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طی ماههای گذشته، آنچنان متناقض اطالع رسانی می گردد ، که عرصه آنچه مربوط به بهره برداری از دریای جنوب است 

که در این : آنم داشتبر تا حال آمده، مجله کارگری هفته،که عینا در سلسله اخبار  این اواخر نگاه نگران کننده صیادان جنوب

اخبار تا به . شماره مجله روز شمار کارگری ، به نیروی زحمتکشان جنوب کشور نظری انداخته و موضوع را باز بشکافم 

 !امروز انعکاس یافته، حاوی پرونده چند گانه ای است که باید آنرا برهم زد 

 :پرونده اول

چیزی به نام  گردید؛معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت اعالم از قول شاپورکاکولکی،  ۷۹۳۱در فروردین ماه 

های ایران نداریم و هر شناور خارجی نیز به نام یک ایرانی ثبت و اجاره شده که به آن مجوز  شناور چینی یا خارجی در آب

های ایران اجازه  هیچ شناور چینی و خارجی در آب» : گار ایسنا اعالم داشت وی در نشست خبری و در پاسخ خبرن. دهیم می

شناور را از طریق چین در اختیار  ۷۱اما یک شرکت ایرانی از طریق مشارکت و اجاره به شرط تملیک . صید ندارد و نیست

های جنوبی با  ی و خارجی در آبنه کشتی چین ،دهد، اما به هیچ وجه های جنوبی صید ترال میانی انجام می گرفته و در آب

هیچ » : در ادامه وی تصریح کرد « .گیرد ها صورت می مالکیت طرف خارجی وجود دارد و نه صید ترال کف در این آب

شوند اما  شناور خارجی حق ورود به ایران را ندارند و در صورت ورود توسط دریابانی دستگیر و به قوه قضائیه معرفی می

های چینی مطرح شده بود، اما به هیچ  های ایران از سوی کشتی ی مجازی مسائلی درباره تیراندازی در آبها اخیرا در شبکه

وجه این مساله صحت ندارد، چرا که مسئوالن دریابانی و امنیت بر مرزهای کشور کامال کنترل دارند و فیلمی که در فضای 

 ( ۷)« ....مجازی منتشر شد، ارتباطی به ایران ندارد

 :ده دومپرون

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت در سطح خبرگزاری ایسنا شاپورکاکولکی،  ایضا هنوز چند و چون این سخنان

نماینده مردم بندرعباس، قشم، دیگری از قول احمد مرادی ، خبرگزاری ، با نقل خبر خشک نشده که در ماه بعد همین گزارش 

نامبرده با بیان اینکه از بین رفتن ذخایر . ، انتشار می دهد آباد و خمیر و عضو کمیسیون انرژی در مجلس  ابوموسی، حاجی

های کاذب موجود در جامعه حرکت کنند،  شود صیادان سنتی متضرر و با فروش شناورهای خود به دنبال شغل دریا باعث می

صورت درصد از صید کل کشور در این استان ۱۶است و حداقل رمزگان پایه صید و صیادی در کشوراستان ه »: گفت

های بوشهر و بندرعباس به دلیل نبود سفارش در حال  سازی های کشتی در حال حاضر مجموعه »: او ادامه داد « .گیرد می

بخشی » : تصریح کرد وی ،« کشتی خارجی که عمدتاً چینی هستند قرارداد صید امضاءشده است ۰۶تعطیلی هستند اما با حدود 

با ادامه این روش صید و  » وی خاطر نشان کرد ؛ »....رود کشور چین میها نیز به  از صید صورت گرفته توسط این کشتی

 « .گیرد چیزی در دریا وجود ندارد و تجارتی نیز با توجه به وضعیت دالر صورت نمی ها تا پنج سال آینده هیچ قاچاق مرجان

(۲ )  



 :پرده سوم

خلیج فارس، اینبار ادعای سازمان بنادر و در برابر چنین ادعای آشکاری از حضور کشتی های چینی در آبهای عمان و  

های  ها در آب دهد هر چند چینی برای اینکه  این سازمان توضیحاتی ارائه کرده که نشان می.  است  تردریانوردی شرم آور

 .ایران حضور دارند اما شرایط به طور کامل به نفع آنها طراحی نشده است

کنند، یا در مالکیت  های ایران فعالیت می شناورهای صیادی چینی که در آب ،براساس توضیحات ارائه شده از سوی این سازمان

های ایران را  اند و جز این مسئله هیچ شناور خارجی حق حضور در آب های ایرانی اجاره شده ایران هستند و یا از سوی شرکت

فانوس "وز صید یک گونه ماهی به نام های ایران فقط مج سازمان بنادر این را نیز گفته که شناورهای چینی در آب .ندارد

در این رابطه  .گیرد را دارند که این ماهی نیز خوراک انسان نیست و در صنعت دام و طیور مورد استفاده قرار می" ماهیان

 ۷۲نخست اینکه . ها در اجرای این قرارداد نیز باید دو شرط مهم را رعایت کنند چینی » :  که است سازمان بنادر اعالم کرده

طبق  .متر برای آنها در نظر گرفته شده است ۲۶۶ن خارج باشند و دوم اینکه حداقل عمق صید این ماهی های ایرا مایل از آب

توافقات صورت گرفته شناورهای چینی اجازه سد کردن راه ایرانی ها یا ایجاد مشکل برای آنها را ندارند و در صورت گزارش 

اما درست در همان روز انعکاس گزارش و خبر زیر در ( ۹)« .دهر گونه تخلف سازمان شیالت باید با این مسئله برخورد کن

 .  اعجاب برانگیز است" روزنامه خبر جنوب"

از قول معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و "  ماهیگران چینی به اعماق آب های ایران زدند " روزنامه با عنوان 

متری آب  ۲۶۶ارداد رسمی اجاره بلند مدت برای ماهیگیری در عمق کشتی های چینی قر» : دریانوردی آورده است که او گفت

 ( ۰...  )«های ایران در دریای عمان دارند 

 : پرده چهارم 

معاون امور دریایی سازمان بنادر به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی از قول محمد هادی حق شناس ، عضو هیئت عامل و 

 .خارجی با پرچم غیر ایران، اجازه صید در آبهای کشورمان را نداردهیچ شناور »: آمده است و دریانوردی 

این شناورهای چینی تحت اجاره شرکت های » :، تصریح کرد«وی در مورد شناورهای چینی؛ که در آبهای ایران دیده شده اند

ماهی خوراک انسان نیست و  این نوع. فعالیت می کنند" فانوس ماهیان " به نام  ایرانی هستند که برای صید یک گونه ماهی 

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ، حق شناس ، «.برای پودر در صنعت دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد

ر مسیر صید، صیادان ایرانی فعالیت شناورهای به اصطالح چینی، هیچ مزاحمتی برای صیادان ایرانی ندارد و البته د »: گفت

وی تاکید «.سازمان شیالت موظف به پاسخگویی است ممکن است در این باره تخلفی صورت گرفته باشد که . هم قرار ندارند

داده است و نظارت و بازرسی مستمر بر عهده " فانوس ماهیان" سازمان شیالت مجوز را به شناورها برای صید»: کرد

 ( ۵)« .سازمان شیالت است

 . نقیض چنین اطاع رسانی باردیگر شبهه انگیز می نماید ،در این جنگل موالی خبر رسانی باردیگر از سوی معاون دیگری

ما که به : سازمان شیالت»  : با عنوان زیر آمده است  پایگاه خبری مستقل و مردمی خبرداغ ؛در همین رابطه به گزارش 

» : ، در ادامه خبر آمده است  «خورد ها نمی درد ایرانی  گیرند که به گوشت می  های حرام صیادان چینی مجوز ندادیم، تازه ماهی

خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات  د و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در گفتگو باشاپور کاکولکی، معاون صی

ها چینی توسط سازمان  معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر صدور مجوز صید برای کشتی

ها صادر  جوزی برای صید آبزیان توسط چینیسازمان شیالت ایران تا به امروز م» : شیالت، ضمن تکذیب این موضوع گفت

» : می افزاید  او همچنین« .هایی ایران است شود فعالیت برای کشتی هایی نیز که در دریا مشاهده می نکرده و دلیل وجود چینی

با تعدادی ها  این کشتی: های چینی را به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک دراختیار گرفته اند، افزود ایرانی کشتی صیادان

 ( ۱)  .شود، اما مالکیت صید به طور کامل در اختیار بهره برداران ایرانی است خدمه به ایران اجاره داده می

 :پرده پنجم 

مدیرکل « هدایت هللا میرمراد زهی» : ایلنا به نقل از  -در دل این حرف و حدیث ها، سر راست خبرگزاری دولتی کار ایران 

های  ها را برای صیادی در آب ها و هندی همانند مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی حضور چینی نو بلوچستا شیالت سیستان

ها حضور دارند، اما نه برای صید، چراکه  البته چینی» : گوید کند و به ایلنا، می بلوچستان تکذیب می و  سرزمینی جنوب سیستان

را از ( حرام گوشت)یند و میگوهای صید شده و ماهیان غیرماکول آ خواهد اینها فقط عامالنی هستند که می صیادی مجوز می

در همین گزارش باز از قول وی آمده « .ما به دنبال صادرات هستیم و صادرات به نفع کشور است. خرند صیادان ایرانی می

ی تِرال چین به صید های صیاد کشتی»: ااین حال مرادزهی پیشتر به خبرنگار یک سایت محلی در چابهار گفته بودب» : است 

های غیرماکول نظیر یال اسبی، سلطان ابراهیم و ماهی مرکب که به دلیل مالحظات شرعی مورد استفاده مسلمانان نیست،  ماهی

چینی با رعایت نوع، زمان و مکان صید مجوزهای یک تا دوماهه برای صید غیرماکول   های بنابراین به کشتی. پردازند می

مدتی است که به گفته صیادان شاغل در شهرستان چابهار،  » : گزارش یاد شده آمده استحالیکه طی ، در «شود ارائه می
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زنند، شناورهای پیشرفته صیادی که  بلوچستان که برای کار دل به دریای عمان می و های دیگر سیستان کنارک و حتی شهرستان

این در . ای از کف آن هستند کف دریا و استخراج هر جنبنده« بیالیرو»هاست، در حال  ها و هندی رسد متعلق به چینی نظر می به

وبلوچستان در پاسخ به ایلنا، حضور شناورهای صیادی خارجی را در   حالی است که سازمان بنادر دریانوردی استان سیستان

را چنین مجوزی را برای کند چراکه اگر صحت آن را تایید کند، باید به این پرسش هم پاسخ دهد که چ های ایران تکذیب می آب

 صید به آنها داده است؟

نماینده چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای « عبدالغفور ایران نژاد»این در شرایطی است که به گفته 

 و صیادان معاش تامین برای صید مجوز صدور انتظار چشم سال ۷۱ از بیش صیادی جدید قایق هزار چهار "اسالمی،

بلوچستان باالترین نرخ بیکاری را در کشور دارند به طوری  و های استان سیستان همین حاال شهرستان". هستند هایشان خانواده

 وبلوچستان سیستان استان در بیکاری نرخ میانگین نماینده زاهدان در مجلس شورای اسالمی« حسینعلی شهریاری »که به گفته

 (۱)  « .است درصد ۵۶ کهبل کند، می اعالم دولت که است درصدی ۷۹ نه

 :پرده ششم 

ای کشور  در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره دالیل طرح اظهارنظرهای متناقض در فضای رسانه« شاپور کاکولکی» باردیگر 

اتاق فکر تفاوت در نقطه نظرات به  »:های خلیج فارس و دریای عمان گفت از حضور شناورهای صیادی بیگانه در آب

های مجازی مواردی به  های بیگانه و از طریق اینستاگرام و سایر شبکه سی و شبکه.بی.در اتاق فکر بی. گردد یبرم سی.بی.بی

شود و به  حقایقی که توسط جامعه صیادی کشور بر آن صحه گداشته می. ما ملزم به روشنگری حقایق هستیم. شود جامعه القا می

های جمهوری اسالمی  در آب( اندونزی یا هر کشوری)ور چینی یا خارجی حتی یک شنا. کنیم غیر از این چیزی را مطرح نمی

ها و ضوابط امنیتی، نطامی و کشتیرانی  شود، کامال در تضاد با قوانین، چارچوب ایران وجود ندارد و مواردی که مطرح می

 (۸)«  .جمهوری اسالمی ایران است

همانند  و بلوچستان مدیرکل شیالت سیستان« هللا میرمراد زهیهدایت » چنانچه بخواهیم به رودررویی خبر ها از قول یک 

« شاپور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران » و آن دیگری« مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی 

. برآ ییم  ،« رای اسالمینماینده چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس شو« عبدالغفور ایران نژاد»گفته در تقابل با 

در این باب در گزارش  چه کسی جوابگوی این سطح از بیکاری صیادان در مناطق یاد شده است ؟: اینستکه پرسش اساسی 

. دانند های چینی را برای خود دردسرساز می صیادان ایرانی حضور کشتی» : پیام عابدی آمده است  خبرنگار ایلنا مسئوالنه 

های خود و همکارانش بابت تورهای ریز و  در خلیج چابهار به کار صیادی مشغول است، در مورد دغدغهکه « رضا ارسنگ»

تورهای کشتی آنها به . کنند ها را صید می ها انواع و اقسام ماهی چینی: گوید اندازند، می دقیق تِرال که بر بستر دریا چنگ می

تعدادی از . ، پس قرار نیست که چیزی در دریا برای صید ما بماندکند ها را هم جمع می قدری پیشرفته است که تخم ماهی

به هر صورت کار آنها مثل . ام ها مواجه نشده اند گرچه خودم تا به حال با هندی ها را هم دیده هاِی هندی گویند ترال دوستان من می

آنها . ن و تخم آنها نابودی خود ماهم هستهای درخت از زمین است با این تفاوت که اینجا دریاست و نابودی آبزیا کندن ریشه

انگار کسی متوجه نیست که مردم . اند برند و بازارهای محلی فروش آنها را هم کساد کرده ها را هم می ها و مرجان حتی صدف

 ُخب اگر بیکار شویم چه کسی. اند بلوچستان از روی بیکاری و فرار از محرومیت و فقر به صیادی روی آورده و سیستان

» : شاهپور کاکولکی قول خود را چهارمیخه می کند و می گوید  ،در همین گفتگوی ایلنا«  هایمان است؟ جوابگوی ما و خانواده

ای هم که شیالت با صیادان جاسک به عمل  نامه  در تفاهم» : شناوری از دست شیالت ایران وجود ندارد، افزود چامکان فرار هی

بنابر پیشنهاد امام جمعه جاسک قرار بر این شد که کمیته نظارتی در جاسک زیر . بود ها آورد، مدنظر ما افزایش نظارت

نظارت فرماندار تشکیل شود تا بر رفتار این شناورها با حضور یک نفر نیروی معرفی شده توسط خود فرمانداری به صورت 

نامه به امضای فرماندار،  این تفاهم. ؛ توامانای را داریم و هم نظارت فیزیکی را پس هم نظارت ماهواره. فیزیکی، نظارت شود

های شیالت استان، من، نماینده غرب صیادان جاسک، شرق جاسک، مرکز جاسک و پیشکسوتان صیادی  امام جمعه، مقام

 (۳) « .جاسک رسیده است

 :  هفتمپرده 

 ! ؟گویند خ چه کس و کسانی پاس



آب های دریای عمان و خلیج » :ری رسمی ایلنا از قول آنان تیتر می کند شان می گویند و خبرگزاآنگاه که صیادان جنوب از فقر

 کنند، می کار آن روی که دریایی همانند بلوچستانی و سیستان صیاد هزار ۲۰ جیب» : و می نویسد « فارس در تسخیر چینی ها 

چینی ها کف دریا را با تجهیزات » : محلی ها می گویند و از قول «  برند می را ها صدف و ها ماهی تخم حتی ها چینی/ست خالی

این . ا بیچاره کرده اندر چینی ها ما. چیزی برای ما باقی نگذاشته اند: خود می سایند؛ حتی تخم ماهی و صدف ها را هم می برند

اگر این وضع ادامه پیدا کند باید برویم دنبال کار بنایی چون :  او ادامه می دهد: را مرتضی صیاد اهل چابهار به ایلنا می گوید

حول سفره های صیادان در حالی خالی از » : همان صیادان می گویند « شود  جابهار توسعه پیدا نکرده و کار دیگه ای پیدا نمی

یست می کنند، رحم نمی کنند؛ ماهی و آبزیان دیگر است که چینی ها حتی به کوسه هایی که در بخش هایی از دریای عمان ز

اما شیالت ایران دربرخورد با رفتار های غیر . چرا که سوپ بال کوسه خوراکی محبوب و الیته گرانی در این کشور است 

 ( ۷۶)مسئوالنه چینی ها به نفع مردم ایران چه کرده است ؟ 

جازه داده ایم  که بیایند صید کنند ؟ چه کسی به چینی ها اتنها ما دریا را اجاره داده ایم یا  : پرسش اساسی مطرح است  چند 

شیالت ، بنادر کشتی رانی و دریاداری ، وزارت اقتصاد یا وزارت امورخارجه ، بخش دولتی یا : مسئول این کار است 

 چه کس و کسانی مسئول این کارند؟  ؟ کی و و فرمانده قوا راحل میا اما...خصوصی 

، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت شاپور کاکولکی" ؛ کهآنگاه آشکار می گردد ها، پرسشسطح از این به پاسخ 

های شیالت استان، من، نماینده غرب صیادان جاسک،  نامه به امضای فرماندار، امام جمعه، مقام  این تفاهم » : می گوید" ایران 

  .همه اجزاء معادله روشن می شود پس «  .شرق جاسک، مرکز جاسک و پیشکسوتان صیادی جاسک رسیده است
و  حضور : باید گفت  .قرارداده اندخطر جدی  را در معرضاکوسیستم زیست دریایی جنوب است که چه کس و کسانی ؛معلوم 

 . ج ثروت و سوخت وساز مردمی که این حد زیر خط فقرنداو تار ها در آبهای ایران یعنی فقر صیادان ایرانی چینی موجودیت

، تا مردم را برای همیشه زمین گیر کنند ، نمایندگان خطه جنوب مجلس به جای آنگاه که ابر ، باد ، مه ، خورشید فلک در کارند 

چرا ، رسی مردم فلک زده کار روزانه و داد ازانجام کار، البد رد حال چرت زدن و چانه زنی امور خویشند و فارغ نظارت در 

 خوانند؟ نمی مورد نظر را به مجلس فرا و مسئول وزیر 

ایران افتاده است؟ آیا چرا چنین اتفاق دهشناکی در عمق آبهای  :اساسا کسی در مجلس و دولت حضور دارند که توضیح دهند

ای را زیر  هم نظارت ماهواره -تی به دور از چشم این همه عمله زیر و درشت که رمافیای قدرقد دست اطاق فکر و  -اینجا هم 

اینان نمی توانند ؛ هیچ غلطی برای پایان بخشیدن به آتش ن است که ادر می -نظر دارند و هم نظارت فیزیکی اعمال می نمایند 

 نمایند؟  صید جنوب خانمان برانداز

درست نیست و طریقه صید این کشتی ها از یک طرف ؛ : باید با صراحت به افکار عمومی جامعه ایران و جامعه جهانی گفت 

اع و اقسام ماهی های موجود در خلیج ن تمام ماهی های ریز و درشت را صید و امکان انقراض انوابا صید بی رویه خودش

عالوه بر آن نیز موجب و از طرف دیگر ؛  تواند تهدید بزرگ اکوسیستمی و زیست محیطی باشد فارس و دریای عمان که می

هر آنچه که هست حضور این کشتی ها بنابراین . کنند  بیکاری صیادان محلی نیز شده اند که از راه صید ماهی امرار معاش می

 آشکار تهدید ،کشتی های صیادی چینی هاهمانگونه که آوردم ؛ بُود .  عنوانی چیزی جز ضرر برای کشورمان ندارد با هر

را دریابیم و  اناین مردم. و سلب همه توانایی نیروی رنج و کار جنوب مردمان ما است  بزرگ اکوسیستمی و زیست محیطی

 !چاره بیاندیشیم دشواری های آنانبرای 

. های ننگین در چهارچوب توسعه پایدار در حفاظت از منابع تجدید ناپذیر استبه اینگونه قرار داد بخشیدنچاره کار ؛ تنها پایان 

ت نکنند ، دریای جنوب را همچون شمال کشور به ثمن بخس اباید به محاکمه کشیده شوند تا جرهمه دست اندرکاران شیالت 

 ! بفروشند و هر صدای معترضی را در گلو خفه سازند

تهاجم به خود سامان یابی ،  اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران دولتی و امنیتی به تهاجم 

 !طبقه کارگر ایران است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/659007-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/659007-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF


  

اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران در طول دو هفته اخیر صدور چند اطالعیه  توسط فعاالن 

 : از جمله  حومه

 

پروژه سندیکا سازی دولتی توسط وزارت کار و نهادهای امنیتی با سوء استفاده و تطمیع دو تن از افرادی که سال هاست از   »

اقدام به کپی کانال سندیکای کارگران شرکت واحد ، نامه رضا شهابی مبنی بر تکذیب محکوم نمودن  ، « سندیکا جدا شده اند 

 .... ون و غیره در درون کشور تا این لحظه هر سطح دیدار با وزیر ، وکیل و معا

به چه معنی است ؟ یک چیز روشن است ، روند رو به به سندیکای شرکت واحد این سطح تهاجم آشکار پرسش این استکه ؛ 

شرکت کارگران اتوبوسرانی جلو مبارزات کارگران از یکطرف و ایستادگی و سرسختی و عدم عقب نشینی فعاالن سندیکای 

در این مرحله از تکوین مبارزه طبقاتی که رویکرد  ساز و کاری نوین ،دادن فراخواندن مجمع عمومی برای سازمان واحد و 

همه ارکان نظام را به وحشت انداخته که این تو بمیری از . به این سو نشان داده است  ۹۶رو به جلوی خود را بعد از دی ماه 

 . آن تو بمیری ها نیست 

و عمله های " خانه کارگری" بار به نام مهره های نشان دار آنان را دیگر  نام آشنای ارگر و سازمانگرانک نمی توان شاخ طبقه

و علم کردن باید به نام خود سندیکا . چی ها شکست " شورای اسالمی " علیرضا محجوب ها ، حسن صادقی ها ، یا : همچون 

همان کاری که پیشتر با توطئه . نقب به درون آنان به شکست شان کشانیدبا و ها " حسین میرزایی " ،  ها" سعید ترابیان" امثال 

به شرکت واحد کارگران کار به نام نمایندگان سندیکای جهانی سازمان رود نمایندگان و قطعوزارت کار و مقامات امنیتی در م

ژنو که اینان به مان با اجالس سازمان جهنی کار درزمر با حضور رضا شهابی و داود رضوی ، هتد که بعدکردنآنان حقنه 

اسالمی و ترفند های یم ژهم ر این میاندر. مال گردید ا حضور یافته بودند ، افشاء و بردعوت کلکتیو سندیکایی فرانسه در آنج

 .ترابیان و حسین میرزایی افشاء شدند دسعیهمچون ؛دستان آنان آنان و هم هم

و  علیباید تشکل های ج. پیدا کرد و با آنان نشست ونقشه کشید و به تخریب رابطه ها بر آمد  باید نقب زد و مهره های سوخته را

 -بازنشستگان  -معلمان  -از باال را سازمان داد و این کار را به وسعت همه سطوح مبارزه طبقاتی واقعا موجود یعنی کارگران 

درون جنبش های ملیت های تحت ستم ایران نیز رخنه نمود و  پرستاران و ارکان اصلی مبارزه طبقاتی حتی در  -دانشجویان 

عکس العمل و رضا شهابی را به آمد جنبش سندیکایی و مبارز طبقاتی برباید به تخریب چهره های نام اشنای . تخم نفاق تراشید

 » : وا داشت که بنویسد 
مشخصا در دوران گذراندن  اینجانب صراحتا اعالم می کنم تاکنون با هیچ یک از وزرای کار دیداری نداشته ام و تاکید می کنم

زندان و نیز پیش و پس از سفر به ژنو برای دیدار با مسئوالن سازمان جهانی کار و نیز در خالل نشست ها و دیدار و گفتگوها 

یا سرپرست یا وزرای پیشین )با اتحادیه های کارگری در اروپا، و هیچ وقت دیگری، هیچ دیداری با وزیر وقت، علی ربیعی 

 «....انجام نداده ام( انهاین وزارتخ

و شمایل مشابه بر پا داشت تا پایداری جنبش کارگری از توان و رونق کار فرو  بر آمد ی مستقلباید از درون به آسیب تشکل ها

  !افتد

اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، نشانگر این است که سندیکا هشدار این مرحله فعاالن سندیکای کارگران 

 . و همچون سالیان طوالنی به راه پیمایی توان فرسای خود ادامه می دهد همچنان زنده است و حیات دارد

نمی توان سندیکا را به آسانی از پای در آورد و چهره های پویا و خویشتندار آن را که سال ها در زندان بودند و داغ و درفش و 

 . باره خواهم نوشت اینباز در. شکنجه را بر تن خود دارند ، از پای در آورد



=========== 
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آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته 

وند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از ر. ام 

 . مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد
مربوط  انیدمی تو برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

 . گردید

بی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های زیر عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یا

 : <مراجعه نمایند 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610137-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
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  ۷۹۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

drive-https://drive.google.com/drive/my 

  ۷۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

khttps://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQU 

******* 

.comyahoohaftegi_kargari@/info@karegari.com   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 : محکومیت دراویش در ایران  -*

 

 ۹۵موعا به براساس حکم بیدادگاه قضایی، هفت درویش زندانی در زندان تهران بزرگ، مج
 ordoyekar@/ اند سال تبعید محکوم شده ۴۱ضربه شالق و  ۶۶۶سال زندان، 

 :دراویش زندانی احکام باال برای  -*

 

سال  ۵۹ پوریا و امیر نوری که جمعا به -کسری سه فرزندش. عکس فوق شکوفه یداللهی 
 . زندان محکوم شده اند

 را داران سرمایه نجومی سودهای باید:وگو با ایلنا دانا در گفت فریبرز رییسدکتر  -*
 :کرد کنترل
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وضعیت بحرانی  : آمده است   ۴۹۵۱مرداد  ۶۵گزاری دولتی ایلنا، در تاریخ به نوشته خبر
های اخیر؛ اعضای کارگری  درصدی قدرت خرید کارگران و افزایش قیمت ارز در ماه ۹۵کاهش 

ماندگی و کاهش قدرت خرید  شورای عالی کار را وادار به ارایه طرح و برنامه برای جبران عقب
این طرح که به شدت مورد موافقت فعاالن کارگری . ار کرده استکارگران در شورای عالی ک

 ...(اقتصاددان) دانا رییس فریبرز. است، یک مخالف جدی هم دارد
های احتمالی شورای  دانا درباره افزایش حداقل حقوق کارگران به عنوان یکی از طرح رییس

. ای نیست ه و یک مرتبهتصمیم به افزایش حقوق کارگران یک اتفاق ساد: گوید عالی کار می
یعنی ممکن است باال رفتن قیمت ارزهای . دار باشد ست که ممکن است دنباله این داستانی

در صورتی که این فرایند اتفاق بیفتد؛ دستمزدها . های داخلی تاثیر بگذارد خارجی روی قیمت
نجا که ما تجربه همین دولت موجود تا آ: دانا افزود رییس.به صورت واقعی مرتب افت خواهد کرد

به این ترتیب این مارپیچ در . داریم در جهت حفاظت از منافع صاحبان سرمایه اقدام کرده است
اعتمادی  شود و در نتیجه بی مارپیچی که خودش منجر به عدم تعادل می. انتظار اقتصاد است
طمئن های تولیدی را کاهش داده و مانع حرکت اقتصاد در مسیرهای م و تمایل به فعالیت

در همین دولت روحانی شمار بسیار زیادی از اتاق : این اقتصاددان در پایان گفت.شود می
اما . دهد این قدرتمندی کارفرما در مقابل طبقه کارگر را نشان می. بازرگانی وارد دولت شدند

های  تشکل. شوند کارگران حق اعتصاب ندارند و با برخوردهای نظامی و امنیتی روبرو می
توانند اعتراض خود را به وضع موجود  اگر مستقل باشند با دست کشیدن از کار می کارگری

دیگر نیازی نیست که شورای عالی کار با دامن زدن به حرکت مارپیچی اقتصاد . نشان دهند
 .بازار تعادل را از بین ببرند

 : دالری شد ۰۱۱۱۱۱۱۱۱بری باالصادرات هندوانه  علیرغم آب -*

 

صادرات هندوانه در :  آمده است   ۴۹۵۱مرداد  ۶۵در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ؛ 
بر اساس آمار گمرک از تجارت  میلیون دالر ارزآوری داشت ۴۵۵چهار ماه نخست امسال حدود 

تن هندوانه از ایران به کشورهای  ۹۱۵هزار و  ۹۹۶پایان تیرماه سال جاری،  ایران، تا خارجی
هندوانه ایران .رسد هزار دالر می ۵۱۵میلیون و  ۵۹دیگر صادر شده است که ارزش آن به حدود 

کشور صادر شده است که البته بخش دیگری از آن نیز از طریق مناطق آزاد  ۹۵در این مدت به 
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات .و ویژه صادر شده است

هزار دالر داشته  ۹۹۱میلیون و  ۱۱تن بوده است که ارزشی برابر  ۶۵هزار و  ۱۵۵هندوانه 
نخست  دهد که صادرات هندوانه در چهار ماه به این ترتیب مقایسه این آمار نشان می .است

درصد افزایش یافته که ارزآوری آن نیز با رشد  ۹۱سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
است  جاتی الزم به توضیح است که هندوانه از جمله صیفی....درصدی همراه بوده است ۵۱

به همین دلیل در بسیاری از کشورها این میوه . که برای پرورش آن آب زیادی الزم است
در . لیتر آب نیاز دارد ۹۵۵ه گویند تولید یک هندوانه ب کارشناسان می. شود نمی پرورش داده

عراق به تازگی ممنوعیت واردات چهار  !کنیم واقع سالی یک سد کرج هندوانه صادر می
 .ها هندوانه است که یکی از آن میوه را برداشته

تولیدکنندگان کفش در انتظار اتحادیه تولیدکنندگان کفش مطرح کرد؛ ئیسر -*
 :ترخیص مواد اولیه از گمرک

 

https://www.isna.ir/news/97052010341/
https://www.isna.ir/news/97052010341/
https://www.isna.ir/news/97052010341/
https://www.mehrnews.com/news/4376734/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4376734/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4376734/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4376734/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4376734/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9


 
 

رسول :  آمده است   ۴۹۵۱مرداد  ۶۵به نقل از صداوسیما، در تاریخ  خبرگزاری مهر به گزارش
اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کفش دست دوز، از کمبود مواد اولیه و  رئیس شجری، 

با اشاره به وی  .جود در گمرک خبر دادانتظار تولید کنندگان کفش برای ترخیص مواد اولیه مو
به دلیل نرسیدن مواد اولیه : افزود اثرات منفی نوسانات ارز و تامین نشدن مواد اولیه این صنف،

 .درصد کاهش یافته است ۱۵به تولیدی های کفش، حجم تولید بیش از 
واد اولیه با اشاره به بسته شدن بخش عمده ای از تولید های کفش به دلیل نبود م شجری

 ۱۵۵۵بخشنامه ارزی دولت وارد کنندگان باید مابه التفاوت نرخ ارز  ۹براساس بند : ادامه داد
این روند  .تومانی با نرخ ارز ثانویه را پرداخت کنند که این موضوع در توان مالی این افراد نیست

هنوز هیچ کدام  راهکارهایی از سوی دولت ارائه شده اما: نباید باعث ایجاد بیکاری شود گفت
 .عملیاتی نشده است

 ها گله/دالالن برای "سعادت و آسایش" ، عشایر برای "مظلومیت و نداری " -*
 :کمتر عشایر جمعیت و شوند می کوچکتر سال به سال

 

به سال از سال : آمده است  ۴۹۵۱مرداد  ۶۵، در تاریخ علی رفاهی خبرنگار ایلنا،گزارش   به
هزار راس دام وجود  12در گذشته در یک روستا فقط . شود جمعیت عشایر دارد کاسته می

تا . شود ها کاسته می ای شده که هر سال یک گله از تعداد گله گونه اما اکنون وضع به. داشت
  .درصد عشایر دامشان را فروختند 11الی  21طر مشکالت فراوان، بین خا ، به69انتهای سال 

ای برای بیان  عشایر رسانه". "عشایر با کمترین هزینه بیشترین منفعت را برای کشور دارند"
رئیس سازمان امور عشایر )این جمالت از کرمعلی قندالی ". مسائل و مشکالت خود ندارند

سختی به حیات متمایز خود ادامه   که عشایر در آن بهبیانگر شرایط بغرنجی است ( کشور
ها و حتی  گذاری دهند و مهر تاییدی است بر مظلومیت و محجوریت آنها در سیاست می

 .ها رسانه

سوم جمعیت ایران را در نیمه اول قرن سیزدهم خورشیدی تشکیل  عشایر که زمانی یک
آمار متعلق به سال )هزار نفر  تادوششمیلیون و صدوهش دادند اکنون با جمعیتی معادل یک می

نیم درصد از  و تنها حدود یک( شده از تارنمای سازمان امور عشایر کشور است و استخراج 2831
 .دهند جمعیت ایران را تشکیل می

توسط مدیریت شرکت واحد  BRT1 توزیع شیر فاسد د در بین کارگران سامانه -*
 :اتوبوسرانی

 
آمده است  ندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهس به گزارش کانال تلگرامی

رانندگان . توزیع کرد BRT1 مدیریت ناکارآمد شرکت واحد شیر فاسد را در بین کارگران سامانه :
اما در یکسال . و کارگران شرکت واحد روزانه بعنوان میان وعده سهمیه شیر و کیک دارند

ان را روزانه توزیع نکرده و بعضا برای رانندگان هفته ای گذشته مدیریت سهمیه شیر و کیک آن
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شیر فاسد برای . یکبار و برای کارگران توقفگاه و تعمیرگاه یکماه یکبار یکجا توزیع شده است
سهمیه یکماه کارگران در سامانه یک یکجا توزیع شده که باعث مسمومیت فرزندان کارگران 

و همین وضعیت . فاسد را به مدیریت برگردانده اند و گزارش شده که کارگران شیرهای. گردید
توزیع هفته ای و یکماه یکبار شیر و کیک کم و بیش در سایر سامانه های شرکت واحد وجود 

  .دارد
 ۹۱سهمیه روزانه شیر کیک برای کلیه رانندگان و کارگران بعد از اعتراضات و اعتصابات سال 

پیش از آن مدیریت فقط برای . بود که مطرح شده بود خواسته کارگران ۹۵و یکی از . برقرار شد
 .کارگران توقفگاه و تعمیرگاه روزانه یک پاکت شیر می داد

 
 :ی به نام تربیت مراقب سالمتحاشیه ا/ مشکالت پرستاران تمامی ندارد -*

https://www.mehrnews.com/news/4374995 
 

 
 

جامعه پرستاری :  آمده است   ۵۱۴۹مرداد  ۶۵در تاریخ   مهردولتی خبرگزاری  به گزارش
کشور به رغم اینکه در صف اول خدمت به مردم و بیماران قرار دارد، اما مثل اینکه قرار نیست 

یک روز بدون حاشیه و چالش داشته باشد، زیرا هر روز یک مشکل پیش پای پرستاران می 
که در حرفه خود با  نیروهای پرستاری به رغم تمامی کمبودها و مشکالتیبعبارتی  .اندازند

. آنها مواجه هستند، اما همواره تالش کرده اند در خدمت به مردم و بیماران، کوتاهی نکنند
البته شاید در این بین دلخوری هایی نیز متوجه کادر پرستاری باشد که اگر بخواهیم آنها را 

وی پرستاری کالبدشکافی کنیم، متوجه خواهیم شد که همه این مشکالت ناشی از کمبود نیر
 .و حاشیه هایی است که این نیروهای حوزه سالمت را درگیر خود ساخته است

، مطرح شده است که «مراقب سالمت»اخیرا، موضوع ایجاد رشته ای جدید تحت عنوان 
نمایندگان پرستاری بر این عقیده اند، تربیت نیروهایی تحت عنوان مراقب سالمت، کار زائد و 

خدماتی که قرار است این نیروها ارائه دهند، تقریبا مشابه خدمات  زیرا،. بیهوده ای است
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، در واکنش به بروز مشکل برای .پرستاری است

وزارت بهداشت به جای حل مشکالت پرستاران و رفع دغدغه های  :جامعه پرستاری، گفت
ن مسئله باعث شده پرستاری ایران روز همی. حاشیه های پرستاری را تشدید می کند آنها،

وی با اشاره به  .به روز از پرستاری دنیا فاصله بگیرد و جذابیت های این حرفه کم رنگ تر شود
می : حرکت خزنده ای که می خواهد پرستاران را سرگرم امور روزمره کند، اظهارداشت

در حالی که . دور نگه دارند خواهند با چنین برنامه هایی، پرستاری را از مطالبات اصلی خودش
کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان ها، فشار مضاعف و سنگینی را متوجه پرستاران کرده 

 .است

 ؟ کجاست فرزندت چالش در -*
 :پرسش کارگران از مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آقای پیمان سنندجی

 ؟ کجاست فرزندت همسرو
t.me/vahedsyndica 

حقوق خود را دریافت متهم کردن کارگران زحمتکش و باشرفی که چندین ماه  -*
     :بسیار دور از انصاف و مروت است, به اتهام دزدی, نکرده اند

شنیده ها حاکی از : به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آمده است 
 :آن است که

https://www.mehrnews.com/news/4374995/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AA_%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://resolve/?domain=vahedsyndica


روز چهارشنبه بیست و چهارم مردادماه پنج تن از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت 
ا وکالت خانم فرزانه زیالبی جهت آخرین دفاع در دو پرونده به اتهام های اخالل در نظم تپه ب

عمومی از طریق تجمع درب فرمانداری و سرقت در شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب 
در یکی از پرونده ها یکی از مدیران شرکت هفت تپه ادعا .شهرستان شوش حاضر شدند 

ن با ورود به مهمانسرا ی محل سکونت وی مبلغ یک میلیون دالر نموده که تعدادی از کارگرا
وی و مقداری جواهرات و ساعت رولکس و مقداری وجه نقد همسرش را سرقت نموده اند 

سپس نامبرده با ضد و نقیض گویی نزد پلیس اطالعات گفت مبلغ مزبور در کیف فروشنده ,
وی همچنین اظهار داشت .عنف ربوده اند  خارجی مهمان وی بوده که کارگران آن را با ورود به

همسر وی را در حمام زندانی , کارگران در این جریان یکی از مهمانان وی را به ضرب قمه زده 
 .نموده که دچار حمله های شدید عصبی شده بود

اما تحقیق وگزارش پلیس اطالعات حاکی از آن است که انگیزه ی کارگران از تجمع مطالبه 
ود و هیچگونه فیلمی از دوربین های مداربسته حاکی از ورود کارگران به محل حقوق معوقه ب

 .سکونت این مدیر موجود نمی باشد
ازسویی معقول و متعارف نیست شخصی که یک میلیون دالر وی به سرقت رفته پس از 

حال !?گذشت پنج ماه تا کنون برای طرح شکایت یا پیگیری به دادسرا مراجعه نکرده باشد
  !!اری یک میلیون دالر و ادعای رد و بدل شدن دستی آن در معامله به جای خودنگهد

و چگونه است که همسر و یکی از مهمان هایش را که کارگران با قمه مورد ضرب و جرح قرار 
 ?!!?داده اند به هیچ درمانگاه یا بیمارستانی مراجعه نکرده باشند

شرکت عالوه بر نداشتن توان و شم مدیریت به هر روی عضو جوان و کم تجربه هیئت مدیره 
 syndica_7tape@/  ۵۱مرداد  ۵۶/  ذکاوت چندانی در داستانسرایی نیز ندارد,

 : مان را تفتیش کردند نیروهای اطالعات خانه: همسر نسرین ستوده -*

  
مرداد  ۵۱ه رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده ، وکیل جسور زندانی در شنبه برپایه نوشت

مأموران وزارت اطالعات منزل نسرین ستوده، : از طریق فیس بوکش اطالع داده است  ۴۹۵۱
سر صبح زمانی که »: نوشتاو نوشت  .و وکیل زندانی را تفتیش کردندکنشگر حقوق بشر 

انه و انباری را بازرسی تمام خ. اطالعات وارد خانه شدند ها خواب بودند نیروهای وزارت بچه
بودند که روی آن نوشته « بج سینه»به نوشته خندان، ظاهرا مأموران به دنبال یک  «.کردند
نسرین ستوده وکالت چند تن از زنان معترض به قانون  .«من با حجاب اجباری مخالفم»شده 

 ۵۹وی از روز چهارشنبه . را به عهده دارد« بدختران خیابان انقال»حجاب اجباری موسوم به 
  .برد یاش در تهران بازداشت شد، تا کنون در زندان به سر م که در منزل شخصی ۴۹۵۱خرداد 

همزمان نیروهای دیگری وارد منزل »: بوکی خود نوشته است رضا خندان در ادامه پست فیس
همین االن که دارم اینها را . اند رو کرده خواهرم که خواب بودند شدند و تمام خانه آنها را زیر و

  «.اند منزل آقای فرهادپور رفته نویسم خبردار شدم از اینجا به می
رضا خندان پیش از این در پست دیگری از قول همسرش در زندان نوشته بود که حال جسمی 

« خطرناک»کنشگر دیگر زندانی، یعنی نرگس محمدی خوب نیست و ادامه حبس برای او 

  .ستا

 : گرانی گازوئیل امان رانندگان را بریده است  -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape


 

المللی ایران از افزایش قیمت گازوییل در  ونقل بین های حمل مدیره انجمن شرکت رئیس هیات 
اکنون کامیون ایرانی گازوییل در مرز  هم. های ایرانی شکایت کرد بازرگان برای کامیونمرز 

تومان بود که به  8111این نرخ تا همین ده روز گذشته . زند تومان می 8611بازرگان را لیتری 
 .طرفه دولت افزایش یافت باره و با دستور یک یک

 :کشور اعالم بحران در صنعت خود روسازان وقطعه سازی -*

 

اعالم »انجمن خودروسازان ایران در نامه ای که با عنوان :برپایه اخبار منتشره آمده است
سازی کشور، از شهریور  صنعت خودروسازی و قطعه»منتشر کرده، هشدار داده که « بحران

 .ماه سال جاری، متوقف خواهد شد
سازان کشور  موعه قطعهشود که پیش از این مج این نامه در ادامه هشدارهایی منتشر می

هزار میلیارد تومان مطالبات معوق  21اکنون بیش از  سازان، هم به گفته قطعه. اند نیز ارائه داده
هزار میلیارد تومان از این مطالبات، از سه ماه  1نزد خودروسازان وجود دارد که موعد بیش از 

 .شده است« انباشت»پیش 
تولید »اند که  سازان، به طور همزمان اعالم کرده عهدر نامه جدید دو طیف خودروسازان و قط

تواند موجب بروز  موضوعی که می« درصد کاهش خواهد یافت 31خودرو در چند روز آینده، تا 
 .هزار نفر از فعاالن این دو حوزه شود 111بحران بیکاری 

انده شده خو« بروز بحران و سیل ویرانگر بیکارشدگان»در این نامه همچنین، مسئولیت آنچه 

 .به عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان شده است

 :فراخوان تاکسیرانان تهرانی -*

 
 صیح ۹:ساعت /  مرداد ۵۱:شنبه 
 جلوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران:مکان

 .بدلیل انتظار طوالنی، موفق به تعویض خودرو و دریافت خودروی نو نشدیم



 : اصفهان در رانان یتاکس جمعت -*

 

اعتصاب و تجمع اعتراضی : تاریخ آمده است ۵۱مرداد ۵۱برپایه خبر مندرج در شبکه مجاز ی در 
 در اعتراض به کاهش قیمتها با وجود تورم صد درصدی رانندگان تاکسی اینترنتی اصفهان

 . صورت گرفت

 :میتجمع نمایندگان معلمین خرید خدمت در برابر مجلس اسال -*

 

تجمع نمایندگان معلمین خرید خدمات آموزش و پرورش سراسر کشور ، روبروی مجلس در 
تجمع اعتراضی با بندروها و پالکادرهای متععد که بیان خواسته اعتراض به تبعیض و کمبود نیرو

 .های آنان بود بر پا کردند

 : شروع دوباره اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه -*

 
کارگران نیشکر هفت تپه : آمده است مرداد ماه  ۵۱امروز صبح شنبه  مندرجه برپایه گزارش

در اعتراض به تقسیم زمینها و سکوت مسئولین و عدم پرداخت حقوقها دست به تجمع 
  اعتراضی در مقابل دفتر مدیریت این شرکت زدند
تمدید  در چند روز گذشته کارگران برای :برپایه خبرمندرج در سطح سایت ها آمده است

اعتباردفترچه های بیمه خود به تامین اجتماعی مراجعه میکنند ،مشاهده میکنند که اسم 
درج شده ( شرکت شرکت هور آذر خوزستان) کارفرما در دفترچه های آنان به نام پیمانکار 

  گران را به شدت خشمگین کرده استهمین موضوع کار.است 
ر را نمیشناسند و بدون اطالع کارگران این کار طبق همین گزارش کارگران اصال این پیمانکا

  صورت گرفته است
درضمن مسئله تفکیک زمینهای کماکان باعث نگرانی کارگران شده است ،کارگران نیشکر 

  قط دو ماه حقوق دریافت کرده اندهفت تپه از شروع سال جدید ف
پرداخت سنواتشان  امروز کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه نیز در اعتراض به عدم



تا مخابره این خبر هیچ مسئولی  ی شرکت تجمع اعتراضی برپا کردنددر مقابل درب اصل
 .پاسخ اعتراض کارگران را نداده است

 
 :ادامه اعتراض کارگران شهرداری دارخوین  -*

 
در اعتراض به نپرداختن  اعتصاب کارگران شهرداری دارخوین برای دومین بار در یک هفته 
 .ادامه دارد حقوق عقب افتاده ماه۹

 : پناهی قوت گرفت احتمال اعدام رامین حسین -*

 
آمده مرداد ماه  ۵۱شنبه  به پایه خبر مندرج منتشره در سطح رسانه های مجازی به تاریخ

این زندانی سیاسی . تر شده است پناهی سنگین سایه اعدام بر سر رامین حسین:  ست ا
. ُکرد که تا کنون در زندان سنندج محبوس بود، از چهار روز پیش به کرج انتقال یافته است

اند که انتقال این زندانی  های اجتماعی نوشته برخی کنشگران حقوق بشر ایران در شبکه
 .الوقوع خواهد بود عدام او قریبابه معنی آن است که 

اردیبهشت حکم اعدامش اجرا شود، در همان  ۶شنبه  حسین پناهی که قرار بود روز پنج
هایی نیز از  پس از آن گزارش. تاریخ از قرنطینه به بند عمومی زندان سنندج بازگردانده شد

به  .شده بودنتشر ضرب و شتم او در زندان و نیز احضار حسین احمدی نیاز، وکیل او م
شد این زندانی محکوم به اعدام برای  گزارش شبکه ی خبری یورو نیوز، در ابتدا گفته می

معالجه کلیه درد به بیمارستانی خارج از زندان سنندج منتقل شده، اما اکنون نزدیکان او 
 امجد.داند تا به زودی اعدامش کنن زندان گوهردشت کرج برده ۴۵گویند که او را به بند  می

های اجتماعی همرسان شده،  حسین پناهی، برادر رامین در یک پیام ویدئویی که در شبکه
الوقوع بودن اعدام این زندانی برای رهایی او از خطر اعدام درخواست کمک  با تأئید قریب

 ....کرده است
 

 :های عمیق ایران ها در آب  تایید رسمی ماهیگیری چینی -*
 

 
 

های چینی قرارداد رسمی اجاره بلند مدت برای  کشتی: دیسازمان بنادر و دریانور



را امروز با خود دارند و صیادان  متری آبهای ایران در دریای عمان ۵۵۵ماهیگیری در عمق 
 . چرا که آنها قرار داد بلند مدت برقرار کردند. جنوب مستاصل این قرار دادند

 
 :چیزی برای صیادان باقی نگذاشته اند  -*
 
هزار صیاد سیستان و بلوچستانی  ۵۱جیب  : است آمده ایلنا دولتی خبرگزاری نوشته به

ها کف دریا را  گویند چینی ها می محلی/ست کنند، خالی همانند دریایی که روی آن کار می
چیزی برای ما . برند ها را هم می ها و صدف سابند؛ حتی تخم ماهی با تجهیزات خود می

 . اند را بیچاره کردهها ما  چینی. اند باقی نگذاشته
 

 :کارگران راه آهن زاگرس تجمع اعتراضی برپا کردند -*

  
 

در اعتراض به عدم پاسخگویی به : آمده است ۵۱مرداد ۵۱ تاریخ در منتشره خبر برپایه
 . کارگران راه آهن زاگرس  اجتماع اعتراضی برپا کردند مطالبات شان

 
 :در قزوینتجمع اعتراضی کارگران شرکت تولی پرس  -*
 

 
 

یک واحد تولیدی دیگر در  : است آمده ۵۱مرداد ۵۱تاریخ در مجازی شبکه در مندرج خبر برپایه
کارگران تولی پرس در . کارگر آن به صف بیکاران پیوستند 111قزوین تعطیل شد و حدود 

 . تجمع کردند  در اعتراض به اعالم تعطیلی این کارخانه مقابل دفتر کارخانه
 

 : محمود بهمنی در رابطه با دارایی آقا زاده ها اتاظهار -*

 



 
موجودی حساب :عضو کمیسیون اقتصاد مجلسرئیس سابق بانک مرکزی و نی ممحمود به

 ها بیشتر از ذخایر ارزی کشور است آقازاده
 

  :دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه -*
 

 
:  آمده است  ۴۹۵۱خرداد  ۵۹یکشنبه خ در تاری کانال تلگرامی سندیکای هفت تپه به گزارش

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از دیروز شنبه باحضور کارگران تمامی بخشهای نیشکر 
با توجه به مشکالت زیاد کارگران آن هم به دلیل وسعت این مجموعه . هفت تپه آغاز شد
 ۵۱ذشته از سال ای از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه طی چند ماه گ صنعتی ، دور تازه

 بود 
   :های کارگران برخی از خواست

 نداشتن ایمنی محیط کار -8/ نبودن امنیت شغلی -1/ پرداخت دستمزدهای عقب افتاده
ست که واگذاری این شرکت صنعتی کشاورزی در حالی به بخش خصولتی  الزم به یادآوری

کارگران به موقع پرداخت  به ظاهر واگذار شد ، که قرار بر این بود که حداقل دستمزدهای
که نه تنها این امر محقق نشد بلکه خبرهای بسیار . بشود ، البته امروز شاهد آن هستیم

ناخوشایندی شایع شده است که صاحبان سرمایه در حال تقسیم زمینهای این شرکت در 
  .که امیدواریم شایعه باشد! بین دوستان خود هستند 

 
 :شیمی رازی کارگران پتروتجمع اعتراضی  -*

 
 

اعتصاب کارگران پتروشیمی :  آمده است  ۴۹۵۱خرداد  ۵۹یکشنبه برپایه خبر مندرج در تاریخ 
صورت بندی مشاغل و کاهش حقوق و مزایا رازی در اعتراض به عدم اجرای صحیح طرح طبقه

 . گرفت
 

 : تجمع دوباره کارگران گروه ملی فوالد اهواز -*

: آمده است ۴۹۵۱مرداد  ۵۹  يکشنبهتلگرامی در تاریخ به نوشته خبر مندرج در شبکه 
ماه حقوق معوقه و تامین ۱جمعی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز صبح امروز در اعتراض به 

به گزارش خبرنگار  .ی کارگاه دست به تجمع زدند وطهنشدن مواد اولیه ازسوی کارفرما در مح



ارخانه فوالدسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، ایلنا، گروه ملی صنعتی فوالد ایران شامل ک
هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه  ۱سازی است و حدود  سازی و ماشین کارخانه لوله

ها که با ادامه  به همین دلیل کارگران این کارخانه. گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است
به نشانه اعتراض صبح امروز در  اند؛ توجهی مسئوالن کارخانه و استانی مواجه شده بی

ی کارگاه  طهماه حقوق معوقه و تامین نشدن مواد اولیه از سوی کارفرما در محو۱اعتراض به 
های احداث شده توسط  به گفته کارگران، گروه ملی فوالد اهواز شرکت .دست به تجمع زدند

نده قضایی برای متهم بعد از تشکیل پرو. گذاری امیر منصورآریا در اهواز است گروه سرمایه
اکنون به  شد، هم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می

  ....بخش خصوص محول شده است

 :تجمع مردم مریوان در برابر شهرداری مریوان -*

   

ریوان تجمع مردم معترض م:  آمده است  ۴۹۵۱خرداد  ۵۹یکشنبه برپایه خبر مندرج در تاریخ 
 معترض مردم  .گرد هم آمدند تخلیه زباله ها مقابل ساختمان شهرداری جلوی شهرداری و

   .اعتراض خود را به نمایش گذاشتند جمع آوری زباله ها جلوی شهرداری و آتش زدن آنهابا
 :تدارک کنفرانس پیرامون وارسی مشکالت رانندگان کامیون -*

 
 

یا در همبستگي و حمايت از كامیونداران و ايتال  FLNAنامه حمايت سنديكاي -*
 :رانندگان ايران

 

 :حمایت کمیته بین المللی برزیل از کامیونداران ایران -*



 

 برزيل از كامیوندران و رانندگان ايران  CSPنامه حمايت كمیته بین المللي

از دور دوم اعتصاب  FILTحمایت فدراسیون حمل ونقل استان کامپانی ایتالیا -*
 : میونداران ایرانکا

 

وم اعتصاب کامیونداران دازدور   FILTحمایت فدراسیون حمل ونقل استان کامپانی ایتالیا
ورانندگان ایران اعضای کنفدراسیون حمل ونقل استان کامپانی ایتالیاروی کاغذی که 

 " یران هستیم من کناررانندگان کامیون ا: "دردست دارندنوشتند

 : ک رضا خندان در باره نسرین ستوده خبری تازه از فیس بو -*

 
خبر اول این که، از سوی دادسرای اوین دوباره به نسرین  :یکشنبه مالقات بند زنان سیاسی

 .اند احضاریه داده
تر این که  خبر مهم،  "یم اتهامات جدید و تکمیل پروندهجهت تفه: "در متن احضاریه آمده است

 .او به دادسرا نخواهد رفت

دیگر زندانی بند زنان به خاطر فشارهای روحی که در طول مدت بازداشت   سم زادهمعصومه قا
به او وارد شده است و چند هفته پیش در سالن مالقات حضوری حالش بد شد در بیمارستان 

 .آباد بستری شده است امین

ره به بند سال زندان و چند سال آزادی از زندان دوبا 7ریحانه حاج ابراهیم دباغ بعد از بیش از 

 .ماه دیگر باید در زندان بماند 3سال کم بوده  7به او گفته شده که . زنان برگشته است

من به حجاب اجباری اعتراض "با عنوان " های پیکسلی بمب"فرهاد میثمی که به اتهام داشتن 
برد؛ در تماسی گفت که از انفرادی به قرنطینه  هفته است در بازداشت به سر می 8" دارم
طبعا آقای میثمی جزو بند زنان نیست اما چون بیشترین وقت مالقات این . )قل شده استمنت

 (هفته ما به دالیل مختلف به موضوع ایشان اختصاص داشت؛ اینجا آوردم



یک هفته مالقات . شدند ها به مالقات کابینی نروند چرا که اذیت می قرار گذاشته بودیم بچه
ها گفته بود که کابینی را هم حتما بیایید  ین تماس به بچهنسرین در اول. کابینی را نرفتند

  Reza Khandan/.بنابراین همگی رفتیم. خیلی دلم تنگ میشه

 :ادامه تجمع کارگران بندر ماهشهر -*

 

دومین روز تجمع کارکنان  :آمده است  ۴۹۵۱خرداد  ۵۹یکشنبه برپایه خبر مندرج در تاریخ 
ماه حقوق و مطالبات  ۱ر در اعتراض به عدم دریافت هشرکت ایرکست شاونبرگ بندر ماهش

 . دنبال کردندخود
 

 

 ۱۱درصد،تخم مرغ با نزدیک  ۱۴ها با بیش از  کاالهای اساسی چقدر گران شدند؟میوه
درصد رکوردار  ۵۴مرغ با درصد و۵۹درصد،سبزی با  ۹۹درصد،لبنیات با  ۹۱درصد،گوشت قرمز با 

 ها هستند گرانی
 

 :فقر درسطح کارگران صنعت نیشکر هفت تپه بیداد می کند -*

 
وقتى فقر باعث شده پولى نداشته باشی كه  !می توان دید؟از این عکس دردناکتر هم  رمگ

 !نقدى خريد كنى و در يک فروشگاه با اين صحنه مواجه میشی
 :تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت -*

https://www.facebook.com/reza.khandan.5?hc_ref=ARToiKi9yBbDm61U3qq9qDZvuxrNkBdjrnE7CGEdv4Ny3jSxW2ubDuC3vJlRBuWwFak&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD6c9USFivVj7mcyV2WFzh1UCtuesICFcyz1sMzhOHGAIsDQ7tL8wz2DuWCZLY4UyrWoJTvyuRei46iIv147JuYM51pdGBeMGplL2iurfXqeoAd5Ejm5bfr_rO2INPkXZdshHSHJzoY&__tn__=C-R


 
کارگرانی که بیمه نیستند،می توانند با مراجعه به یکی : کانال تلگرامی هفت تپه می نویسد 

از شعب تامین اجتماعی از قسمت بازرسی،درخواست بازرسی نامحسوس بدهند تا بازرسان 
 .اداره کار به محل کاِر کارگر مراجعه، و کارفرما را وادار کنند تا کارگر را بیمه نماید

ین حالت بازرس اداره کار در رابطه با گزارش کارگر سخنی به میان نمی آورد و کارفرما از در ا
این اقدام کارگر مطلع نمی شود،بنابراین کارگر دیگر نگرانی بابت اخراجش از طرف کارفرما را 

  .نخواهد داشت
 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 .به سومین روز خود را پشت سر گذاشتامروز دوشن.اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
 .حضور دارند.همچون دو روز گذشته تمامی بخشهای نیشکر هفت تپه

تجمع کارگران امروز روبروی درب . تا کنون هیچ جوابی کارگران از طرف کارفرما نگرفته اند
 .حراست شرکت شکل گرفته است

 ۴۹۵۱امرداد  ۵۵ 
 :در ادامه تحرکات کارگران هفت تپه  -* 

 

 .راهپیمایی به سمت خوراک دام جهت بیرون انداختن غفاری که در شرکت که فرار کرد

 : بازنشستگی برای تپه هفت نیشکر کارگر ۶۴۳ معطلی -*

 

برخی منابع کارگری در : آمده است  67درتاریخ بیست و نهم مرداد خبرنگار ایلنا، به گزارش 
نفر از کارگران این واحد تولیدی از چندین ماه پیش  ۹۱۶: مجتمع نیشکر هفت تپه گزارش دادند

آور قرار دارند اما به دلیل  سو مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان به این
آور آنها را به  درصدی حق مربوط به سابقه سخت و زیان ۱ها هنوز سهم آنکه کارفرمای آن

طبق .سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است، فعال در وضعیت نامشخصی قرار دارند
اظهارات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ کارفرمای این واحد تولیدی به بهانه ناتوانی مالی از 

به ادعای این کارگران؛ ارزش  .کند داد کارگر خوداری میپرداخت هزینه بازنشستگی این تع
میلیارد  ۹۵تا  ۱۵کارگر بین  ۹۱۶آور  مجموع هزینه حق بیمه مربوط به سابقه سخت و زیان

از آنجا که کارفرما در حالت عادی برای پرداخت : کارگران اعالم کردند...شود تومان برآورد می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/658685-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C


ه طور قطع با افزایش این مبلغ دیگر احتمال سهم بیمه اضافی مشکل مالی داشته است ب
 .تر خواهد شد بازنشستگی پیش از موعد آنها کمرنگ

 : تجمع اعتراضی کارگران سندیکای شرکت واحد  -*

 
مرداد، تعدادی  ۵۵اعتراض امروز  : است آمده واحد شرکت سندیکای تلگرامی کانال خبر برپایه

دو و سه در مقابل تعاونی مسکن شرکت واحد،  از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار
 سال ازموعد تحویل این خانه ها می گذرد اما کسی پاسخگو نیست۹بیش از

 :در حاشیه کنفرانس دریای خزر  -*

 

 :اعتراض کارگران شهرداری نظر آباد  -*

 
 تجمع اعتراضی کارگران: آمده است  ۴۹۵۱خرداد  ۵۵شنبه برپایه خبر مندرج در تاریخ دو

 شهرداری نظرآباد مقابل ساختمان شهرداری در اعتراض به عدم دریافت شش ماه دستمزد
 .شکل گرفت

 پاسخگو شهرداری/دارند مزدی معوقات ماه چندین اصفهان شهرداری کارگران -*
 :باشد

 

در « کوروش محمدی» : آمده است  67رداد درتاریخ بیست و نهم مبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
امروز بخش عظیمی از کارگران : جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت

شهرداری حقوق خود را دریافت نکردند و چندین ماه است که حقوق آنها به تعویق افتاده که 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/658767-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/658767-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/658767-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


اصحاب رسانه : ن داشتاو بیا.هاست که بتواند مطالبات مردم را پیگیری کند این وظیفه رسانه
در این ... .ها نباشد و خود پیگیر مطالبات مردم از مسئوالن باشند منتظر ابالغ تذکرات و نطق

نیز به ضرورت پرداخت مطالبات ( عضو دیگرشورای اسالمی شهر اصفهان)زمینه اصغر برشان 
باشد که چرا  در این زمینه شهرداری باید پاسخگو: مزدی کارگران شهرداری تاکید کرد و گفت

تاکنون حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و چه موانعی بر سر راه پرداخت حقوق کارگران 
 .وجود دارد

 : باردیگر بهنام ابراهیم زاده دستگیر شد -*

بهنام ابراهیم زاده فعال : آمده است  ۴۹۵۱خرداد  ۵۵شنبه برپایه خبر مندرج در تاریخ دو
دستگیر وبه بازداشتگاه اداره اطالعات کرمانشاه  پل ذهاب  سر وکودکان هفته پیش درکارگری 

 . است انتقال داده شده

 :رسید ملی بانک به ملی گروه کارگران اعتراض -*

 

کارگران گروه ملی فوالد  : آمده است  67درتاریخ بیست و نهم مرداد نا، به گزارش خبرنگار ایل
ماه معوقه مزدی و کمبود مواد اولیه در مقابل شعبه سرپرستی بانک  ۱ اهواز در اعتراض به

های  ی این کارگران؛ مالک جدید این کارخانه یکی از بانک به گفته.ملی دست به تجمع زدند
اندازی مجدد کارخانه از جانب او باید تامین  رای آغاز به کار و راهدولتی است که مواد اولیه ب

های احداث شده توسط گروه  به گفته کارگران، گروه ملی فوالد اهواز شرکت .شود
بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، . گذاری امیر منصورآریا در اهواز است سرمایه

اکنون به بخش  شد، هم ت دستگاه قضایی اداره میاین واحد صنعتی که در گذشته با نظار
 .خصوص محول شده است

 : تجمع مردم بوشهر در رابطه با مشکل کم آبی  -*

 

تجمع شبانه جمعی از اهالی شهر چغادک در استان بوشهر مقابل شرکت آب در اعتراض به 
 . صورت گرفت آبی روز بی ۵۵افت فشار و حدود 

  : تپه تهف کارگران اعتصاب ادامه -*
چهارمین روز  : است آمده 67 مرداد 81 در تپه هفت نیشکر سندیکای تلگرامی کانال نوشته به

اعتصاب سراسری کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، 
های نیشکر هفت  مچون سه روز گذشته در تمامی بخشه ها، نوع قراردادها و تفکیک زمین

تاکنون هیچ پاسخی از طرف مقامات مسئول به مطالبات بر حق کارگران داده  .رفتتپه صورت گ
 .نشده است

 ها؛ های دریای عمان و خلیج فارس در تسخیر چینی آب -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/658935-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 کنند، می کار آن روی که دریایی همانند بلوچستانی و سیستان صیاد هزار ۴۴ جیب
 برند می را ها صدف و ها ماهی تخم حتی ها چینی/ست خالی

 

« توسعه پایدار»گویند  می  : آمده است  67درتاریخ سی ام مرداد به گزارش خبرنگار ایلنا، 
کنند  آبزیان دریایی را هم جز منابع تجدید ناپذیر حساب می. یعنی حفاظت از منابع تجدیدناپذیر

ترین  رویه اصلی این راستا ایجاد محدودیت روی صیِد بیدر . رویه را محدود کنند تا صید بی
های گذشته بوده است؛ با این حال صیادانی که در  در سال« سازمان شیالت ایران»سیاست 

کنند و مدعی آجر شدن نانشان هستند، چندی است فریاد  دریای عمان و خلیج فارس کار می
حضور شناورهای صیادی !ی بیگانهسختگیری برای ماست نه شناورهای صیاد: اند برآورده

های ترال  های ایران توسط کشتی صید در آب  بیگانه از نوروز امسال با انتشار خبر جنجالی
البته صید .ای یافت و به یک کالف سردرگم و البته معمایی پیجیده تبدیل شد چینی، ابعاد تازه
د با این حال از روز شنبه از همان ابتدا توسط شیالت تکذیب ش( کف روبی)ترال یا ترالینگ 

اعالم کرد  معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی« زاده محمدعلی حسن» که
های  متری آب ۵۵۵های چینی قرارداد رسمی اجازه بلندمدت برای ماهیگیری در عمق  کشتی:

چرا شیالت ایران تا ایران در دریای عمان را دارند، این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شد که 
هایی که در بازار  به هر صورت ماهی ....شد ها را از اساس منکر می به حال، حضور چینی

اند و لذا دولت باید فکری به حال صیَادانی کند که  داخل مورد مصرف دارند هم، کمیاب شده
کنند و به   یها کار م باید توجه داشت که صیادانی که روی لنج. گذرد معیشتشان از این راه می

هزار صیاد  ۵۱این روزها جیب . گیرند و منبع درآمد ثابتی ندارند ازای میزان صید دستمزد می
 .کنند، خالی است سیستان و بلوچستانی همانند دریایی که در آن کار می

 :سنندج" پاک آرا"مرخصی اجباری به کارگران کارخانه شیر -*

 
این کارخانه به علت گران شدن : آمده است  ۵۱مرداد ۹۵شنبه سه برپایه خبر مندرج در تاریخ 

 . است شیر و عدم خرید توسط شهروندان و وضعیت بد اقتصادی، به حالت نیمه تعطیل درآمده

 : کارگران گروه ملی فوالد  دومین روز تجمع اعتراضی  -*

 
: است آمده ۴۹۵۱مرداد  ۹۵  شنبه سهشبکه های مجازی در تاریخ  در برپایه خبر مندرج

کارگران گروه ملی فوالد اهواز برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی در مقابل 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/659007-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/659007-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF


  به سرپرستی بانک ملی اهواز زدندشع
مرداد، کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز برای دومین روز متوالی دست به  ۹۵صبح امروز 

ند و با سر دادن شعارهایی از تجمع اعتراضی در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی اهواز زد
نه زندان نه تهدید  -این همه بی عدالتی،هرگز ندیده ملتی -قبیل کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد 

مرگ گروه ملی بدست بانک ملی  -میجنگیم میمیریم، حق مون رو میگیریم -دیگر اثر ندارد 
صنعتی فوالد اهواز بطور  کارگران گروه ملی...  .ان رسیدگی به مطالبات خود شدند، خواه...و

یکپارچه ای اعالم کرده اند تنها درصورت پرداخت و تسویه کامل حقوق ها، تأمین مواد اولیه و 
  .راه اندازی خطوط تولید اعتراضات خود را خاتمه خواهند داد

شنبه اعتصاب  روز سه. خوراک دام رو رها کن  / رفتن به خوراک دام با شعار غفاری حیا کن
چهارمین روز خود را پشت سر گذاشتهتجمع کارگران روبروی دفتر .نیشکر هفت تپه کارگران
الزم به ذکر است تمامی بخشهای نیشکر ..که البته هیچ مدیری در آن حضور ندارد.مدیریت

 .دهفت تپه در اعتصاب هستن

 همیاری سازمان مقابل کرج خمینی امام بیمارستان کارکنان تجمع -*
 :البرز استان های شهرداری

 

از صبح امروز بیش از  : آمده است ۴۹۵۱مرداد  ۹۵  شنبه سهتاریخ  در به گزارش خبرنگار ایلنا،
ینی کرج در مقابل سازمان همیاری نفر از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خم ۵۵۵

نفر از  ۵۵۵جمعیتی بالغ بر : قاسم طاهری گفت .اند های استان البرز تجمع کرده شهرداری
در مقابل سازمان همیاری  -که تعداد آنها مرتبا در حال افزایش است–کارکنان بیمارستان 

ر سازمان بسته گفتنی است د. اند های استان البرز از صبح امروز تجمع کرده شهرداری
نفر پرسنل دارد که دارای مطالبات مزدی  ۹۵۵این بیمارستان نزدیک به : وی افزود.است

وی در توصیف شرایط کنونی ... .ماه است ۴۵الی  ۹مطالبات مزدی آنها بین . متفاوتی هستند
 کاره، فعالیت شکل نیمه رغم دارا بودن تجهیزات، به اکنون بیمارستان به: بیمارستان، گفت

مطالبات ما و دیگر کارکنان معترض به وضع موجود بیمارستان بدین : طاهری گفت .کند می
طور کامل پرداخت شود و  بیمارستان قوام یابد؛ حق و حقوق کارکنان بیمارستان به: شرح است

یک یا دونفر از اعضای شورای اسالمی کار کارکنان بیمارستان در هیئت امنایی که قرار است 
در همین   .در قالب نماینده کارکنان بیمارستان حضور داشته باشند تشکیل شود،

نماینده حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس و رییس کمیسیون )محمدجواد کولیوند  رابطه
تر با ایلنا داشت،  در گفتگویی که پیش( شورا و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی

های استان البرز و  د شهید، سازمان همیاری شهرداریمالکان این بیمارستان، بنیا: گفت
از همین روی، در حوزه مدیریتی آن مشکالتی وجود . هستند( استانداری)دستگاه حاکمیتی 

 .دارد

 : ادامه کارگران شرکت نارنج و فرنج قزوین -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/659179-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/659179-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2


 

زنخ و تجمع اعتراضی کارگران شرکت نا: آمده است  67مرداد  81بر پایه خبر مندرج در تاریخ 
خود سازمان دادند و ادامه  فرنخ مقابل استانداری قزوین در اعتراض به عدم دریافت مطالبات

 .دارد

کشور برای درخواست از دادستان کل ای خواستار شد؛ احمد توکلی طی نامه
 ممنوع الخروجی سیف

https://www.mehrnews.com/news/4381562 

آمده  67مرداد  81درتاریخ به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت،  خبرگزاری مهر به گزارش
ه ای به دادستان با ارسال نام احمد توکلی رئیس هیأت مدیره این سازمان مردم نهاد: است

کل کشور خواستار محاکمه و ممنوع الخروجی ولی هللا سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی 
 .شد

نفر است، مطالبه کنندگان بر نقش مخرب سیف  ۵۵۵۵در این مطالبه که خواسته بیش از 
 :بدین شرح است متن نامه توکلی .تاکید داشته و محاکمه وی را خواستار شدند

/  دادستان محترم کل کشور/  ناب آقای حجت االسالم والمسلمین منتظریبرادر ارجمند ج
 سالم علیکم

ای تحت عنوان سامانه هوشمند  بان شفافیت و عدالت سامانه دیده :رساند به اطالع می
توانند مطالبه خود را در این سامانه درج و برای آن  افراد می. مطالبه گری راه انداخته است

ای را که بیشترین امضا را داشته باشد  بان مطالبه در پایان هر هفته دیده. امضاء جمع نمایند
فرستد تا از  ای برای مسئول مربوط می ای که به کاربرانش داده شده طی نامه طبق وعده

 .ای اندیشیده شود ترین مطالبه آگاه شود و برای آن چاره مردمی
گذار در  اق حقوق مردم سپردهنفر است درباره احق ۵۹۵۵مطالبه هفته پیش که خواسته 

هللا سیف و درخواست  مؤسسات معروف به غیرمجاز است و تأکید بر نقش مخرب آقای ولی
با توجه به عملکرد مغایر قوانین بانکی کشور »:عین مطالبه به قرار زیر است. تعقیب اوست

م از های مجاز اع سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در مورد تعاونی… توسط آقای ولی ا
الحجج و قصور و تقصیر صدور مجوز برای مؤسسات مذکور که منجر به ضرر و  کاسپین و ثامن

گذاران این مؤسسات مالی شده است؛ خواهشمند است دستور  زیان عده زیادی از سپرده
های رسیده از جانب مالباختگان رسیدگی کرده و شخص ایشان را به  فرمایید تا به شکایت
که به نظام وارد آورده محاکمه نمایید تا بخشی از حقوق مالباختگان دلیل ضربه سنگینی 

 «.تأمین گردد

 رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت/  احمد توکلی -با احترام 
۴۹۵۱/۵۹/۵۵ 

 :تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی  -*
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 111تجمع اعتراضی بیش از آمده است ؛  67مرداد  81تاریخ  نوشته شبکه های مجازی در به
نفر از پرسنل بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به معوقات مزدی و شرایط نامشخص 

 . شکل گرفتاستخدامی 

 :وارد پنجمین روز خود شد.اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه -*

  
 

 ۴۹۵۱مرداد  ۹۴ه چهارشنبتاریخ  کانل تلگرامی سندیکای نیشکرهفت تپه برپایه خبر مندرج در
دور جدید اعتصاب خود را شروع .۵۱مرداد ۵۱از روز شنبه .کارگران نیشکر هفت تپه :آمده است 

کارگران تنها دو ۵۱ماه از سال  پنج یکی پرداخت دستمزد استکه با گذشت علت اعتصاب کردن
ن تنها بخشی البته ای .بکنند را توانسته اند دستمزدهای خود را دریافت.ماه فروردین واردیبشت

در  .نبوده است.کارگران.تا کنون هیچ مسئولی پاسخ گوی .از خواستهای کارگران است
 .اعتصاب امروز اسماعیل بخشی سخنرانی کرد

 :  یاسوججمعه بازار  داران غرفهتجمع  -*

 

جمعه بازار  داران غرفه :آمده است  ۴۹۵۱مرداد  ۹۴چهارشنبه برپایه خبر مندرج در تاریخ 
 تجمعدر اعتراض به جمع آوری غرفه های خود توسط شهرداری این شهر دست به  یاسوج

 زدند اعتراضی

 :بهنام ابراهیم زاده باید فورا آزاد شود -*
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بیش از یک هفته است که نیروهای اداره اطالعات کرمانشاه، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری 

عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و فعال حقوق کودک به همراه تعدادی از دیگر 
 .هویت آنها اطالعی در دست نیست را بازداشت نموده اندفعالین که هنوز از 

بهنام ابراهیم زاده که قبال به خاطر فعالیت های کارگری و دفاع از حقوق کودک با وجود بیماری 
سالها در زندان بوده و کمتر از دو سال است که پس از گذراندن دوره « نیما»سرطان فرزندش 

 .مجددا بازداشت شده است محکومیتش از زندان آزاد گردیده است،
این فعال کارگری و حقوق کودک پس از وقوع زلزله ویرانگر سرپل ذهاب، بارها به قصد کمک و 
دلجوئی از آسیب دیدگان زلزله به منطقه رفته و از وضعیت اسف بار زندگی مردم گزارش تهیه 

وی را نموده است و همین امر باعث شدت خشم دستگاههای سرکوب گردید که نهایتا 
 .بازداشت کنند

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه اعالم می دارد که به بند کشیدن فعالین، تنها 
خشم و نفرت بیشترعمومی جامعه ای که در شرایط غیر قابل تحمل امروز جان به لب شده 

ولگران در است و شاهد اختالس ها، دزدیها و چپاولهای هزاران میلیاردی و آزادی دزدان و چپا
 .ازای بازداشت و سرکوب معترضین می باشند را باعث خواهد گردید

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
31/5/1397 

www.anjomanbfk.blogfa.com 
@anjomanbfk 

کشور را زنان  اعتراصی تجمعاتنیروی اکثر  ،دادستان عمومی و انقالب کرج -*
 : تشکیل می دهند 

 
دادستان عمومی و انقالب  :آمده است  ۴۹۵۱مرداد  ۹۴چهارشنبه برپایه خبر مندرج در تاریخ 

در این تجمعات مجموعاً : گفتکرج در خصوص بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی اخیر در کرج 
 دادند هفت درصد از بازداشت شدگان را زنان تشکیل می

افزایش قدرت خرید »برگزاری کارگروه ویژه یک مقام مسئول به مهر خبر داد؛
 «کارگران

news/4381600https://www.mehrnews.com/ 

اسماعیل  :آمده است  ۴۹۵۱مرداد  ۹۴چهارشنبه در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ، 
مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ،ظریفی آزاد 

 برای سال« قدرت خرید کارگران»کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش 
به دنبال برگزاری نشست قبلی شورای عالی کار با درخواست : گفت وی.جاری خبرداد

شورای عالی کار با  نشست کارگروه دستمزد« ۵۱بازنگری دستمزد  »برای نمایندگان کارگری
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ارگری، یکشنبه هفته آینده تشکیل دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه ک
 .می شود

این کارگروه با حضور نمایندگان : این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود
کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با 

وی ادامه .کارگران تشکیل جلسه می دهد هدف ارائه راهکارهای قانونی افزایش قدرت خرید
پیشنهادات نمایندگان  در نشست قبلی شورای عالی کار که اوایل مردادماه برگزار شد،: داد

مدیر .اعی از کارگران را در دستور کار قرار دهداین بود که دولت حمایت های اجتم گروه کارگری
نمایندگان کارگری و  پس از طرح نظرات: کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار تاکید کرد

در نهایت مقرر شد هر یک از گروه ها پیشنهادات  کارفرمایی در نشست قبلی این شورا،
به .نشست ارائه دهند مشخص خود را برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران در این

ای به  اواخر تیرماه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار با ارسال نامه ،خبرنگار مهر گزارش
معاونت روابط کار وزارت کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و کاهش قدرت خرید 

این درخواست به دلیل شرایط پیش .را ارائه دادند ۵۱درخواست بازنگری در دستمزد  کارگران،
آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقالم ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران 

 .روابط کار وزیر کار ارسال شد شده است، به احمد مشیریان معاون

 :مسافران پروازهای داخلی پر کشیدند/ گرانی کار خود را کرد  -*

 

چند روز پس از شوک قیمتی به وجود آمده  : است آمده ایسنا دولتی خبرگزاری گزارش برپایه
ها کار خود را کرده و دیگر شانس پر شدن  رسد گرانی در بازار پروازهای داخلی حال به نظر می

به گزارش ایسنا، چند روز پس از اعالم آغاز اجرای .کامل یک پرواز در روزهای عادی وجود ندارد
ای خطاب به ایرالین ها  بسته ارزی جدید بانک مرکزی، سازمان هواپیمایی کشوری در نامه

ن تومان دریافت کنند و ای ۵۵۵۵اعالم کرد که از این پس باید ارز مورد نیاز خود را با قیمت حدود 
درصد از هزینه هایشان را با  ۶۵هایی که طبق آمارهای رسمی حدود  مسئله برای شرکت

گزارش  همانطور که....ارزهای خارجی پرداخت می کنند یک شوک هزینه ای جدی به بار آورد
های گذشته به  ازهای داخلی در طول هفتهنشان می داد، قیمت بلیت پرو چند روز قبل ایسنا

هزار تومان  ۴۵۵شکلی جدی افزایش یافته و اگر تا پیش از این امکان پیدا کردن نرخی در مرز 
هزار تومان ارائه  ۵۹۵نیز بود امروز هیچ ایرالینی برای مسیرهای پروازی خود قیمتی کمتر از 

رت خرید مسافران و تقاضا برای در چنین فضایی قطعا نخستین نتیجه کاهش قد .نمی کند
 ....سفر هوایی خواهد بود و رصد بازار نشان می دهد که این اتفاق رخ داده است

 :تکذیب شایعه دیداررضا شهابی با وزیر کار -*
 

چندی است که : خبر می دهد ۴۹۵۱یکم شهریور ماه کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد 
آنچه . منتشر شده است( ار رضا شهابی با وزیر کاردید) شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر

بسیار مشخص است این است که افراد و جریاناتی که قصد تخریب فعاالن پیشرو در 
برای . سندیکای کارگران شرکت واحد را دارند هر کدام به نحوی به این شایعه دامن زده اند

ریبکارانه و به قصد ایجاد تشکیک آگاهان معلوم است که از نشر این گونه شایعات به گونه ای ف
پروژه سندیکای " نسبت به فعالیت های حق طلبانه سندیکا و آنهم در برهه ای که توطئه ی

  .قرار است، کدام افراد و جریانات بهره برداری کنند" سازی دولتی در جریان می باشد
داشته ام و تاکید می اینجانب صراحتا اعالم می کنم تاکنون با هیچ یک از وزرای کار دیداری ن
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کنم مشخصا در دوران گذراندن زندان و نیز پیش و پس از سفر به ژنو برای دیدار با مسئوالن 
سازمان جهانی کار و نیز در خالل نشست ها و دیدار و گفتگوها با اتحادیه های کارگری در 

ا وزرای پیشین یا سرپرست ی)اروپا، و هیچ وقت دیگری، هیچ دیداری با وزیر وقت، علی ربیعی 
بدیهی است همکارانم در سندیکای کارگران شرکت واحد، حق . انجام نداده ام( این وزارتخانه

خود می دانند که در راستای دفاع از حقوق و مطالبات کارگری نامه های اعتراضی به مقامات 
کار  مربوطه اعم از شورای حل اختالف، هیات تشخیص، ادارات کار شهرستان و استان، وزارت

و نیز نهادهای جهانی ارسال کنند؛ و در این راستا نامه هایی خطاب به وزیر و دیگر مسئوالن 
وزارت کار در رابطه با بازگشت بکار کارگران اخراجی، افزایش دستمزد کارگران، اعتراض به 

ه در دبیر خانه آن وزارت خانه ثبت شد.... تحمیل شورای اسالمی کار بر کارگران شرکت واحد و
 .است

عملکرد سندیکای کارگران شرکت واحد در استقالل از دولت و کارفرما و دفاع از مطالبات 
کارگران شفاف ترین و دقیق ترین پاسخ به شایعه سازان و آشکار کننده ی اهدافشان از 

در پایان از عزیزانی . تخریب علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می باشد
حامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اینجانب رضا  که همیشه

 .شهابی بوده اند؛ تشکر می کنم
 رضا شهابی

 عضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 ۴۹۵۱یکم شهریور ماه 

https://t.me/vahedsyndica/2290 

 دهد می ادامه ایران به حداکثری فشار به همچنان یکاآمر : جان بولتون
 : آمده است 67شنبه اول شهریور  پنج درتاریخ به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،

گفت که آمریکا همچنان به  -چهارشنبه-، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز گذشته «جان بولتون»
های  در نتیجه آن تنها معدود کشورهایی از تحریمدهد و  فشار حداکثری به ایران ادامه می

بولتون در یک نشست  .ایاالت متحده معاف خواهند ماند تا بتوانند همچنان با تهران تجارت کنند
هدف . بسنده کنیم ۵۵۴۹های سال  ما بنا نداریم به تحریم»: المقدس گفت خبری در بیت

بولتون گفت که آمریکا «.ا قائل نشویمه حقیقی ما این است که هیچ اغماضی در زمینه تحریم
تنها دو کشور را از تحریم تجارت با ایران معاف کرده است که این معافیت این دو نیز بسیار 

ای طراحی شده که با فشارهای  گونه های جدید به تحریم»: بولتون مدعی شد .محدود است
 «دولت قبلی سراسر تفاوت داشته باشد

 بهداشت ؛ هفته آینده در کمیسیون -*
 :شود می بررسی تعاون و کار و اجتماعی تأمین و رفاه های وزارتخانه تشکیل الیحه

بررسی نحوه  :آمده است 67شنبه اول شهریور  پنج درتاریخ به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،
و آموزش  گذاری دارو و تجهیزات پزشکی با حضور مسئوالن وزارت بهداشت، درمان قیمت

های مجلس  پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش
شورای اسالمی و اتاق بازرگانی روز یکشنبه هفته آینده در کمیسیون بهداشت و درمان انجام 

ماع است های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون و بررسی الیحه تشکیل وزارتخانه.خواهد شد
گزارش سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موارد مطروحه در دستورکار روز 

 .شنبه این کمیسیون قرار دارد سه

 :تومان در بازار ۰۵۱هزار و  ۰۰توزیع مرغ با قیمت  -*
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 ،مهدی یوسفخانی: آمده است ۵۱شهریور  ۴ به نقل از صدا و سیما، خبرگزاری مهر به گزارش
تومانی قیمت مرغ آماده طبخ امروز  ۵۹۵رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی از کاهش 

قیمت مرغ امروز در کشتارگاه برای  :گفت وی. ت به مدت مشابه هفته گذشته خبر دادنسب
بیان اینکه قیمت مرغ در وی با.است تومان ۴۵۵هزار و  ۴۵صاحبان واحدهای عرضه کننده مرغ 

قیمت مرغ در : درصد سود به مشتریان عرضه می شود افزود ۴۵واحدهای صنفی با احتساب 
تومان به صاحبان واحد های صنفی عرضه می  ۵۹۵هزار و  ۴۵مراکز عمده فروشی 

در  تومان ۶۵۵هزار و  ۴۵یوسفخانی با بیان اینکه امروز قیمت خرده فروشی مرغ شمال .شود
هزار و  ۵قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن: بازار خرده فروشی است ادامه داد

 .تومان است ۶۵۵

 :احضار خلیل کریمی به دادگاه -* 

 
طبق احضاریه شعبه اول دادگاه انقالب : آمده است  67شهریور1برپایه خبر مندرج در تاریخ

شهریور جهت رسیدگی به پرونده  26سنندج، خلیل کریمی فعال کارگری شهر سنندج باید روز 
 .اش، خود را به آن شعبه معرفی کند

 
 ...: دشواری زندگی کشاورزان ذرت کار شوش و  -*

 
هزار کشاورز  7گرانی قیمت کود اوره، : صنفی کشاورزان شهرستان شوش رییس انجمن

قیمت بازار آزاد کود اوره به دو . کار شوش و چند شهر دیگر خوزستان را گرفتار کرده است  ذرت
 . است  برابر قیمت دولتی رسیده

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
در ارتباط با موضوع مطالبات کارگران اعتصاب  جلسه امروز نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه

کننده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور فرماندار و نماینده مردم شهرستان 
 در محل فرمانداری آن شهرستحکان برگزار شد, شوش در مجلس شورا

 .که پس از سه ساعت گفتگو نتیجه ای حاصل نگردید
رر شد جلسه نهایی با حضور نمایندگان کارگری همچنین در جلسه عصر روز پنج شنبه مق

جمعه در محل استانداری خوزستان  ۵۱شهریور  ۵نماینده و فرماندار شهرستان شوش فردا ,

https://www.mehrnews.com/
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 ..واقع در شهرستان اهواز برگزار شود
الزم به ذکر است که نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه فردا به اتفاق وکیل و مشاور حقوقی 

 .نیشکر هفت تپه در این جلسه حضور خواهند داشتسندیکای کارگران 
 /سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۵۱شهریور  ۴
 : هفت تپه و ادامه اعتصاب  -*

 

 2867پنجشنبه اول شهریور در تاریخ  ادامه اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

 :نامه جامعه کارگری هفت تپه  -*
 : آمده است  ارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کبه گزارش کانال تلگرامی 
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

و همچنین تبریک عید ( عج)با سالم و درود بر پیامبر اکرم و خاندان پاک ایشان سیّما بقیّة هللا 
 سعید قربان 

 به تمام مسئولین محترم شهرستان شوش و میهمانان گرامی 
 :اعم از

 (آقای حجتی)وزیر محترم کشاورزی
 (آقای شریعتی)ر محترم خوزستاناستاندا

 (آقای نوری)نماینده محترم شهرستان شوش
و سایر مسئولین شرکت کننده در جلسه امروز که قرار است با (آقای غزّی)فرماندار محترم

نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مالقات و جلسه حضوری داشته 
جه دار بودن این نشست، جامعه کارگری هفت تپه، باشند، میرساند که با امید و آرزوی نتی

تمام و کمال و تا آخرین نفس حامی و پشتیبان نمایندگان غیور خود هستند و چنانچه اتهام و 
آزاری به این نمایندگان اعمال شود، تمامی کارگران این شرکت پشتیبان نمایندگان خواهند بود 

این حمایت نخواهند کشید چراکه این و به هیچ وجه و تحت هیچ گونه شرایطی دست از 
جلسات تنها برای حق خواهی و استمداد جستن از مسئولین محترم صورت گرفته و دست 

رفتن اقایان سرمایه دار از )هیچ ضد انقالب و معاندی در کار نیست و مطالبات از ابتدا تا کنون 
از تهدید و خشونت و  در محیطی کامال آرام و بدور( منطقه و برگشت شرکت به حالت دولتی

شعارهای ضد حکومتی ان جام گرفته و حاال نوبت مسئولین محترم شهرستان و استان و 
کشوری است تا حق را برای کارگران مومن و زحمت کش این سرزمین به ارمغان آورند و 
پایانی دهند بر این ظلم چندساله که زندگی کارگران و خانواده ها و مردم منطقه را مدت 

 .نی است رنج داده استطوال
 و السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته 

 و من هللا التوفیق 
 جامعه کارگری هفت تپه

 ۴۹۵۱شهریور  ۴
 

 :مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری به ایلنا خبر داد -*



 کوهرنگ یخی کوه ریزش اثر بر مصدوم و کشته چهار
سید احمد مرتضوی، : آمده است 67شنبه اول شهریور  پنج درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

: گفت نا،وگو با خبرنگار ایل مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری در گفت
سه نفر نیز بر اثر ریزش این کوه یخی مصدوم شدند که دو نفر به صورت سرپایی درمان و یک 

 .نفر از مصدومان به مرکز درمانی منتقل شد

 :غارت دریای جنوب کشور توسط شرکت های صیادی چینی ها  -*

 

نی به یکی ازمناظری که کشتی های چی، غارتگری دریاهای جنوب ایران توسط چینی ها 
غارت خلیج فارس و دریای عمان با مجوز میپردازند و به قول صیادان محلی دیگرصیدی برای 

 !همه چیز، حتی تخم ماهی را هم از ته دریا می روبند. مردم جنوب باقی نمی ماند

 :کند ز پروازها به ایران را متوقف میخطوط هوایی فرانسه نی -*

https://www.mehrnews.com/news/4382698 

 
 

ساعاتی بعد از آنکه  : آمده است  67به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در اول شهریور 
اعالم کرد، پروازهای خود به تهران را از ماه سپتامبر متوقف خواهد کرد، « ایرویز بیریتیش»

 .خطوط هوایی فرانسه نیز اعالم کرد که پروازهایش به تهران را متوقف خواهد کرد
انگلیس از توقف  به نقل از بی بی سی، پس از آنکه خطوط هوایی خبرگزاری مهر به گزارش

پروازهایش به تهران در ماه سپتامبر خبر داد، خطوط هوایی فرانسه نیز در اطالعیه ای مشابه 
این تصمیمات .سپتامبر پروازهای خود به ایران را متوقف خواهد کرد ۴۹اعالم کرده است که از 

ای با   ق هستهاردیبهشت سال جاری از تواف ۴۹شود که آمریکا در تاریخ  پس از آن اتخاذ می 
این در حالی است .های یکجانبه علیه ایران را اعالم کرد ایران خارج شد و اعمال مجدد تحریم 

ای با ایران هستند و اصرار دارند  های اروپایی مدعی تداوم پایبندی به توافق هسته  که دولت
 .ای این توافق باقی بماند های هسته که ایران همچنان ذیل محدودیت 

 :نشد پرداخت معوقات/تپه هفت نیشکر کارگران اعتراض روز چند -*
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اعتراض کارگران نیشکر : آمده است 67( اول شهریور)شنبه  پنج درتاریخارش خبرنگار ایلنا، به گز
ترین مطالبه کارگران این  مهم.تپه که از ابتدای هفته جاری آغاز شده، ادامه داشت هفت

این کارگران . مجتمع صنفی، پرداختِ دو تا سه ماه معوقات مزدی پرداخت نشده است
ت مطالبات مزدی، زندگی روزمره ما را با مشکالت عدیده مواجه عدم پرداخ: گویند می

تپه، فراهم آمدن امکان برخورداری از  های کارگران هفت یکی دیگر از خواسته .است کرده
آور  مزایای بازنشستگی پیش از موعد است که از قرار معلوم در لیست بیمه آنها، سخت و زیان

سمی، روزمزدی و همچنین آنها که در آستانه در این تجمع، کارگران ر.است ذکر نشده
کارگران از ساعات ابتدایی صبح دست از کار کشیدند و . بازنشستگی هستند، شرکت داشتند

 .در محوطه مجتمع جمع شدند

نظری کارفرمایان و دولت در افزایش  همدر یک برنامه تلویزیونی بررسی شد؛ -*
 :سطح معیشت کارگران

https://www.mehrnews.com/news/4382761 

نمایندگان کارفرمایی و دولت  : آمده است  67به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در اول شهریور 
رسی عوامل کاهش قدرت خرید کارگران، بر تصمیم گیری در خصوص افزایش در برنامه بر

علی خدایی، عضو کارگری .سطح معیشت نیروی کار در شرایط ویژه اقتصادی تاکید کردند
شبکه خبر درباره درخواست نمایندگان  ۴۹:۹۵شورای عالی کار در برنامه عصر امروز گفتگوی 

برای افزایش دستمزد کارگران در روزه : گفت ۵۱مزد کارگری در خصوص بازنگری در میزان دست
های  های پایان سال گذشته جلسات زیادی در شورای عالی کار برگزار شد که بعد از نشست

درصدی نسبت به سال گذشته  ۴۵۹۹متعدد، حداقل دستمزد کارگران در سال جدید با افزایش 
ده وضعیت معیشت کارگران در اما مقایسه شاخص های تعیین کنن: خدایی افزود.تعیین شد

درصد  ۱۹۹۵هفته اول تیرماه در مقایسه با هفته آخر دیماه نشان می دهد قدرت خرید کارگران 
اسماعیل :از قول  ....کاهش پیدا کرده که با توجه به تداوم شرایط اقتصادی این روند ادامه دارد

قرار براین شد نمایندگان  : است ، آمده ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار
کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در مورد تقویت وضعیت معیشتی کارگران پیشنهادات 

در این شرایط اقتصادی کارفرمان نیز : این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد.خود را ارائه کنند
خصوص تقویت قدرت خرید جامعه  مانند کارگران متضرر شده اند که باید با احتیاط بیشتری در

وی به سابقه .کارگری تصمیم گیری کرد تا اوضاع بدتر نشود و آسیب های جانبی بوجود نیاورد
ارائه و توزیع سبد کاالهای : تامین کاالهای اساسی برای کارگران در گذشته اشاره کرد و افزود

اما باید کمک کنیم قدرت  اساسی می تواند در افزایش قدرت خرید کارگران تاثیر گذار باشد
 .خرید از دست رفته باز گردد

حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از اعتصاب کارگران کشت و صنعت  -*
 :نیشکر هفت تپه

  
آمده است  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به نوشته کانال تلگرامی

ان ستم دیده شرکت کشت و صنعت نیشکر برای چندمین بار در یکسال گذشته، کارگر  :
هفت تپه برای بدیهی ترین و اولیه ترین حق خود که دریافت حقوق در برابر زحمت طاقت 

کارگران هفت تپه هر بار چندین . فرسای خود می باشد، اعتصاب کرده کار را متوقف می کنند

https://www.mehrnews.com/news/4382761/%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4382761/%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4382761/%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


فریاد دادخواهی شان روز متوالی اعتصاب کرده اند اما نه تنها هیچ مسئولی در کشور، به 
عالوه بر . رسیدگی نکرده بلکه با استفاده از پلیس و نهادهای امنیتی سرکوب هم شده اند

این اکنون نیز با فروش تکه تکه اموال و زمین های این شرکت، زمینه بیکار سازی کارگران 
 .بسیاری فراهم می شود

پرداخت ماه ها حقوق، مزایا،  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عدم
عدم پاسخگویی و برآورده نکردن طلب های مختلف، ناروشن بودن وضعیت پرداخت بیمه، 

هرگونه اقدام برای فروش اموال و امالک ِ کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و 
ز مسئوالن هرگونه اقدام برای سرکوب مطالبات آنان، تجمع و اعتصابشان را محکوم می کند و ا

کشور می خواهد هر چه سریعتر به فریاد دادخواهی کارگران هفت تپه و نیز سایر کارگران 
 .معترض رسیدگی نماید

https://t.me/vahedsyndica/2287 

دولت کاهش قدرت خرید کارگران را عضو شورای عالی کار در گفت و گو با مهر؛ -*
 :جبران کند

https://www.mehrnews.com/news/4382536 

عضو کارفرمایی شورای  : آمده است  67به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در اول شهریور 
دولت : عالی کار با هشدار تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در صورت عدم حمایت دولت، گفت

 .از دست رفته جامعه کارگری را افزایش دهدباید قدرت خرید 
، با اشاره به نشست یکشنبه هفته آینده کارگروه خبرنگار مهر ها در گفت و گو با اصغر آهنی

طبق ماده : مزد شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران گفت
ر نشست افزایش حقوق و دستمزد ساالنه کارگران در پایان هر سال برگزار می قانون کا 12

شود که طبیعتا در پایان سال گذشته این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
برگزار شد و در نهایت دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست مجدد افزایش دستمزد 

 .قانونی نیست

انون عالی کارفرمایان با بیان اینکه تحمیل هزینه به جامعه کارگری و عضو هیأت مدیره ک
: کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، افزود

در عین حال در نتیجه نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز دولت توانست از مابه التفاوت رشد نرخ 
سبت به آنچه که در بودجه امسال پیش بینی کرده بود، درآمد بسیار زیادی کسب ارز در بازار ن

کند که دولت می تواند از این محل نسبت به جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از روش 
ضمن اینکه افزایش مجدد : نماینده کارفرمایی شورای عالی کار گفت .های مختلف اقدام کند

قانون کار در خصوص افزایش مزد ساالنه تصریح  12آنچه که در ماده دستمزد در میانه سال با 
های بخش های مختلف اقتصادی و مشکالت  شده، منافات دارد؛ از طرفی با توجه به زیان

تحمیل شده به واحدهای تولیدی، امکان افزایش دستمزد و تحمیل هزینه های جدید برای 
 .کارفرمایان وجود ندارد

 :رادر مهابادی بهنگام نزاع بر سر آبجزییات قتل دو ب -*
 

 1این شهرستان، ' گردشیالن'خانواده در روستای  1بر اثر نزاع : فرمانده انتظامی مهاباد گفت
سرهنگ رضا ظهیریان با اشاره به اینکه این نزاع بر  .نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند

رادر از یک خانواده در این درگیری ب 1: سر حقابه و زمین کشاورزی اتفاق افتاده است، افزود
پلیس پس از مطلع شدن از حادثه، بی : وی ادامه داد.کشته و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند

 .نفر را به اتهام قتل دستگیر کرد 1درنگ وارد عمل شد و 
یک نفر دیگر نیز : سرهنگ ظهیریان با اشاره به اینکه قتل با اسحله گرم انجام شده، بیان کرد

 .شناسایی شده است که دستگیری وی نیز در دستور کار قرار دارد تهام همکاری در قتلبه ا
 کانال آب

@water_bio 
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شهرستان سیستان و بلوچستان فردا  ۵ادارات :ن گردو خاکبه دلیل طوفا -*

 :تعطیل اعالم شد

 
 

عبدالرحمن : آمده است  67زاهدان در اول شهریور  /زاری دولتی مهربه گزارش خبرگ
فردا تمامی : مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت ،شهنوازی

به دلیل وزش باد شدید، افزایش :  اظهار داشتوی  .ادارات منطقه سیستان تعطیل است
ه پیشنهاد ستاد مدیریت بحران سیستان و غلظت ریزگردها و افزایش میزان آلودگی هوا ب

شهرستان  ۹شهریور تمامی ادارات  ۹بلوچستان و با موافقت و دستور استاندار روز شنبه 
وی با اشاره به اخطاریه سازمان .زابل، هامون، هیرمند، زهک و نیمروز تعطیل اعالم شد

البته فردا ادارات : دهواشناسی سیستان و بلوچستان مبنی بر ادامه طوفان گرد و خاک افزو
خدمات رسان منطقه سیستان نظیر اورژانس و مراکز درمانی آماده ارائه خدمات به مردم 

با توجه به : مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد .هستند
ودکان میزان غلظت ذرات معلق هوا از مردم منطقه سیستان به ویژه بیماران، سالمندان و ک

  .خواهشمندیم در این مدت از تردد های غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند

 
 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*

 :هردو از این باغ بری می رسد

 

در تصاویر کانال تلگرام شورای اسالمی کار فرمایشی، سعید ترابیان و حسن میرزایی که در 
نقش آفرینی کرده و عامل " سندیکا سازی دولتی"کار و نهادهای امنیتی برای پروژه وزارت 

نیز این " سندیکا سازی دولتی"پیش از پروژه . نهادهای امنیتی می باشند، را مشاهده کنید
دو تن با همکاری های نزدیک خود با شورای اسالمی کار فرمایشی برای خنثی سازی 

انی با تطمیع در اجرای دستورات نهادهای امنیتی بسیار اعتراض کارگران شرکت واحد اتوبوسر
 .فعال بودند

https://t.me/vahedsyndica/2295 

 فوری فوریاز کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه؛ -*
 

به دلیل حضور اقای افشار : نیشکر هفت تپه آمده است  به نوشته کانال تلگرامی سندیکای
در جلسه نمایندگان شرکت، استاندار، فرماندار، نماینده شهرستان شوش و کافرما، نمایندگان 

 .کارگران از جلسه خارج شده و حاضر به تشکیل این جلسه باحضوری افشار نشدند

https://www.mehrnews.com/news/4383209/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4383209/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4383209/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4383209/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4383209/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2295


و منطقه و بدبختی های حال  افشار به عنوان عامل اصلی و اساسی تمام تشنج های شرکت
حاضر ما کارگران، به هیچ وجه حق شرکت در هیچ جلسه ای را ندارد و حاال نمایندگان 
باغیرتمان با خروج از جلسه اعتراض خود را به سمع و نظر استاندار و تمامی حاضرین 

 .رساندند
/  ۵۱م شهریور دو/ آفرین بر نمایندگان باغیرت/  زنده باد هفت تپه/  پاینده باد کارگر

@syndica_7tape 

لحظه به لحظه با نمایندگان ؛سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهاز کانال تلگرامی  -*
: 

 
 همکاران عزیز هفت تپه

اصرار دارند و با وجود افشار به نمایندگان کارگری، همچنان بر خروج افشار از جلسه استانداری 
 .هیچ وجه حاضر به تشکیل جلسه نخواهند بود

در حال حاضر، نمایندگان کارگران در محوطه منتظر هستند و چنانچه افشار در جلسه باقی 
 .بماند، جلسه تشکیل نخواهد شد و اصرار مسئولین بی فایده است

گیران غیور میهن اسالمی  همانند کشتیغیرت و جوانمردی نمایندگان در مقابل حضور افشار، 
گر و فاسد  عزیزمان است که هیچ گاه حاضر به مسابقه با کشتی گیران کشور اشغال

صهیونیست نخواهند بود و خیالمان از بابت شعور سیاسی و کارگری و مبارزاتی نمایندگانمان 
 .کامال راحت است

 ۵۵شهریور  ۵/ زنده باد کارگران مقاوم

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهامروز دوم شهریور از اخرین خبر  -*
با مسئولین . در ارتباط با جلسه نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه.براساس آخرین خبر

 .استاندار برگذار شد.اهواز با حضور.در محل استانداری خوزستان.شهرستان شوش
 .جلسه را ترک کردند.ت تپهنمایندگان کارگران نیشکر هف.اما به دلیل حضور سیامک افشار

 ۵۱شهریور  ۵
 

شهریور در مقابل  ۶فراخوان کارگران گروه ملی فوالد برای تجمع شنبه  -*
 :استانداری اهواز

 
  با درود واحترام خدمت کلیه همکاران محترم

 
چند روز از موج جدید اعتراضات کارگران شرکت گروه ملی اهواز میگذرد و همچون گذشته 

  .وباره و مهر سکوت بر دهان مسئولین استان هستیمشاهد خاموشی د
جالب توجه در این اعتراضات مسدود کردن دو سوی محل تردد خودروها و محصور نمودن جمع 
اعتراضی کارگران در گوشه ایی از خیابان میباشد و سایر امور روال عادی خود را طی کرده و 

با سایر ایام فقط شلوغی و پر جمعیت بانک هم به کار خود ادامه می دهد و تنها تفاوتش 
  .بودن خیابان است

حضرات گمان میکنند که با اینکه صدای رسانه ایی کارگران را خفه نموده و پتانسیل اعتراضی 
کارگران خود بخود افول نموده و کارگر خسته بدون هیچ نتیجه ایی و با دست خالی باز خواهد 

  .گشت
اید این پاسخ را داد که شما با کارگران گروه ملی اهواز طرف در پاسخ به محاسبه غلط آقایان ب

فوالد را آب میکند و این کوره  ،هستید ، کارگرانی که رگ غیرتشان همچون کوره های ذوب
پس فکر  .حظه بر حرارتش افزوده خواهد شدوقتی روشن شود خاموش و سرد نشده و هر ل
ایی از اراده شان کاسته شود از ذهن خود  اینکه تعداد افراد شرکت کننده کم شود و یا ذره

  .موج هر روز سهمگین تر خواهد شددور کرده و بدانید این 
حاال که بانک ملی پاسخگو نیست و یا نمیخواهد پاسخ دهد ، نماینده ارشد دولت در استان و 

  .کسی که خودش یکی عوامل واگذاری شرکت گروه ملی است باید پاسخگوی ما باشد

https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape


ندار که با بیان جمله تاریخی میدانم چه کسانی پشت پرده کار نکردن گروه ملی جناب استا
هستند ولی نام نمیبرم خشم کارگران و مسئولیت خویش در مقابل این قشر زحمتکش را 

  .دوصد چندان کرده است
امروز و پس از گذشتن چند سال از گره کور مشکالت گروه ملی حاال روز روشنگری و شفاف 

  .ده است و هفته آینده هفته شفاف سازی نام خواهد گرفت سازی رسی
لذا ما کارگران شرکت گروه ملی اهواز فردا تجمعی تاریخی را رقم خواهیم زد و پس از ثبت 

  ورود در شرکت
به سمت استانداری حرکت نموده و آقای استاندار باید پاسخگوی سواالت ما و افشا کننده نام 

صنعت استان و راه اندازی گروه ملی فوالد اهواز و اقتصاد کشور  کسانی باشد که مانع ترقی
   .هستند

خروش و انتفاضه ما باید درس عبرتی باشد برای تمام مفسیدین و کسانی که قصد در دست 
  بردن در معیشت مردم دارند باشد

لذا از همه کارگران و سرپرستان و مدیران درخواست میشود تا در تجمع فردا شنبه 
حضور یافته و اتحاد و انسجام واقعی که در شان شرکت و پرسنل گروه ملی ۴۹۵۱/۵۶/۵۹

  .ا یکبار دیگر به نمایش بگذارنداست ر
پس باز هم تاکید میکنیم حضور همگانی همه پرسنل در ایجاد تجمعی تاریخی و به یاد ماندنی 

ده برای همه ما جز آه فردا بر همگان واجب و ضروریست و بی توجهی وغفلت از آن یقینا در آین
  .و افسوس ثمری نخواهد داشت

  .حضوری که بعدها از آن به نیکی یاد کرده و با افتخار برای نسل های بعد بازگو خواهیم کرد
بدیهی است که از حراست و سرپرستان و اشخاصی که از درب های ورودی دیگر ثبت ورود 

نیز همانند ما در این شرکت سهیم بوده و  میکنند انتظار همکاری داشته باشیم ، چرا که آنها
محل ارتزاقشان از همین شرکت می باشد و نبود گروه ملی یعنی نبود همه ما و عدم حضور 

  .خیانت به خود و شرکت خواهد بودتنها به مثابه 

 درب استانداری ۴۹۵۱/۵۶/۵۹وعده ما فردا شنبه 

 عضو 1228 با فرهنگیان مطالبات سراسری کمپین تلگرامی کانال در فراخوان -*
 : داشت اعالم

 صبح ۵ساعت  ۵۱/۶/۶سه شنبه مورخ 
 همراه با تمام فرهنگیان کشور

 تجمع درب ادارات آموزش و پرورش هر شهر؛ منطقه؛ شهرستان؛ استان
همراه هم یک صدا اعالم نارضایتی از وضع موجود و درخواست پیگیری مطالبات این قشر 

  .فرهیخته و زحمت کش
 و درخواست ها.... دست داشتن نوشته ها با در 

 
 :زمان را دریابیم و فرصت را از دست ندهیم:  سندیکای نقاشان استان البرز -*
 

 :کارگران ، معلمان، دانشجویان، پرستاران ، بی کاران ، جوانان و مردم شریف ایران 
نقطه عطف تاریخی با دقت بیشتر به اوضاع کشور نگاه کنیم ، به اطراف خود توجه کنیم ، به 

نزدیک می شویم ، شرایط در جوش و خروش است ، چنان از عمق به قلیان می آید که 
شرایط متالطم . شوراهای کارگری در محل کار و زندگی با رویکرد مبارزه جویانه شکل میگیرند

دم با طنین صدای هر لحظه افزاینده به ما نهیب می زند ، روز آزادی ، روز حاکمیت مردم بر مر
تنها با اتحاد و در صورت متشکل شدن و ایجاد همبستگی طبقاتی می . نزدیک می شود

ما کارگران همیشه و صد البته امروز بیشتر از هر . توانیم چنین پیروزی را در آغوش بکشیم
   .زمانی به وحدت و تشکیالت احتیاج داریم

وراهای کارگران و امروز گام نخست برای حرکت به سمت همبستگی طبقاتی و گسترش ش
زحمتکشان با حمایت از شوراهای کارگران هفت تپه، شورای فوالد اهواز، شورای بیکاران و 

و با گسترش تشکل های شورای به  .دیگر شوراهای تازه پایه گذاری شده بر داشته می شود
اقصا نقاط محل کار و زندگی کارگران و زحمتکشان وهمه انسانها تا همبستگی شوراها در 



شکل تشکل های سراسری به عنوان عالیترین تشکل کارگران و زحمتکشان می توانیم 
  .همبستگی طبقاتی را ممکن کرده و به طبقه ای برای خود تبدیل شویم

ما از تمامی کارگران، جوانان ، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان، زنان و مردان و از تمامی 
از جمله سندیکا ها و کانون های ... تاران و تشکل های مستقل کارگری و معلمان و پرس

صنفی و کمیته ها و اتحادیه های مستقل و آزاد و دیگر اشکال تشکل های مردمی می 
خواهیم ضمن اعالم حمایت همه جانبه از شوراهای مبارز ساخته شده اقدام به ایجاد شوراها 

 .در محل کار و زندگی خود نمایند
ثابت کرده است که در شرایط بحرانی شوراهای کارگران و همه می دانیم و تاریخ بارها 

زحمتکشان بخش مهمی از تشکل های هستند که می توانند خالء موجود کنونی در جامعه و 
خالء ی که در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد را پر کرده و به آلترناتیو برای هدایت همه جانبه 

  .مبارزات طبقاتی و اجتماعی تبدیل شوند
وز زمان برای همه ما تعیین کننده است ، نباید فرصت سوزی کنیم ، اگر امروز آماده نشویم امر

، و از شوراهای تازه تشکیل شده همه جانبه حمایت و دفاع نکنیم ، و اقدام به گسترش و 
سراسری کردن آنها نکنیم، فردا روز تعیین تکلیف در نقطه عطف تاریخی با دست خالی تحت 

و های دیگران ، بقیه طبقات خواسته های خود را بر ما دیکته خواهند کرد و ما سلطه آلترناتی
تنها به زائده بی اختیار نیروهای سرمایه داری و ضد انقالب تبدیل شده، علیه منافع خودمان 

 .مورد سوء استفاده قرار خواهیم گرفت
 .زمان را دریابیم

 .حمایت کنیم ...از شوراهای هفت تپه، فوالد اهواز ، بیکاران و 
 .شوراهای محل کار و زندگی را بسازیم

 .پیش بسوی ایجاد تشکل های سراسری کارگران و زحمتکشان
 سندیکای نقاشان استان البرز

 2867شهریور  1جمعه 

 :در خاوران  76حضور خانواده های جانباختگان کشتارهای -*

 

را  97یران جانباخته شان در قتل عام ها به خاوران رفتند و یاد عز خانواده 67شهریور 1روز جمعه
 گرامی داشتند

 


