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  ی خبریرھايتفس

  ١٣٨٩آبان ]عقرب[ ٢٧ پنجشنبه
  

   کارگر ٢٢ شدن ی حامل کارگران به دره و زخمونيکام]الری[ سقوط

ه مجروح شدن ون،ي بافت با کامتيران معدن کروم کارگئیجاه جاب ارگر گرد٢٢ منجر ب وق ه ب. دي ک ر ف اساس خب

  . باشدی مميسفانه حال چند تن از کارگران وخأمت

امسي سروی بافت به محل کار، به جاتي انتقال کارگران معدن کرومی براکارفرما تفاده موني معمول از ک د ی اس . کن

امني بار کارگران دچار سانحه شوند اما انيتاکنون چند موضوع باعث شده است که نيھم ه دره وني بار با سقوط ک  ب

  .فتاد شان اتفاق ایھا  کارگران معدن و خانوادهی برایا فاجعه

العصر نبه و در ح امی روز دوش ر ک ارگران سوار ب ه ک ه سووني ک ه دلی ب د، ب ازم بودن ار ع  ی فرسودگلي محل ک

امی رانندگنامهيارت راننده که حتا فاقد گواھ بد بودن جاده و عدم مھون،يکام اموني ک ود، ک ردوني ب ه دره سقوط ک .  ب

امرا بود خود دهي که به شدت ترسزي نونيقبل از سقوط، راننده کام ه بوني از ک رده استروني ب اب ک اساس ه ب.  پرت

ردد ی نمتيعدن رعا می کارفرمای کارگران از سوتي امنی برایمني از کارگران معدن، نکات ایکي یھا گفته  یو. گ

ه ط: "گفت ود ک اميون فرسوده ب دن يک ک ه مع اهیوسيله انتقال کارگران ب ا  م روز سوانح یھ ا موجب ب ر بارھ  اخي

  ". معدن شده استی کوھستانر در مسيیرانندگ

اال و عدم تی گردنه منتھیھا  از پيچیروز دوشنبه نيز کاميون در يک: " افزودیو ل سرعت ب ه دلي دن ب ا به مع  ئیوان

ه  اميون ب رد ک رت ک رون پ راننده در کنترل کاميون به بيرون از جاده منحرف شد و بعد از اينکه راننده خود را به بي

  ". وخيم استانقعر دره سقوط کرد و ھم اکنون حال چند نفر از کارگر

دی به جاوني از کاماستفاده تفاده از رانن وس، اس راۀ اتوب ارت ب د مھ ای فاق ال ک ل و انتق ام نق تفاده از ک  ونيرگران، اس

ونتي جز سوءاستفاده کارفرما از موقعستي نیزي بودن جاده نشانگر چراستاندارديفرسوده به رغم بد بودن و غ . ی کن

انونیتيموقع وق ق ه حق راض و ی می که کارگر فاقد ھر گون ا سرکوب قھرآمیباشد و ھر اعت  ی اسالمتي حاکمزي ب

شانگر ای براوني که کامیانسان در حال حامل ونيسقوط کام. گردد یروبرو م ه دره ن شده ب اخته ن سان س ال ان  ني انتق
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ز ايآ.  ارزش استی بی اسالمتي و حاکماني کارفرمایاست که تا چه حد جان کارگران برا ام حکومتکي ھرگ  ی مق

ا چندفرزن ود را ب امني خ ار میوني ک ه محل ک تد؟ ی ب ارگران بافرس را ک اندي پس چ وادث بني ای قرب را  ح ند؟ چ اش

ارگران با اوان اديک ه بني ت وقی ھم وری حق د؟ جمھ المی را بدھن ا از دی اس ه تنھ ه ن شان داد ک ري ن شورھاگ  ی ک

ع آنزي جلوترناري بسھا  ندارد که از آنی حقوق کارگران دست کمني تریھي در نقض بدیدار هيسرما ا   بوده و به واق ھ

 حقوق کارگران زحمتکش را که با خون خود توانند یکه چگونه م رندي بگادي درس گرفته و ی اسالمی از جمھورديبا

  . کنندمالي پاشي از پشي بآورند یشان فراھم م  خود، ھمسر و فرزندانی نان برایا لقمه

ورتي حاکمیھا  در سالراني اکارگران ه خوبی اسالمی جمھ هي دری ب د افت ا حکومت اسالمان ه ت ام ی ک ا نظ  است، ت

  . خواھند بودیعي فجانيھد چن شاست،ي باقیدار هيسرما

    

  ھا   انسانیئ سرکوب و نقض حقوق ابتدالي به دلیالملل ني در مجامع بی دولت اسالمتيمحکوم

ارگران اتيسا  که در وبی در گزارشالملل  ني عفو بسازمان رد در راني خود منتشر نموده به سرکوب ک راض ک  اعت

ران یاتوبوسران کارگران هياتحاد:  گزارش آمده استني از ایبخش دود اتحادیکي تھ اهي از مع ستقل در ای ھ  راني م

سهي اتحادنيا.  شودیمحسوب م ا ارعاب م ستمر ب ه طور م رووالن ؤ ب وده استروب ران ا.  ب امل هي اتحادنيرھب  ش

ه سر می و رضا شھابی مددميمنصور اسانلو، ابراھ دی ھمچنان در بند حکومت ب ده ني اۀدر ادام".  برن زارش آم  گ

  :است

داني ترابديسع.  برنداشته استی کارگرندگاني وجه دست از ارعاب نماچي به ھراني امياکنون مشخص شده رژ"  ري م

د ی المللني شده بود، اما به دنبال اعتراضات بري تر دستگشي پزي نی کارگران اتوبوسرانهي اتحادیروابط عموم  از بن

ه شي شده بود اما دو سال پري مراسم روز زن دستگرد ھنگام حضور ،یني غالمرضا غالمحس،یھمکار و. آزاد شد  ب

 ی کنند اما مدت کوتاھی کافه مالقات منترنتي اکي نومبر در ٣ دو نفر در روز نيا.  آزاد شدني از زندان اوقهي وثديق

رد پ ه شش م هي شود و در حالی مدايپس از ورودشان به محل، سر و کل ا صداک د دزد خطاب می آن دو را ب  ی بلن

راوان، سرانجام ی ھای و دشواردي تھد،ئیپس از بازجو.  زدند، با خود برده و به زندان انداختندی و کتک مندکرد  ف

  .ستي در دست نیني جز در بند بودن غالمرضا غالمحسی خبرچي ضمانت آزاد شد اما ھدي به قاني ترابديسع

النيا.  بازداشت شده،ي اتحادگري عضو د،ی جابروني ھمازي شنبه گذشته نسه اق در ح ه وی اتف راه ی رخ داد ک ه ھم  ب

راینيھمسر غالمرضا غالمحس داری ب ان نگھ اره مک ای کسب اطالع درب ه وزارت اطالعات ،یني غالمحسی آق  ب

  ". مراجعه کرده بود

 ی در سازمان ملل متحد مراحل آخر خود را طراني نقض حقوق بشر در اهي قطعنامه علسي نوشي پبي تصوني چنھم

د یم اب. کن م ادعاھ وریه رغ دهي و نمای اسالمی جمھ واد الریعني اش ن د ج اني محم رار است قطعنام،یج سال ۀ ق  ام

االنه از دبی را محکوم کرده و به جاراني گذشته ایھا تر از سال محکم زارش س لي گ ا ھر رک د ت ل بخواھ ازمان مل  س

رفتن یعموضو.  کندهي تھراني حقوق بشر در اتي وضعۀ درباری بار گزارشکيسه ماه  شار قرارگ  که باعث تحت ف

  . خواھد شدراني ایھا  از زندانديھا از جمله بازد  خواستی تن دادن به برخی براراني دولت اشتريھر چه ب

وق نا حقوق بشر از کشتار معترضعي نقض وسلي به دلراني ادولت دام، از نقض حق دان و اع ا شکنجه و زن ه ت  گرفت

شار وسیھا  تجمعات و تشکلتي ممنوعزي و ناني و بدهيزنان تا سرکوب عق ستقل تحت ف ار بعي م رار یالملل ني افک  ق

  .دارد
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زوای از جمله عواملالملل ني در روابط بی اسالمی جمھوریزا  اقدامات سلطه طلبانه و تشنجني چنھم  ی است که به ان

  .است حکومت دامن زده ۀتکاراني اقدامات جناشتري و مرکز توجه قرار گرفتن ھر چه بیاسيس

 ني به وجود آورد از آخرراني دولت ای برایدي جدیاسي که افتضاح سهيجري حمل سالح در کشور ننري کانت١٣ کشف

ه دولت اسالمني ای  ھانمونه ا شرای اقدامات است ک اخته یاسي از نظر سی سختطي را ب رو س ان روب  در سطح جھ

 در ارسال ی که بخش خصوصشد ی مدعبي عجی در سخنانی اسالمی خارجه جمھورريتر آن که وز مضحک. است

ا تي شخصی تمامی براراني و فروش سالح در ادي که خرست ی درحالنيھا دست داشته است و ا  سالحنيا  یقي حقیھ

ارگني اۀدر بارنام. باشد ی ممنوع می خصوصیو حقوق درعباس ب ه از بن ا ک اموران یري کاالھ ده است، توسط م  ش

  . بوددهيرگرد ذکی مصالح ساختمانراني ایدولت

ا ميتحر ات ای برخمي تحر،یالملل ني بیھ تهیراني از مقام ردم و سرکوب دست داش وق م ه در نقض حق د توسط   ک ان

راراني رد مکرر تقاضاھا و تالش اکا،يمرا از کشورھا از جمله یتعداد امع بتي عضوی ب ه یالملل ني در مج  از جمل

ل ھی حقوق بشر و شورایشورا ان سازمان مل اد زن ه نھ شانگر یگ م د دولت انيا ن ا چه ح ه ت  ري درگراني است ک

  . برد یسر مه  بیاسي سی گشته و در انزوایالملل ني بیاسيبحران س

  

  ١٣٨٩آبان ]عقرب[ ٢۵ شنبه سه
   راني کارگران در اتي وضعوخامت

دیتي امن– ی و دولت نظامی اسالمی جمھوری اقتصادی ھااستيس ژاد وضعی احم ارگران اتي ن ه  راراني ک  روز ب

اي تقرمي سرکوبگر رژیروھاين.  کندیروز بدتر م تگًب ه دس ه روزه ب ارگرانیري ھم ه ی می و سرکوب ک د ک  پردازن

  . کنندی خود مبارزه می حقوق ابتدائیبرا

ر اسماعی کارگریھا  تشکلجادي کمک به ای برای ھماھنگتهيکم ه از لي خبر داد که روز پنج شنبه گذشته عم ور ک  پ

ن د.  استدهي منتقل گردی شده و به مکان نامعلومري در نقده است دستگتهي کمني ایاعضا ر دو ت دھم مھ  گريروز ھف

ارگران عضو ا هي کمنياز ک ات ام ھ ه ن راھی خسروقي صدی ب ماعي و اب تگليم اس ور دس دندري پ دان .  ش ان در زن آن

هي کمنيھم.  برندی نقده به سر میمرکز ه روز بت ر داد ک ان آزادستي خب ري دیکي ا،يرني من و سوم آب  ی از اعضاگ

  . کندافتي خود را دریري به شعبه دوم دادگاه سنندج احضار شد تا حکم چھار ماه زندان تعزتهيکم

ر مرکزی و چھارم آبان، کارگران کفش بال که تحت پوشش بانک ملستي روز بلناي گزارش ابه ل دفت  ی ست در مقاب

د. شرکت تجمع کردند ه آ اعتتيريآنان به عملکرد م د ک ديراض دارن غلۀ ن ه استیش ه خطر انداخت ع .  شان را ب تجم

الی و ھشتاد نفرستيدو ه ری کارگران کفش بال در ح د ک زار ش دي از آن نماشي پوز برگ ديتفت و مۀ ن ه دادن ب ط ب  فق

ن کارگرا.  بسنده کردبدي در رابطه با عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه فوالد می اسالمی در مجلس شورایتذکر

ه بنيا ه وشي کارخان شان ب ات گوناگون د و تجمع وق طلبکارن اه حق ر ژهي از ھشت م ته در براب  روز سه خرداد گذش

  . به دنبال نداشته استی اجهي نتچيبد ھي میفرماندار

رده استی از سشي چند روز بی در کرمانشاه شرکت رھاسازان در طگري دی سواز ارگران را اخراج ک ن از ک .  ت

ار بی قطعات مدي را که در آن به تولی از دو سوم نود کارگرشين ب شرکت اکنونيا د از ک اري پرداختن رده استک .  ک

اریاي مزاني تری را از داشتن ابتدائن موقت که کارگرای شرکت با استفاده از قراردادھاني اانيکارفرما  محروم ی ک

  . پردازدی به اخراج کارگران می کند به راحتیم
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سالمت آمؤ و مسی اسالمیجمھور ات م ه تجمع انونزيوالن آن ب ارگران بی و ق وجھی ک ای می ت تگاه ھ د، دس  ی کنن

اجادي ای پردازند که برای میسرکوبگر آن به بازداشت کارگران ارزه و تالش می تشکل ھ ستقل خود مب د و ی م  کنن

اری منه دھند که ھر گوی اجازه ماني به کارفرمای اسالمی جمھوری جارنيقوان د و ھر  خواھند با ک ار کنن گران رفت

 داني را به مراني کارگران، اهياقداماتش عل  با مجموعی اسالمیجمھور. وقت خواستند آنان را استخدام و اخراج کنند

  .  شودی کرده است که در آن حتا دستمزد کارگران پرداخت نملي داران تبدهيتاخت و تاز سرما

  

   ھا باال رفت متي ھا ھدفمند شد، قارانهي

 خود ی صعودري کاالھا به سرعت سی ھا، بھاارانهي طرح ھدفمند کردن ی رفت پس از اجرای که انتظار مونهھمانگ

زایئ شورای دمکراسوي در رادشيپۀ  گاز و طال که ھفتی بھاشيافزا. را آغاز کردند اشي از آن سخن رفت با اف  ی بھ

  .دي مردم ھمراه گردازي مورد نیاقالم اول

دي و تای تخم مرغ، برنج داخلی بھامي کنء ھمچون فارس اکتفای دولتی ھایگزار تنھا به گزارش خبراگر  ی سبز،یلن

  . داشته استشي درصد افزای تا سمي و نکي تازه، حبوبات از یھا

 اني قبوض در جری چھار ھزار تومانشي گفته است که افزای در امور برق و انرژروي نري معاون وزگري دی سواز

  .ا اعمال خواھد شد ھارانهيھدفمند کردن 

ومهي آبان گفت که نرخ کراکمي و ستي روز بزي کشور نري وزمعاون ل عم د ی پس از اجرای حمل و نق انون ھدفمن  ق

 یحي توضچيھمو بدون ھ. ابدي ی چھار تا ھجده درصد افزاش می انرژی حامل ھامتي قی ھا و آزادسازارانهيکردن 

  !ابندي ی نمشي افزای ھا در حمل و نقل عموممتي قانون مذکور قیا و چھارم آبان اعالم کرد که با اجرستيروز ب

 ی مردم چه در بخش خصوصازي کاالھا و خدمات مورد نی ھا بھاارانهي قانون ھدفمند کردن ی حساب با اجراني ابا

زایھيبد.  روندی باال و باالتر میو چه دولت تمزدھا و عدم اف اد دس ه انجم ا توجه ب ه ب تمزدھاشي ست ک  یواقع ی دس

ار ی و خصوصی دولتی که در بخش ھایمتکشان زحگري کارگران و دژهي مردم و به وی توده ھایشتي معتيوضع  ک

  .   تر از گذشته خواھد شدمي ھا وخمتي قشي قانون مذکور و اکنون افزای کنند با اجرایم


