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  تفسير ھای خبری

  ١٣٨٩ ]اسد[ مرداد١۴پنجشنبه 
  

   است اني که به نفع کارفرمایني کارگران در برابر قوانیسرگردان

اه از آخر۵ با گذشت حدود لنا،ي ایگزار گزارش خبربه ته جمعني م ابه سازی اخراج دس ه نوش ارگران کارخان  ی ک

ارگران ی اخراج گروھني آخرانيدر جر. اند  نشدهیکاري بمهي بافتيھا موفق به در  از آنیميساسان، ھنوز حدود ن  ک

  .دندي کارگر از کار اخراج گرد٧٠٠ از شي کارخانه، بنياز ا

ود مي تنظاني کار که به نفع کارفرمانيتفاده از قوان با اسکارفرما شده ب ا حاضر ن  شده است، در مذاکره با کارگران حت

  .  به عنوان کارگر ساده قرارداد ببنددیبا کارگران اخراج

ه شرط شرکت در دوره  از اخراج شدیمي به نکي فوق، تاکنون نزدی گزارش خبرگزاربه ا گان ب  و ی آموزش فنیھ

  .برند یسر مه  بی کارگران ھم چنان در سرگردانري از حق خود استفاده کنند اما سایاند تا حدود نسته توائی حرفه

 د،يھا با استخدام کارگران موقت جد  صورت گرفته است که کارفرما پس از اخراج آنی کارگران فوق در حالاخراج

  .دکن یھا حداقل حقوق را پرداخت م  و ناھار را حذف کرده و به آنسيسرو

ه در بی کرد کارفرماعمل ارگه  کارخان ارگران ارزانیريک ر و حما  ک انون از وتيت رد سازمان زي و نی ق  عمل ک

ا تي نمونه از حماکي را سرگردان نگاه داشته است، تنھا ی که ھم چنان کارگران اخراجی اجتماعنيمأت  حکومت یھ

  . کارگران استوشتر سرنھا در براب  آنی تفاوتی و بداران هي از سرمای کنوننيو قوان

ه حمایروي ناي و ني ھر جا که توانسته است، با استفاده از قوانحکومت ته اني از کارفرماتي سرکوب خود ب  برخاس

  .است

شار ر،ي اخی از اقدامات حکومت در روزھاگري دۀنمون رار تحت ف ارس ق تان ف ابرات راه دور اس ارگران مخ دادن ک

شره، حراست. است ار منت رار براساس اخب شار ق ه را تحت ف ارگران معترض کارخان تان، ک ات اس  و اداره اطالع

ارگران از سوکنترل کارگران تحت شنود و یھا  تلفنهياز جمله گفته شده است که کل. اند داده انی است و ک ا  ارگ  یھ

ورد تھد رکوب م هديس رار گرفت د  ق ابرات راه دور . ان ارگران مخ اکنو١٨ک د و ت ه ان تمزد نگرفت اه دس ر  م ن در اث
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شأ متري اخیھا در ماه. اند  کردهیکش  نفر از کارگران اقدام به خود٣ وارده به کارگران، یفشارھا ار خودک  یسفانه آم

   است افتهي شي افزاھا یحقوق ی بني ھملي به دلن کارگراانيدر م

   

   یاسي ساني زندانی احکام اعدام و زندان براصدور

 و شتري خود را بیکاري معرض خطر اخراج قرار دارند؛ روز به روز غول ب دراي اخراج شده و یاري بسکارگران 

ادکي به گري عدم پرداخت دستمزدھا داند؛ينما ی متر نيسھمگ دی موضوع ع ارگران از الي تب  زي جھت نني شده و ک

  .تحت فشار قرار دارند

ارگرن فعاالگري دی سواز شار نزي نی ک اي تحت ف دیروھ رار دارن ارگرا.  سرکوب ق ندک  شرکت واحد و ئیکاين س

ام شکرھفتي نیکاي سندرهي مدتيأ ھی از اعضایکي یبه تازگ.  ھفت تپه از جمله کارگران فوق ھستندشکرين  تپه به ن

وفردي ندونيفر راک ازمانۀ خانهي تخلی ب تی س ه اس رار گرفت شار ق ت ف ند.  تح ارگران س د ئیکايک رکت واح  ش

ه نیاتوبوسران ازي تھران و حوم ه میدي دور جدري اخی در روزھ شارھا را تجرب د ی از ف س. کنن ارگران یاريب  از ک

ا فوق که بعد از تالش ایھ د، در روزھ ار برگردن ر سر ک د ب سته بودن راوان توان ار دري اخی ف ري ب ار اخراج گ  از ک

رد یسر مه  نامعلوم بیتي کارگران فوق ھم چنان در زندان و در وضعاز یکي یاند و رضا شھاب شده ال در نيا. ب  یح

  . استدهي آزاد گردی به تازگقهي وثنيمأ با تاني رضا ترابئیکاي کارگر سندگرياست که د

داني در می از فعاالن کارگری جمعی با امضائیھا هي اعالمني دو سه روز گذشته ھم چندر ان شرکت واحد و   رانن گ

دتي پخش شده است که اطالع فوق مورد حمای رضا شھابی از کارگر زندانتيدر حما ان گ  رانن ديگ رار ۀرن  اطالع ق

  . گرفته است

--   

  یاسي ساني زندانی احکام اعدام و زندان براصدور

دانهي علیدي احکام جدمي رژئی دستگاه قضاگري بار دري اخی روزھادر ردیاسي ساني زن ام دو نيدر ا.  صادر ک  احک

د م محکوم شده به اعدائی حاج آقای و محمد علی به نام جواد الریاسي سانيتن از زندان دان. ان وق ھر یاسي سانيزن  ف

دام مني از سازمان مجاھدی ھوادارليدو به دل ه اع ق ب د دهي گردحکوم خل دان. ان ا در زن دان٣٠ حداقل راني ایھ  ی زن

  . محکوم به اعدام وجود دارندیاسيس

ه دو ١٧ نوجوان کي اني منيدر ا. دندي به احکام زندان محکوم گردیاسي ساني از زندانگري دی تعدادني چنھم اله ب  س

ايب.  محکوم شدیقيسال زندان تعل شجوراد یمي صمت شگاه پلاني از دان الکي تکنی دان ه زي چپ نني و از فع  سال ۵ ب

  . شده بودري دو بار تاکنون دستگ٨٨ رماهي و ت٨٦ ماه ی دانشجو در دنيا. دي محکوم گردیقيحبس تعل

ه دهي گردري دستگني از مجاھدیر که به اتھام ھوادایچ  محسن دکمهگري دی سواز دان محکوم شد١٠ بود ب .  سال زن

م چن داقنيھ ول ب أ عضو ھیُ رس دتي انون صنفرهي م ان ای ک ه راني معلم دان و ٦ ب ال زن ال محروم۵ س  از تي س

ا تيفعال اعیھ ه قاضی از سوی اجتم ران ک ه اصطالح انقالب تھ اه ب ده داشت استي ری صلواتی دادگ  آن را برعھ

ان تي حمالي است که به دلراني معلمان ای فعال کانون صنفیھا  از چھرهیُرسول بداق. ديمحکوم گرد وق معلم  از حق

  . استدهيتاکنون چند بار بازداشت گرد

  .زمان بوده است  ھمزي نی عادی از جمله حکم اعدام، با اعدام چند زندانیاسي ساني زندانی برادي احکام جدصدور

ام خری عادی زندان که سهرسد ی خوزستان خبر ماز دام دي به اتھ اه اع رداد م م م نبه نھ واد مخدر روز ش روش م  و ف

  . اند دهياعدام گرد" بھبھان" در شھرستان یگريھا در دزفول و د دو تن از آن. اند شده
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دان ب۵ از شي بی انتظامیروي افسر نکي که به جرم قتل زي زندان گوھردشت نی مقدس زندانديحم سر ه  سال در زن

دام در یسال گذشته اجرا.  استدهي منتقل گردني حکم اعدام در مالء عام به زندان ورامی اجرای برارد،ب یم  حکم اع

 از معترضان ی جان باختن تعدادتي و در نھایظام انتیروھاي مردم با نیري منجر به درگرجانيحضور مردم، در س

  .شد

ي رگري دی سواز ان نسئ اه کرم دام بزي دادگ م اع ام حمل و توز٩ یرا از صدور حک ه اتھ ر ب واد مخدر در عي نف  م

  . کرمان خبر داد

اعیھا  در برابر بحرانمي رژاستي از سئی جزی عاداني زنداناعدام ا بحران.  استی اجتم ه حکومت اسالمئیھ  ی ک

 مواد  را به جرمانيزندان. نديب ی را در سرکوب مزي پاسخ ھمه چميرژ. می باشدھا   شدن آنمي در وخیخود عامل اصل

ورادي از نظر اعتراني در جامعه ای کنونی بحرانتي وضعی که عامل اصلی در حالکند یمخدر اعدام م  ی خود جمھ

  .  استیاسالم

راکند؛ یھا احکام اعدام و زندان صادر م  آنی براکشد، ی را به بند میاسي سنامخالف ا راه را ب ا ی چرا که تنھ ه ب  مقابل

 منتشر شده است، یاسي ساني زندانیھا  از شکنجهی اخبارني ھم چنري اخی روزھادر. داند ی سرکوب میاسيبحران س

ه بت بعد از انتخاباگان رشدي از دستگینامه حمزه کرم انزي از ھرچشي ک ا یري درگی قرب سنجانیھ هی رف  یا  و خامن

رافیھا و برا  از شکنجهیکيبراساس اخبار منتشره در . ھاست  نمونهني از ایکيشد  رایاز و یريگ  اعت  داشتن ی ب

 . بار به داخل توالت مملو از کثافات کرده بودندستي را بی سر ویاسي از مخالفان سی با برخیروابط جنس


