعضای خانواده نیستندتعدادی از کارگران نیاز به درمان پزشکی دارند اما به علِت پرداخت نشدِن حق بیمه، قادر به 

 .ها روز چهارشنبه نیز پرداخت نشود و عمال این کارگران باید تا هفته آینده صبر کنند دارد که حق بیمه

ماه،  ۴بودیم که بعد از گذشت   میلیارد تومان بودجه تقاضا کرده ۴برای این پایگاه حدود : گفت دراین خصوص به ایلنا( تپه مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت)عاطفه رشنویی 

ای در اختیار نداریم و تا زمانی که  این درحالی است که از این به بعد دیگر بودجه. ماه پرداخت کنیم ۴یک میلیارد تومان تخصیص یافت و توانستیم حقوق کارگران را بعد از گذشت 

 توانیم از این پس حقوق کارگران را واریز کنیم یا خیر؟ توانیم بگوییم که آیا می ارات تخصیص نیابد نمیاعتب

داریم و این درحالی است که تامین اعتبار ن. مردادماه با توجه به آنکه بودجه تخصیص یافته تمام شده، تضمینی برای پرداخت حقوق مردادماه وجود ندارد ۲۹به گفته او، تا روز گذشته، 

 .گردیم حل می فرهنگی کشور با عدم تامین اعتبار روبه رو هستند و به دنبال راه های میراث تمام پایگاه

اداره ضمن آنکه کارهای مالی پایگاه چغازنبیل زیر نظر . شود شود، سند بیمه نیز همزمان رد می زمانی که سند حقوق رد می: رشنوی درخصوص پرداخت بیمه کارگران چغازنبیل گفت

اسناد مالی بیمه نیز پرداخت شده اما اینکه چک مورد نظر چه زمانی به بانک برده شود در زمره اختیارات   همزمان با اسناد مالی حقوق،. شود فرهنگی خوزستان انجام می کل میراث

 .دانم هنوز چک بیمه به بانک برده نشده یتا جایی که م. فرهنگی استان، مسئول آن هستند پایگاه چغازنبیل نیست و مسئوالن اداره کل میراث

دانم اوضاع تامین اعتبار در  گرانه بسیار زیادی نیاز دارد اما نمی کارهای حفاظت فرهنگی به کمک، فکر، پشتیبانی،  میراث: تپه تاکید کرد مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت

 .ها را کاهش دهیم ه دلیل کمبود اعتبار، برخی از برنامهرود و امکان دارد مجبور باشیم ب سازمان چگونه پیش می

باید قبل از شروع  .اما با توجه به به خشتی بودن بنا، نیازمند حفاظت و مرمت مستمر است. به گفته رشنویی، بنای چغازنبیل در حال حاضر ثابت شده و در شرایط مناسبی است

فرهنگی کمک کنند و باتوجه به  توانند به حوزه میراث در این میان خیرین می. قطعا به تامین اعتبار نیاز داریم. را انجام دهیم ها سرکشی و کارهای جلوگیری از بروز بحران بارندگی

 مند شوند قوانینی که وضع شده از بخشودگی مالیاتی بهره

 

 سنگ استان کرمان عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شرکت زغال -(  83) 



 256                                                                                                                                                                                  1089 مرداد  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در 

 کارگران معادن زغال سنگ استان کرمان از امنیت جانی بدلیل برداشت سنتی و رعایت  نشدن اصول ایمنی کارعدم برخورداری 

 آور درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان4کارگربدلیل پرداخت نشدن 9144بالتکیفی بازنشستگی 

خورده است  ها با این معادن گره های بسیاری معیشت آن راور را تحت پوشش دارد و خانوادهسنگ استان کرمان اقتصاد شهرهای بزرگی هم چون کرمان، زرند، کوهبنان و  شرکت زغال

 .ها در انتظار بازنشستگی هستند که این روزها تعداد زیادی از آن

یز دچار اختالل شده و لذا پرداخت حقوق و یا در حال آهن اقتصاد این معادن ن ها توسط ذوب آهن اصفهان لذا تعلل در پرداخت بدهی سنگ توسط ذوب ها به علت انحصار خرید زغال سال

 .ماند حاضر وضعیت بازنشستگی بسیاری از کارگران معطل و بالتکلیف می

شستگی روبرو ها با مشکل بازن درصد حق بیمه آن 2سنگ در پرداخت  در همین راستا افزون سه هزار کارگر معدن که در سن بازنشستگی هستند به دلیل ناتوانی مالی شرکت زغال 

 .شدند

های بیمه  چنین پرداخت لیست موقع حقوق و مزایا و هم شود بلکه قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت، پرداخت به مشکالت کارگران معدن در این استان تنها به بازنشستگی ختم نمی

 .هاست ازجمله مشکالت آن

برداری از  ها بهره سنگ شهرت دارد اما اکنون پس از سال های تولید زغال ترین قطب عنوان یکی از مهم کرمان به مرداد،باوجوداینکه استان01برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

کند  نیز تائید میها  ای که نماینده آن شود و لذا بسیاری از کارگران بنا بر گفته خودشان از امنیت جانی الزم برخوردار نیستند نکته صورت سنتی برداشت می سنگ، همچنان به معادن زغال

 .ها و نرسیدن چوب روسی معادن تعطیل شدند و بدون این نوع چوب اکنون جان بسیاری از کارگران درخطر است برخی معادن استان کرمان به علت تحریم: گوید و می

ند و این امر موجب شد که ضمن افزایش مشکالت اقتصادی و تولیدی در سنگ استان کرمان به علت زیان دهی رو به تعطیلی نهاد های گذشته بسیاری از معادن زغال متأسفانه طی سال

 .رو باشند منطقه افراد بسیاری با مشکل اشتغال روبه

 .ترین مشکالت کارگران این معادن است سنگ کرمان سه ماه حقوق معوقه دارند و مشکالت معیشتی بزرگ کارگران معدن چشمه پودنه زغال

شود اما  آهن اصفهان مصرف می سنگ کرمان در شرکت ذوب عمده محصول زغال: کند سنگ استان کرمان با اشاره به مشکالت مالی این شرکت اظهار می یکی از کارگران معادن زغال

 .شوند شود و لذا کارگران این شرکت با مشکالت جدی مواجه می آهن پرداخت نمی موقع توسط ذوب مطالبات این شرکت به

بسیاری از : افزاید ترین مشکالت کارگران این معادن است می سنگ کرمان سه ماه حقوق معوقه دارند و مشکالت معیشتی بزرگ رگران معدن چشمه پودنه زغالوی با اشاره به اینکه کا

سنگ باوجود ازکارافتادگی به تعویق  معادن زغال ها به کارگران در این معادن در برخی اوقات دستی بوده و مدرکی برای فعالیت در معادن وجود ندارد لذا بازنشستگی کارگران پرداخت

 .افتاده است

شده و این کارگران در تأمین  تنها پنج روز از ماه پرداخت می 98بیمه برخی کارگران معدن پیش از سال : افزاید دهد و می نسبت می 98وی این موضوع را بیشتر به قبل از سال 

 .اند اجتماعی غیبت خورده

سنگ به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا کارگران با حقوق معوقه چندماهه  کارگران روبرو هستند و این موضوع برای کارگران زحمتکش  اکثریت معادن زغال: کند وی عنوان می

 .که در شرایط کاری خاصی در این معادن مشغول به کار هستند مشکالتی ایجاد کرده است
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سازی و کاهش تولید و نهایت  تبع آن کاهش آماده گذاری و به ن است موجب تعطیلی برخی از این معادن و در برخی دیگر باعث کاهش سرمایهادامه این وضعیت ممک: کند وی ابراز می

 .کاهش اشتغال شود

چنین نمایندگان کارگران قرار دارد  ها  و هم شار رسانهدر همین راستا استاندار کرمان که به دلیل مطالبات معوق مانده  و بالتکلیفی بسیاری از کارگران در آستانه بازنشستگی مورد ف

آور به تأمین اجتماعی پرداخت شود که  سنگ در استان بازنشسته شوند، باید چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان کارگر مشمول بازنشستگی زغال0022برای اینکه : کند بیان می

 .منابع را ندارد سنگ این میلیارد تومان بار مالی دارد و زغال 109

 .ماهه بدون جریمه تقسیط شود تا بدین ترتیب مشکل کارگران حل شود 62سنگ به تأمین اجتماعی  دهد تا بدهی کارفرمایان زغال وی پیشنهاد می

صورت  ده از حقوق دولتی معادن استان و تقسیط بدهی بهدر همین راستا مقررشده دو راه با کمک نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اتاق بازرگانی در زمینه استفا: شود وی یادآور می

 .ساله و پرداخت قسطی به تأمین اجتماعی دنبال شود 12

صورت مستمر و ماهیانه  وگوی ملی و سایر مراجع، به همچنین مقررشده بعدازاین چهار درصد حق بیمه با پیگیری اتاق بازرگانی و دریافت مصوبه شورای گفت: کند وی تصریح می

 .ریافت شودد

بینی منابع نیز  آهن اصفهان مصوبه هیئت دولت را دارد و پیش مطالبات از ذوب: کند آهن اصفهان نیز بیان می سنگ استان کرمان از ذوب استاندار کرمان درباره مطالبات شرکت زغال

 .ه مجلس از کرمان و راور این مسئله پیگیری شودصورت گرفته اما بخشی از مصوبات اجرا و پرداخت بدهی صورت نگرفته که قرار شد توسط نمایند

 

  ادامه تعطیلی معادن سنگ عباس آباد محالت وبیکاری صدها نفر*

مبنی نگذشته بود که نامه ای از طرف معاونت معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به مجموعه معادن عباس آباد محالت در استان مرکزی صادر شد 89حدودا دو ماه از آغاز سال 

اطالعات . بالفاصله پس از ابالغ این نامه بارگیری سنگ از معادن عباس آباد متوقف شد و افرادی که در این معادن کار می کردند بیکار شدند. بر اینکه این معادن باید تعطیل شوند

  .لیت و از این راه کسب درآمد می کردندنفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در معادن عباس آباد فعا922موجود حاکی از آن است که حدودا 

مرداد،برخی از دالیل معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت برای تعطیل کردن معادن عباس آباد به شرح مذکور است؛ آلوده کردن محیط 01بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

  .ند، فروش سنگ این معادن به دالل ها، عدم رعایت نکات ایمنی در برخی سینه کارهای معدنزیست، اختالف برخی از معدنکاران که در این معادن با هم شریک هست

فعالیت های معدنی است که این  مهمترین دلیل تعطیلی معدن که از طرف معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت بیان شده آلوده کردن محیط زیست توسط گرد و غبار حاصل از

به دلیلی که در زیر عنوان می شود می توان این طور استدالل کرد که در این باره بیشتر . روی جاده های خاکی عباس آباد بلند می شود و بر شهر نیم ور می نشیندگرد وغبار عمدتا از 

  .وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر است نه معدنکار

نون با در نظر گرفتن این نکته بسیار مهم و اساسی که فعالیت های معدنی مخرب و آلوده کننده محیط زیست قا. طبق قانون تمامی معادن کشور موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند

درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و  ۶۱است مکلف کرده که برای جبران این خسارت حقوق دولتی دریافتی از معادن به شرح زیر هزینه شود؛ 

درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن  ۲۱ی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ماموریت ها
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بیمه فعالیت های معدنی برای حمایت از مکتشفان و  درصد به صندوق ۱درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود،  ۲۲واقع شده، 

 .درصد به عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه ۳بهره برداران معادن، 

احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی به نیم ور پرداخت می شده، آیا تاکنون درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن شهر نیم ور برای ایجاد رفاه و توسعه و  ۲۴طبق قانون فوق باید 

و تجارت تاکنون چه مبلغی از حقوق این مبلغ پرداخت شده است؟ عمده گرد و غباری که از معادن عباس آباد بلند می شود مربوط به جاده های این معدن است، وزارت صنعت، معدن 

  صرف ایجاد جاده های آسفالت و مناسب کرده است؟ چه مبلغی صرف ایجاد فضای سبز شده است؟دولتی دریافتی از این معادن را 

  .و هشدار به معدنکاران قابل حل است مسایلی مانند فروش سنگ این معادن به دالل ها یا ایجاد نکات ایمنی در معدن یا اختالفات شخصی شرکا به راحتی و با نامه نگاری و ابالغ

زه مشغول به کار و که شغل و درآمد و زندگی بسیاری از مردم شهرستان محالت به صنعت سنگ و معدن گره خورده و اینگونه تصمیم گیری ها، افرادی که در این حو مساله این است

می بریدند، کارگران معادن و راننده های وسایل نقلیه که در این بین بیشتر از همه برخی کارخانجات سنگبری که سنگ عباس آباد را . فعالیت هستند را با مشکالت اساسی مواجه می کند

  .به صورت مستقیم درگیر کار معدن و استخراج آن بودند ضرر می کنند و زندگی و معیشت آنها دچار اختالل می شود

معدن و تجارت استان مرکزی و حمایت های مالی وزارت خانه و  جاده های خاکی عباس آباد که مهمترین منبع ایجاد گرد و غبار هستند می توانند با کمک و درایت سازمان صنعت،

 .کمک و همدلی معدنکاران این منطقه آسفالت شوند تا این مشکل آالیندگی یک بار و برای همیشه برطرف شود

 

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه  -*

 در محکومیت حکم ناعادالنه نسرین جوادی�

 بنام خداوند جان و خرد

 بیکران به  هم طبقه ای های ستمدیده ومردم عزیز کشورمان ایران درود

ضربه شالق و نیز  ۴۴به یکسال حبس و ” اخالل در نظم عمومی” یکسال حبس و برای اتهام ” تبلیغ علیه نظام”پنج سال حبس، برای اتهام ” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور

اقالم مشابه و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی،بنظر شما این مجازات ها برای چه کسی و به چه جرمی  محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و

 صادر شده است؟

اسی صادر کرده اید در چشمان شما زل خواهد این احکام برای سرکار خانم جوادی از اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران صادر  شده و اگر از قاضی بپرسید این احکام را  بر چه اس

 "شرع اسالم"زد و قطعا میگویید 

 جالب است بدانید جرم خانم جوادی شرکت در تجمع روز جهانی کارگر است ،

 ایا یک کارگر ایرانی حق ندارد مطالباتش را فریاد بزند ؟

 د ، به کجا رسیده ایم که سیستم قضایی ما ضد کارگر ،زن ستیز ومردم ستیز شده است؟چرا هرکس بر سر هر موضوعی اعتراض میکند با اینگونه احکامی روبرو میشو
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 آیا با  بازداشت فعالین کارگری و ترقی خواه رانت ها وفسادها  برچیده شده ؟

 زندانها پر شده از فعالین کارگری و سایر فعالین در تمام زمینه ها 

 آیا حق این عزیزان زندان است ؟

 جایشان زندان است ،چه کسی دستور بازداشت این عزیزان را صادر کرده ؟. وانند در برابر بی عدالتی ها سکوت کنندکسانی که نمیت

 د اگر فکر کرده اید با  احکام سنگین میتوانید کارگران را از مبارزه برای اجرای عدالت و پیگیری مطالباتشان باز دارید سخت در  اشتباهی

یی استوار به راهمان ریتان کینه کارگران را نسبت به خود بیشتر میکنید وبه ما نشان دادید که راه درست را انتخاب کرده ایم ومصمم تر  از همیشه و با گامهاشما با این اعمال ضد کارگ

 ادامه خواهیم داد،

 بترسید از روزی  که طغیان کارگران ایرانی به را بیفتد،

 .الم مظلوم قطعا برعکس خواهد بودآن روز، روز تسویه حساب خواهد بود و جای ظ

 ری و ترقی خواه هستیم،ما کارگران هفت تپه احکام ظالمانه  خانم نسرین جوادی را بشدت محکوم میکنیم و خواهان  بستن پرونده  این شیرزن  و تمامی فعالین کارگ

 .دور احکام ظالمانه برای این عزیزان را متوقف کند میخواهیم که روند پر شتاب بازداشت فعالین ترقی خواه  و ص. همچنین از  قوه قضائیه

 از هفت تپه تا تهران ""

 ""زحمتکشان در زندان

 

 گزارشی درباره برگزاری  و دوره بازجویی و حبس مهدی قلیان*

ساله،  ۳۴مهدی قلیان، . دادگاه کیفری شهرستان دزفول دادگاهی شد ۲۵۲مرداد ماه در شعبه  ۲۴به غیر از متهمان اصلی پرونده هفت تپه برادر سپیده قلیان، مهدی قلیان نیز روز یکشنبه 

اما در روزی که ماموران امنیتی برای دستگیری سپیده به خانه . و ساکن دزفول است او هرگز در زندگی خود فعالیت سیاسی  نداشته است( سال ۲۲سال و  ۸)متاهل و دارای دو دختر 

 .روز حضور در چندین بازداشتگاه مختلف متهم به چهار اتهام شد ۲۵دی قلیان نیز بازداشت و پس از آنها هجوم آوردند، در جریان درگیری مه

 .مرداد ماه متوجه صدور حکمش شده است ۳۵مرداد ماه، از طریق پیامکی در تاریخ  ۲۴در حال حاضر دو  روز پس از تشکیل یک جلسه دادگاهش در تاریخ 

فقط از طریق پیامک به او اطالع داده شده حکم صادر شده و احتماال ظرف چند روز »: مرداد، یک منبع آگاه درباره وضعیت مهدی قلیان گفت01براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .«شود دیگر به او ابالغ می
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در روز اول . نی از قبل همه چیز مشخص و تعیین شده بودشود یع دو روز پس از تشکیل دادگاه حکم صادر می«  :گوید او با اشاره به صدور حکم دو روز پس از تشکیل دادگاه می

حتی این بازپرس همین حرف را به . رسد ام، دستور از باال به من می بازداشت، بازپرس پرونده به مهدی قلیان که او را با سروصورت خونین نزدش بردند، گفته بود من هیچ کاره

حاال تشکیل دادگاه، حضور وکیل و دفاعیات هم فقط برای تزیینات است وگرنه از قبال .  توانم بکنم ت کردی و من دیگر کاری نمیاسماعیل بخشی زده بود و گفته بود تو خودت را بدبخ

 .«کاره است حکم صادر شده و قاضی هم هیچ

به گفته این منبع مهدی قلیان . «به ضابطین قضایی فحاشی»و « مچاله کردن حکم قاضی»، «تمرد از دستور حکم قضایی»، «ضرب و شتم ضابطین قضایی»اتهامات مهدی قلیان 

 .ین حال با این درخواست موافقت نشده استاتهاماتش را قبول ندارد و در جلسه دادگاه درخواست پخش فیلمی که از روز دستگیری از سوی ماموران امنیتی گرفته شده را داشته است با ا

شوند تنها کسی که بیدار بوده  وقتی چهار مامور مرد به همراه دو مامور زن به خانه آنها وارد می ۸۴دی ماه  ۳۵صبح زود : قلیان گفت این منبع مطلع درباره نحوه بازداشت برادر سپیده

مامور وارد خانه شدند، همه  ۲۴هو یک»: شود کنند و درگیری ایجاد می تک اعضای خانواده سپیده توهین می شوند، با تک  مهدی قلیان برادر سپیده بوده، ماموران به زور وارد خانه می

ماموری به گردن مادرشان . کشیدند بیرون بردند برادر سپیده را با سر و صورت خونین و با دستبند، پابند و چشم بند در حالیکه روی آسفالت خانه می. جای خانه را مامور گرفته بود

 .«آن روز مهدی را هم همراه سپیده بردند. رفته است شده، می به ون برده می زند، مادر داشته دنبال پسرش که خونین و کشان کشان شوکر برقی می

مهدی قلیان در تاریخ . دی ماه به بازداشتگاه دزفول، زندان دزفول و پس از آن به بازداشتگاه امنیتی اهواز منتقل شدند ۳۵به گفته این منبع،مهدی و سپیده قلیان پس از بازداشت در تاریخ 

 .میلیون تومان آزاد شد ۲۵۵ار وثیقه بهمن با قر ۲۵

خواهر و . کند که خواهرش در سلول نزدیک یا روبری او باشد رسند از ماموران خواهش می مهدی وقتی به بازداشتگاه اهواز می»: این منبع درباره دوران بازداشت مهدی قلیان گفت

شنوید باید سریع چشم بندتان را بردارید و به سمت دیوار و پشت به درب  گفته بودن اگر صدای پا می. لول بسته بوداما تمام مدت در س. برادر در آن چند روز در سلول روبروی هم بودند

 .«بردند شان آنها را به اتاق بازجویی می آن وقت با کشیدن آستین لباس. اگر در سلول شما را زدند، چشم بند را زده و با سر پایین بیرون بیاید. سلول بایستید

پتوها هم آن قدر کثیف و بد . در آن زمان زمستان بوده، نه لباس کافی داشتند و نه وسایل گرمایشی»های یک و نیم در دو متر، سرد و بدون وسایل گرمایشی و فقط دو پتوی کثیف  سلول

 .«کردند بوده که به زحمت از آنها استفاده می

خواستند او را قانع کنند که با یک  می. از او پرسیدند که با چه گروهک ترویستی در ارتباط بودی»: تروریستی شده است های خود متهم به ارتباط با گروهک مهدی قلیان در بازجویی

مواجه با مامورانی شده مهدی هم گفته که او خواب بوده و وقتی در را باز کرده . گروهکی در ارتباط بوده که از طریق آن نیروهای امنیتی را به خانه کشانده و بعد آنها را کتک زده است

 .«شناسد و بعد هم سر از اینجا درآورده و گروهکی نمی

های اعترافش نوشته است اما بعد ماموران گفته اند  کرده واقعی است در برگه گوید مهدی در ابتدا چیزهایی را که فکر می کند و می این منبع به اعترافات اجباری مهدی قلیان هم اشاره می

او . ات باشد اند نه باید با دست خودت اما آنها گفته. کنم مهدی هم گفته پس شما بنویسید من امضا می. قبول نداریم و اگر چیزهای دیگر ننویسی از اینجا بیرون نمی روی نه ما اینها را

 .اند اند و زیر کاغذ زده نوشته و بعد آنها انگشتش را گرفته

مهدی در جلسه دادگاه به قاضی گفته که اتهاماتش را قبول ندارد اما قاضی »: مرداد ماه، مهدی قلیان و وکیلش توانستند از خود دفاع کنند ۲۴به گفته این منبع در روز دادگاه در تاریخ 

مهدی . اند نوشته است تهخواسته از آن وضعیت خالص شود هر چه گف گفته تو با دست خودت اعتراف کردی و مهدی هم گفته بله با زور مجبورش کردند که بنویسد او هم چون می

اند و خودش را خونین کشان کشان  زده درخواست فیلمی را کرده که در روز بازداشت ماموران از تمام لحظات گرفته بودند، خواسته تا قاضی ببیند که ماموران به مادرش شوکر برقی

 .«حکم صادر شده استاما فیلمی نشان داده نشده و ظرف سه روز هم . اند و خواهر کوچکترش را هم برده
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. مهدی نگران خواهرش بود»: گاه پیش از بازداشت خواهر کوچکش کار سیاسی نکرده، این منبع درباره برادر سپیده قلیان گفت مهدی قلیان دارای دو فرزند و دارای شغل آزاد هیچ

ها و  خوابیده و یکهو سر از بازداشتگاه ها با چراغ روشن می خواهری که حتی شب. رده بودتپه و همشهریانش دفاع کرده و کار خالفی نک ای که فقط از کارگران هفت ساله ۲۲خواهر 

 .«مهدی ناراحت برخورد ماموران و ورود خانه بدون هماهنگی بود و بعد خودش هم بازداشت شد. بار درآورده است  های مختلف با وضعیت اسف زندان

ساناز الهیاری، فعال )دادگاه انقالب به ریاست قاضی دمحم مقیسه برگزار شده است اما هنوز دادگاه دو نفر دیگر ۲۹تپه در شعبه  راضات هفتتاکنون دادگاه پنج نفر از هفت متهم پرونده اعت

 .باقی مانده است( تپه مدنی و علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت

در دومین جلسه دادگاه، عسل دمحمی یکی از متهمان پرونده که تا آن زمان با قرار وثیقه آزاد بود . ده استبرگزار ش( مرداد ماه ۲۵و  ۲۸،  ۲۳، ۲۲)های  های این پرونده در تاریخ دادگاه

رگزاری اما جز ب. رسانی و فعالیت او در دوران آزادی با قرار وثیقه بوده است دلیل بازداشت او به گفته قاضی مقیسه، اطالع. به دستور قاضی مقیسه بازداشت و روانه زندان اوین شد

الدین حیدری منش وکیل سپیده قلیان به دلیل دفاع از موکالن خود مورد توهین و حتی تهدید به بازداشت از سوی قاضی  های آنها، فرزانه زیالبی وکیل اسماعیل بخشی و جمال دادگاه

 .مقیسه قرار گرفتند

مادر رهام . در مقابل ساختمان دادگاه انقالب بازداشت شدند( آبادی و هیراد پوربداقی رهام یگانه، فرید لطف)های  عالوه بر اینها، در اولین روز دادگاه این متهمان، سه جوان دیگر به نام

ی بازداشت یتکه این سه نفر بدون شعار و یا حرکت خاصی فقط جلوی ساختمان دادگاه انقالب برای دیدن دوستانشان ایستاده بودند که از سوی ماموران امن:یگانه در همین رابطه گفت

 . شدند

از آن زمان تاکنون . شدند و با قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شدند« اخالل در نظم عمومی»یک روز پس از بازداشت این سه جوان در شعبه هفتم و چهارم بازپرسی متهم به 

 .اند های خود داشته فقط دو بار تماس کوتاه تلفنی با خانواده

 

 :یمان کارون به رئیس قوه قضاییهنامه کارگران س -*

 به شبهات کارگران در خصوص کاهش تولید پاسخ دهید/ دار لزوم استقرار نماینده ستاد مبارزه با پولشویی در واحدهای مشکل

 .ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری مشکالت تولید در این کارخانه شدند کارگران سیمان کارون طی نامه

ضمن انتقاد از بالتکلیفی وضعیت خود، استقرار نماینده ستاد مبارزه با پولشویی طبق مصوبه مجلس ( رئیس قوه قضاییه)ای خطاب به ابراهیم رئیسی  کارون طی نامهکارگران سیمان 

 .های دارای شبهات مالی در این واحد تولیدی را خوستار شدند در خصوص شرکت

تر نسبت به شبهات به وجود آمده برای  رست به عنوان جانشین مدیرعامل پیشین شرکت، از رئیس قوه قضاییه خواستند تا هرچه سریعآنان در این نامه با اشاره به جایگزینی سرپ

 .کارگران رسیدگی شود

در راستای انتخاب یک مدیرعامل متخصص و  ما خواهان تعیین تکلیف نهایی: اند سازی در امور مالی کارخانجات در این نامه نوشته کارگران سیمان کارون با انتقاد از عدم شفاف

 ایلنا./فرما اقداماتی صورت بگیردکارآزموده هستیم و با توجه به کاهش تولید در این کارخانه باید نسبت به تهیه اقالم و قطعات مورد نیاز کارخانه در اسرع وقت توسط کار

 

 .نه محل دادگاهی کارگران گرسنه  دادگاه محل محاکمه غارتگران و اختالس گران باید باشد، - ( 14) 

، در اعتراض به حقوق و مزایای عقب افتاده ، طرح طبقه بندی مشاغل، عدم تمدید دفتر چه های بیمه و وضعیت قرار داد های ۲۳۸۹اردیبهشت  ۲۸نفر از کارگرانی که در  ۲۵پرونده 

 .باشدبصورت مسالمت آمیز دست به تجمع زده بودند هنوز مفتوح می ... کار و
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تپه و برخی از اعضای شورای اسالمی کار ، برای ایجاد رعب و وحشت کارگران گرسنه در هفت تپه دست  قبال گفته شد که ، اسد بیگی و شکوهی مسئول حراست شرکت نیشکر هفت

 .به هر توطئه ای خواهند زد تا کارگران حق خواه و معترض را جهت سرکوب ،به دادگاه بکشانند

ان و به ضرر کارگران گرسنه رقم ور شدیم که دست هایی در پشت پرده قرار دارد و این اشباح با هر امکانی که در اختیار دارند می توانند رای دادگاه را به نفع کارفرمایما قبال یاد آ

 .بزنند

  .ی ها در دادگاه شوش مشهود استفساد و این بی حقوق ، گفتم  این!ما شنیدیم که رئیسی، قصد دارد با فساد در دستگاه قضایی مبارزه کند

 .زندان و شالق برای آنها صادر می شود  گفتیم که کارگران گرسنه هفت تپه بدون هیچ دلیلی محاکمه می شوند و احکام

تپه در یک تجمع مسالمت آمیز تنها از حق خود  هفت ما گفتیم که وکیل کارگران هفت تپه، خانم فرزانه زیالبی با حضور در دادگاه توانسته است بر اساس مستندات ثابت کند که کارگران 

 .به دفاع برخواسته اند و هیج جرمی مرتکب نشده  اند

ه عدم برگزاری تجمع در شرکت، جلب گفته شد که شورای اسالمی کار بنابه دستور خطیبی، نماینده اسد بیگی کارگران را ترغیب می کنند که با رجوع به کارفرما و دادن تعهد  ب 

 .ایت کار فرما را   فراهم کنندرض

دست به هیج اعتراضی نزنند، چرا که هر گفتیم که این همکاری  دادگاه و کار فرما برای گرفتن تعهد های  غیر قانونی، در این راستا می باشد که کارگران برای کسب  مطالباتشان 

 !ق خواهد بودزندان و شال!! با دادگاه  کارگری که از حق خود دفاع کند سر و کله ان

 هم سرنوشتان؛

 .دست های پشت پرده  برای خاموش کردن صدای کارگران گرسنه در دادگاه شوش، همچنان به کار خود  ادامه می دهد 

اب می دهند و با اتکاه به دادگاه جو دست هایی  که حافظ  منافع کار فرمایان و سرمایه داران هستند ، دست هایی که صدای اعتراض کارگران گرسنه را با ایجاد فضای رعب و وحشت

 .،احکام زندان و شالق را برای کارگران گرسنه صادر می کنند

در دا گاه باید غارتگران، مفسدان، دزدان و جنایتکاران محاکمه .  نباید کارگرانی که مورد بی حقوقی قرار می گیرند و دسترنج آنها غارت  می شود در دادگاه مورد محاکمه قرار گیرند

 .وندش

دست های پشت پرده کارگران حق خواه و گرسنه متاسفانه اما ما شاهد هستیم که این روند کامال  وارونه است، دزدانی  که حاصل کار و رنج کارگران را باال می کشند  آزاد هستند و با 

 .را به چهار میخ می کشند

 !فاه و آسایش و امنیت زندگی می کنند، اما تولید کنندگان تمام  نعمات مادی، در فقر و گرسنگیدر  دنیای وارونه، همه چیز وارونه است ظالمان و ستم کاران، در ر

 .در این دنیای وارونه دادگاه هم برای گرسنگان حکم بی دادگاه را داد

 .دادگاه زمانی دادگاه است که حق را به حق دار برساند، در غیر اینصورت باید گفته شود بی دادگاه
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کوم کرده و خواستاریم که ران هفت تپه به دادگاه کشاند کارگرانی که برای احقاق حقوق پایمال شده دست به آعتراض  میزنند و برای آنها پرونده سازی می شود را محسندیکای کارگ

 .سریعا به این روند ضد کارگری پایان داده شود

 تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت

 ۸۹مرداد  ۳۵

 آورند های خصوصی سردرمی بیماران تامین اجتماعی از مطب/ های درمان نیست نشستگان پاسخگوی هزینهحقوق های ناچیز باز -*

های  های به وجود آمده، حقوق ناچیز بازنشستگان پاسخگوی هزینه با توجه به تورم و گرانی: عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با اشاره به مشکالت درمانی بازنشستگان گفت

 .ن آنها نیستدرما

ای باال رفته که اگر یک بازنشسته تمام حقوقش  های درمانی به اندازه هزینه: های درمان همزمان با گران شدن دیگر کاالها به خبرنگار ایلنا گفت مجید سبزعلیان با اشاره به افزایش هزینه

 .های درمانی اختصاص دهد، بازهم جوابگو نیست را هم برای هزینه

کند و از  کرد که تمام حقوقش را صرف خرید داروهای شیمی درمانی می یکی از بازنشستگان که مبتال به سرطان شده و به کانون مراجعه کرده بود گالیه می: ای گفت نمونهوی با ذکر 

 .کاملی در این زمینه ارایه کند سازان حافظ نیز استفاده کرده و سازمان تامین اجتماعی نیز حاضر نیست خدمات درمانی سقف خدمات درمانی بیمه آتیه

این بازنشسته مبتال به سرطان که برای دریافت کمک به کانون مراجعه : های تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران از شلوغ بودن بیمارستان

این بازنشسته . کرد و از خانواده دور شده بود تا بتواند از خدمات یک بیمارستان در بابل استفاده کند زندگی میهای تهران شلوغ بود، خودش در بابل  کرده بود به دلیل آنکه بیمارستان

وبت به او نخواهد ها استفاده کند شش ماه دیگر هم ن ای شلوغ است که اگر قرار باشد از خدمات این بیمارستان های تهران مانند فیاض بخش و میالد به اندازه کرد که بیمارستان اعالم می

 .رسید

اند  کنند که برای آزمایش به بخش خصوصی مراجعه کرده بازنشستگانی به کانون مراجعه می: وی با ابراز تاسف از اینکه میزان فرانشیز بیمه تامین اجتماعی در حال افزایش است، گفت

هزار تومانی را سازمان تامین کرده و بقیه را  122هزار تومان از هزینه آزمایش  55بدین معنا که  .اما یک سوم هزینه را بیمه پرداخت کرده و دو سوم را بازنشسته پرداخته است

 .بازنشسته پرداخت کرده است

ایم که سازمان  الم کردهبارها در جلسات کانون به بازنشستگان اع: گیرد، گفت سبزعلیان با اشاره به اینکه تبلیغات بسیاری در خصوص ارایه خدمات درمانی تامین اجتماعی صورت می

 .کند اما در واقع این طور نیست و انتظار داریم مدیران تامین اجتماعی نسبت به درمان توجه بیشتری داشته باشند خدمات درمانی مناسبی ارایه می

شود،  حساب و کتاب گران می ویزیت پزشکان بی: آید، گفت مانی برنمیهای در هزار تومانی به پایین از عهده هزینه 522وی با ابراز تاسف از اینکه بازنشسته با حقوق یک میلیون و 

ایم زیرا بازنشستگان بیش از هر داروی دیگری به  شود که بارها نسبت به آن انتقاد کرده قلم دارو از لیست تعهدات درمانی سازمان حذف می 08رود و از سوی دیگر  قیمت دارو باال می

 .داین داروهای حذف شده نیاز دارن

دهد و نیاز  شود، توان خود را از دست می وقتی فردی بازنشسته می: شود، گفت عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با انتقاد از اینکه داروهای تقویتی در لیست بیمه تعریف نمی

های بسیاری  شگیری بهتر از درمان است و اگر بازنشسته تقویت شود نسبت به بیماریشود که پی این در حالی است که همواره تاکید می. به داروهای تقویتی دارد تا بتواند سرپا باشد

 .کند مصونیت پیدا می
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 خودرو   دستگیری دونماینده مجلس بخاطر  فساد در صنعت -*

با قرار وثیقه یک میلیارد « معاونت در اخالل بازار خودرو»تهام فریدون احمدی، نماینده مجلس از زنجان، و دمحمی عزیزی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در استان زنجان، به ا  

 اند تومانی بازداشت شده

 الخروج شده است اند و مدیرعامل سایپا ممنوع دوتن دیگر از مدیران این کارخانه هم بازداشت شده. خودرو، برکنار و سپس بازداشت شد در روزهای اخیر مدیرعامل ایران

 :اشت شده در پرونده مافیای خودرو سوابق دو نماینده بازد 

 فریدون احمدی  -۲

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 

 معاون وزیر بازرگانی 

 مدیره بانک و بیمه عضو هیأت

 مدیره خودروسازی و هواپیمایی رئیس هیأت

 کاندیدای وزارت ارتباطات 

 نژاد عامل سازمان ایمیدرو در دولت احمدی رییس هیات

 دمحم عزیزی  -۲

 ابهر و شهردار زنجان  فرماندار 

 مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد

 مشاور مدیرعامل سایپا

 تهران ۲۶قائم مقام شهرداری منطقه 

  نژاد مشاور وزیر اقتصاد در دولت احمدی

 

 های بازنشستگی پایان ندارد چالش/ بازنشستگان از سرایداری تا دستفروشی -*

ای نامناسب است که مردم با مشکالت بسیاری رو به  شرایط اقتصادی به اندازه: بگیران گفت بازنشستگان تهران با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب اقتصادی مستمری نایب رییس کانون

ه مشاغلی همچون دستفروشی و آبدارچی روی بیاورند و بدتر کنند، برای تامین نیازهای خانواده خود ناچار هستند ب رو هستند و در این بین بازنشستگان که مستمری ناچیزی دریافت می

 .کنند اینکه برخی از این افراد دست نیاز به سوی مردم دراز می

مری ماهیانه است پذیر به ویژه بازنشستگان که تنها محل درآمدشان مست ای نامناسب است که در معیشت اقشار آسیب مهدی مجیدی با ابراز تاسف از اینکه وضعیت اقتصادی به اندازه

 .برند مسووالن باید بپذیرند که بازنشستگان در شرایط بدی به سر می: گذارد به خبرنگار ایلنا گفت تاثیرات منفی می
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نتیجه میزان پرداخت حق  تر باشد و اشتغالزایی بیشتر شود، در هرقدر وضعیت اقتصادی مناسب: وی به نقش سازمان تامین اجتماعی در رفع مشکالت بازنشستگان اشاره کرد و گفت

 .گذارد دگی کارگران و بازنشستگان اثر میبیمه باال خواهد رفت که بر درآمد تامین اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود و این روند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تامین اجتماعی و زن

ها که  بگیران همه روزه شاهد تغییر قیمت اگر ثبات اقتصادی باشد، بازنشستگان و حقوق: اهمیت دارد، گفت نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی بسیار

 .ها را داشته باشند درواقع بازنشستگان درآمد دیگری ندارند که با استفاده از آن، توان تحمل تغییرات گسترده قیمت. کند، نخواهد شد شان را با خطر رو به رو می معیشت

ها هستند و بیشتر از قشر جوان باید تحت  بازنشستگان از نظر سنی در شرایط ابتال به انواع بیماری: ا تاکید بر اینکه زندگی بازنشستگان با دیگر آحاد جامعه متفاوت است، گفتوی ب

شود و همین فشار روانی بر جسم آنها  اش را تامین کند، دچار افسردگی می نوادههای زندگی خود و خا های درمانی قرار بگیرند بنابراین وقتی یک بازنشسته نتواند هزینه درمان و مراقبت

 .های درمانی بازنشستگان نیز افزایش خواهد یافت در نتیجه هزینه. نیز اثرات منفی خواهد گذاشت

 .بگیر بیش از این درگیر مشکالت معیشتی نباشند حقوقمسووالن کاری کنند که ثبات اقتصادی در جامعه حکمفرما شود تا بازنشستگان و اقشار : مجیدی گفت

ای با جامعه دارد  چشم امید اعضای یک خانواده به پدر است و خانواده ارتباط زنجیره: بگیران تابعی از فرد بازنشسته هستند، گفت های بازنشستگان و مستمری وی با اعالم اینکه خانواده

 .افتد و در صورت تامین معیشت مناسب خانواده، امنیت جامعه تضمین خواهد شد حل نشود، امنیت جامعه به خطر میبنابراین اگر مشکالت معیشتی بازنشستگان 

عالی کار و ایم و تاکید شورای  متاسفانه امروزه در تعیین حقوق و مزایا بر حداقل متمرکز شده: نایب رییس کانون بازنشستگان تهران از نحوه تعیین حقوق و دستمزد انتقاد کرد و گفت

ها  قانون کار است که این ماده قانونی نیز بر اساس حداقل 21قانون تامین اجتماعی متاثر از ماده  111و  86در بحث حقوق بازنشستگان نیز ماده . هاست سایر مراجع قانونی، بر حداقل

 .تعیین دستمزد و حقوق قرار دهیم های جامعه چشم باز کنیم و سبد خانوار را مالک کند، درحالیکه باید بر واقعیت بحث می

ای ناچیز است که  حقوق به اندازه: نفره هم نیست، گفت 2روزه یک خانواده  12هزار تومانی پاسخگوی نیازهای  522وی با تاکید بر اینکه مسووالن باید بدانند که حقوق یک میلیون و 

شود برای تامین نیازهای حداقلی مانند اجاره خانه و  پردازند بنابراین یک بازنشسته مجبور می نها به معیشت میهزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگی افراد حذف شده و ت

 .خوراک، به شغل دوم روی بیاورد

ها  شاغلی مانند نگهبانی و سرایداری در مجتمعبازنشستگان به م: آورند، گفت مجیدی با اشاره به اینکه بازنشستگان به دلیل ناتوانی در انجام کارهای دشوار، به مشاغل حداقلی رو می

گیرند و از شرایط نامناسب زندگی  اند، بازنشستگان را به کار می های زیرزمینی که از چشم بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی دور مانده یا خیلی از کارگاه. اند روی آورده

هزار تومانی پاسخگوی نیاز بازنشستگان نیست و توان انجام کار دیگری را هم ندارند،  500دانند که حقوق یک میلیون و  ها می کارفرمایان این کارگاه. کنند بازنشستگان سوءاستفاده می

 .گیرند های پایین بازنشستگان را به کار می بنابراین با حقوق

اگر : کنند، گفت اههای معامالت امالک یا پادویی مغازه و مشاغلی از این دست جذب میها یا بنگ وی با ابراز تاسف از اینکه بازنشستگان را به عنوان سرایدار، آبدارچی در شرکت

 .های خاص خودش را دارد شوند که البته دستفروشی هم چالش بازنشستگان نتوانند این قبیل مشاغل را پیدا کنند یا شرایط مورد تایید را نداشته باشند، مجبور به دستفروشی می
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کنند که در مورد بازنشستگان غیرقابل تحمل  ماموران سد معبر که مسوول نظم و انظباط معابر هستند، گاه با دستفروشان برخوردهایی می: شستگان تهران افزودنایب رییس کانون بازن

 .شود شخصیت بازنشستگان زیر سوال برود است و موجب می

اند کاری پیدا کنند و  دیده شده در برخی موارد که بازنشستگان توان انجام کار نداشته یا نتوانسته: نند، گفتاند حتی دستفروشی ک وی در خصوص آن دسته از بازنشستگانی که نتوانسته

 .آورند که نه تنها برای خودشان بلکه برای خانواده و جامعه آنها موجب سرافکندگی است شرمنده اعضای خانواده خودشان هستند، ناچار به درخواست از مردم رو می

اش را تامین  اگر مسووالن تدبیری بیاندیشند تا یک بازنشسته بتواند کاالهای اساسی زندگی: تاکید بر اینکه این وضعیت زندگی به هیچ وجه در شان یک بازنشسته نیست، گفت مجیدی با

 .شود کند، هرگز به چنین مشکالتی گرفتار نمی

های شناور دارند را به نوعی با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند، بازنشسته  دیگر کاالهای اساسی و نانی که قیمت و  اگر مسووالن گوشت، سیب زمینی، پیاز، برنج، میوه: وی افزود

 .مجبور نخواهد شد در سنین پایانی عمر بار دیگر خود را به آب و آتش بزند

ت که یک کارگر بازنشسته دست نیاز به سمت مردم دراز کند، از مسووالن خواست در این نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه برای نهادهای دولتی هم مناسب نیس

ی در مسووالن باید سبد کاالی حداقلی را برای یک خانواده چهار نفره تعریف کنند و آن را در قالب یارانه نقدی یا غیرنقدی و حتی ارزاق عموم: وی افزود. زمینه فکری اساسی کنند

 .اش ناچار تن به هر کاری بدهد بازنشستگان بدهند تا شرایط معیشت نامناسب آنان را جبران کنند و نگذارند کار به جایی برسد که بازنشسته برای تامین معیشت خانواده قالب بن کاال به

 

 .معلمانی با قرارداد یکساله| شرایط سخت معلمان قرارداد کار معین  -*

 

بندی نیستند و  کنند اما نه تنها تحت پوشش طرح رتبه هاست در این وزارتخانه کار می های معلمی در آموزش و پرورش هستند که سال ه از مدلیک گرو« معلمان با قرارداد کار معین»

 شوند بلکه به علت شکل قراردادشان از حداقل امنیت شغلی الزم نیز برخوردار نمی باشند مند نمی از مزایای معلمان رسمی بهره

 

 

  :مرداد در اهواز برگزار شد، گفت ۰۴ای، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه معارفه رئیس کل دادگستری خوزستان که  محسنی اژه -*
ارماه، پنج ماه یا بیشتر طول بینید که بازداشت موقت، سه ماه، چه اما گاهی می. البته ممکن است شما برای این کار دلیل داشته باشید. های موقت ما طوالنی شده است برخی از بازداشت

 . ای در این زمینه انجام دهند تا کسانی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد، در بازداشت نباشند دادستان و دادگستری باید جلسه برگزار کنند و اقدام ویژه. کشیده است

. تهام شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسالمی در بازداشت موقت اندرنگریز به ا_امیری و عاطفه_مرضیه#ناجی، _نزدیک به چهار ماه است که ندا

 . نتیجه بوده است ها و وکالی آنها برای تبدیل قرارشان به کفالت یا وثیقه تا امروز بی و تالش خانواده

این درحالی است که چند ماه است تحقیقات مقدماتی تمام شده و هیچ توجیه قانونی برای ادامه بازداشت این سه اند،  ای از تبدیل قرار جلوگیری کرده مسئولین دستگاه قضا هر بار با بهانه

 .نفر وجود ندارد
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