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همبستگی ها و پایان   -نگاهی به تحصن دوروزه معلمان  :امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از

  مرحله سوم اعتصاب رانندگان کامیون ها 

 

  :و متحدین آنان در سطح جنبش های اجتماعی ایرانسراسری معلمان ، دو روزه تحصن 

  

      

سراسر کشور، توانس گسترده ترین همسویی ها و همراهی دانش آموزان ، مدارس دراعتصاب موفق و سراسری معلمان 

این اعتصاب . تشکل های همسوی کارگری و کانون نویسندگان ایران را با این اعتصاب همراه نماید دانشجویان، گروههای مختلف 

هر چند هزینه دستگیری تعدادی از فعاالن معلم را با خود دشات ، ولی توانست با رویکرد بخش وسیع معلمان زن در جای جای 

 .، موجی از طرح خواسته ها و تنگناهای معلمان را به درون جامعه بکشاند کشور در کنار دانش آموزان 

و بالگ ها و ،مجازی و رسانه های خبری خارج از کشور ، سایت ها  در سطح شبکه هایخبری این اعتصاب دوروزه بازتاب  

خبرگزاری های  کنار سکوت مسخره آمیزدرکس و خبر ، عفیلم ، نوع  در ابعاد وسیع با انعکاس صد هاو توئیتر ، فیس بوک 

 . سترا در هم شکتوطئه کل جناح های نظام  ورسمی نظام 
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اجتماعی امروز به هیچ حلقه  ، نشان داد که این نیروی خود آنان و تشکل هایشانقالل عمل تسبر پایه امعلمان صاب دو روزه اعت

کشوری ، اعتصاب دو روزه معلمان در متن سطوحی از اعتراضات کارگران ، رانندگان ، بازنشستگان . و واسطی نیازندارد  رابط

. حرکت معلمان نقطه عطفی در جنبش مطالباتی کشورمان است: می توان گفت . د را سازمان داده است لشکری و فرهنگی خو

باید آنرا به وسیع ترین شکل  .که همه ابعاد جامعه ما را فراگرفته است  حرکت معلمان، اعتصابی است در متن یک بحران بزرگ

  .قرارداد و به حمایت و پشتیبانی از خواسته های مطالباتی آنان بر آمد خبری بازخورد مورد ممکن 

 روز پس از دو  
  

 رسول بداقی ✍

  

مهرماه را به خاطر  ۲۲و  ۲۲روزهای   کانونهای صنفی معلمان کشور در قالب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی طی بیانیه ای

شرایط ناگوار قیمت کاالها و افزایش تورم ، دشواری زندگی مردم و پایین بودن حقوق معلمان نسبت به میزان افزایش تورم، پایین 

در  های صنفی، معلمان و مردم را اعتصاب عمومی اعالم کرد، شورای هماهنگی کانون  ....بودن سطح کیفی آموزش در کشور و

 . این اعتصاب به کمک و همراهی فراخواند

با توجه به اینکه زمینه ی هرگونه اعتراض و اعتصاب در جامعه فراهم بود، استقبال خوبی هم از طرف معلمان شد ، معلمان 

 .درشهرهای بسیاری به این اعتصاب پیوستند

 .ویژگی بارز دراین گام از اعتراضات صنفی نسبت به سایر اعتراضات را می شود دید  چند اما

  

معلمان بطور شجاعانه و بدون ترس از حکومت با عکس و فیلم ، رو در رو خود را به مسئولین و نیروهای امنیتی  یکی این که

 .دادخواهی صنفی بود نشان دادند، این کار معلمان شیوه نوینی از اعتراض و گامی به پیش درراه

  

زنان بیش از نیمی از جمعیت معلمان ایران را دارا می  .این اعتراضات حضور گسترده ی زنان معلم بود ویژگی دوم 

درنتیجه پتانسیل باالیی خواهند داشت، تا درآینده ی نه چندان دور نقش مهمتری را در راه رسیدن به خواست صنفی خود  .باشند

 .بازی کنند

  

در دانشگاه تهران، در دو تجمع جداگانه به فراخوان معلمان  این گام بزرگ از اعتراضات، همراهی جوانان دانشجو سوم  یویژگ

گامی به پیش برای همبستگی اصناف وتشکیل جبهه ی صنفی در راه رسیدن به اهداف  بود، و این همراهی و همدلی می تواند

 .اجتماعی باشد

  

سوای از دستگیری محمدرضا رمضان زاده دبیر شورای هماهنگی تاکنون خبر  .ت هزینه پایین آن بوداین اعتصابا چهارم  ویژگی

 .دستگیری هیچ فردی از معلمان معترض به گوش نرسیده

  

های صنفی وارد فاز تازه ای شده است، متاسفانه امید به اصالح حکومت درمیان بخش بزرگی از مردم کاهش یافته ،  درکل فعالیت

 .، قانون گریزی حاکمان و چپاول بیت المال توسط بخشی از حاکمیت، زمینه ی رویگردانی مردم را بیشتر فراهم کرده استگرانی

گرچه گوش مسئولین هرگز به حرف مردم باز نبوده است، و مسئولین به حرف مردم کوچکترین اعتنایی نکرده اند، و این بی 

 .بارزی از حاکمیت دیکتاتور منشانه ی حاکمان جمهوری اسالمی است اعتنایی حاکمان نسبت به خواست مردم، نشان 

اما دراین مرحله از اعتصابات معلمان نیز نباید انتظار رسیدگی به خواسته های به حق خود را داشته باشند، زیرا حاکمان جمهوری 

 .دم زبان خواهش استاسالمی با مردم فاصله بسیاری دارند، زبان حاکمان زبان زور و قلدریست ، و زبان مر

 .خواهش در برابر زور گویان آنان را جری تر و بیشترثابت قدم می کند

 .بیشتری دارد  رسیدن به هرخواسته ای ، نیاز به تالش بیشتر ،جدیت، پیگیری وهماهنکی

 

 از اعتصاب عمومی و سراسری معلمان اعالم حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
  

 -مهر ماه  ۲۲و ۲۲ -یکشنبه و دوشنبه   در ایران ، روزهای  بر درخواست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیانبنا

 .فراخوان به اعتصاب عمومی داده شد

  

آنان خواستار آزادی معلمان زندانی، اعتراض به تورم، فقر و فالکت، داشتن زندگی   .معلمان بخشی از طبقه کارگر ایران هستند

همچنین از دیگر خواست های انان رایگان بودن تحصیل برای کودکان و همچنین   سته ومرفه، برخورداری از دستمزد مناسب،شای

  .برچیدن مدارس خصوصی می باشد

زندگی شایسته و  که داشتن دسندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات بحق معلمان، اعالم می دار

حتی مهاجرین  -ل رایگان، رایگان بودن خدمات درمانی و بهداشتی و خدمات تامین اجتماعی برای آحاد افراد جامعه مرفه، تحصی

را به مرحله   این خواست ها و دیگر مطالبات معلمان  از حقوق پایه ای مردم بوده و دولت وظیفه دارد بی قید و شرط -ساکن ایران

 .اجرا در آورد



و باور داریم که   ران نیشکر هفت تپه ، دست تک تک شما معلمان آگاه و مبارز را به گرمی می فشاریمما اعضای سندیکای کارگ

  .از آن ماست  پیروزی بی شک

 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۹۳۷  مهر ۰۰یکشنبه 

======== 

 معلمان و دانشجویان در مسیری مشترک

 در تاریخ ثبت خواهد ۳۷مهر  ۰۰
  

در بسیاری از نقاط کشور در مدرسه، پایگاهی که همواره بذر آگاهی می کارند، آگاهانه در اعتراض به روند رو به  امروز معلمان

رشد بی عدالتی متحصن شدند تا به عنوان اساسی ترین پیکره سیستم آموزش عمومی، در برابر تبعیض ها بایستند؛ معلمانی که در 

ی طرح مطالباتشان طی کردند و همه ی راه ها را برای رساندن صدایشان به مسئولین چند سال گذشته تمام مسیرهای ممکن را برا

 .آزمودند، اما هیچ پاسخ درخوری و گوش شنوایی نیافتند

  

در بیانیه ها و اطالعیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که به مناسبت این تحصن سراسری نوشته شده 

 :و اعتراضات معلمان اینگونه اعالم شده است است بخشی از مطالبات

 اعتراض به پولی سازی آموزش ـ۱

 اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد ـ۲

 اعتراض به گرانی و تورم ـ۲

 اعتراض به زندانی کردن معلمان ـ۴

 اعتراض به نقض حق تحصیل رایگان و عمومی ـ۵

 مطالبه مدارس امن و ایمن و استاندارد ـ۶

 به کاهش قدرت خرید معلمان در کنار سایر اقشار و جامعه اعتراض ـ۷

 مطالبه رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی  ـ۸

 دفاع از تحصن و تشکل یابی به عنوان یک حق مسلم ـ۹

 اعتراض به غارت صندوق ذخیره فرهنگیان ـ۱۱

 مطالبه بیمه فراگیر و کار آمد ـ۱۱

 مات کشوریاعتراض به عدم اجرای قانون مدیریت خد ـ۱۲

 اعتراض به طرح معلم تمام وقت ـ۱۲

 اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی ـ۱۴

 مطالبه آزادی معلمان در بند ـ۱۵

  

با نگاهی به مطالبات و دالیل اعتراضات معلمان، به روشنی می توان این نکته را دریافت که معلمان این سرزمین، اگر چه تحت 

شان صرفا محدود به خود نمی  شان زیر تیغ سرکوب نهادهای امنیتی، اما اعتراض ننند و فعاآلفشارهای معیشتی و منزلتی فراوا

به ویژه آن که اعتراضات و مطالبات امروز ما . شود و گویی از زبان همه جامعه سخن می گویند و برای همه جامعه فریاد می زنند

هم گره خورده است و همصدایی معناداری بینمان شنیده می  دانشجویان نیز بیش از هر زمان دیگری با اعتراضات معلمان در

شود؛ از اعتراض به پولی سازی و خصوصی سازی آموزش تا نقض حق تحصیل رایگان و عادالنه و افت کیفیت تحصیل؛ از 

ن فعاال ن صنفی عرصه آموزش تا مطالبه آزادیبرخورد های امنیتی با فعاال  سنگ اندازی در راه تشکل یابی صنفی مستقل و

 :مان، همه و همه بیانگر یک واقعیت است صنفی

  .دردها مشترک و فریادها مشترکند

بدین وسیله اعالم می دارند که از حق اعتراض و تحصن صنفی معلمان دفاع کرده و مطالبات  شوراهای صنفی دانشجویان کشور

اض به پولی سازی و امنیتی سازی ساحت آموزش و تمام آن ها را قانونی، ضروری و حق آن ها میدانند و در کنار آن ها در اعتر

  !مصادیق آن، همچون گذشته خواهند ایستاد

 شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 ۳۷مهر  ۰۰

 

 : سه هفته موقتا به پایان برده شده است بعد از، ایبرپایه بیانیه رانندگان کامیون ها اعتصاب  سومین مرحله



 
ا برپایه طرح خواسته هیشهر ۲۱۸بیش از  کشور و در کلیه استان ها یسه هفته اعتصاب رانندگان کامیون ها، در ازسرانجام بعد 

 : ، یعنی خواسته بر حق خود  (۱۷)هفده از خواست ( ۲)مشترک ، با دست یابی به سه 

 تغییر کرایه به تن برکیلومر -۱

 تغییر مسیر وشیوه حمل فرآورده های نفتی ترانزیتی  -۲

تشکلهای » صدور بیانیه ای به امضاء  بابرنامه جامع نوسازی و تامین ناوگان زمینی با ارائه پیشنهاهای بخش جاده ای ،  -۲

» ه اند، و اعالم داشت مهر موقتا پایان داده اند ۲۲به اعتصاب خود از تاریخ  ،« ای اران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جادهکامیوند 

درغیر اینصورت ما مجددا با تمام توان . های برحق ما را بر آورده كنند ی خواسته کنیم باید بقیه اما به مقامات حکومتی اعالم می

 « ... .اعتصاب را از سر خواهیم گرفت

   
  .استاعتصاب اخیردوره ی مرکزی رانندگان ازادی بی قید و شرط دستگیر شدگان این امروز یکی از خواست ها

 ۷۳برابر با  ۷۹۳۲مهر  ۷۲روز جمعه " سیون جهانی کارگران حمل و نقلفدرا"کنگره سراسری قابل ذکر است که 
قطعنامه ای اضطراری را مورد تصویب قرار داد که بر مبنای آن کارزاری سراسری تصویب شده است  ۷۱۷۲اکتبر 

ایت حقوق کارگران فشار که تمامی تشکالت کارگری وابسته به آی تی اف در سراسر جهان به دولت ایران جهت رع
در این قطعنامه بطور مشخص از دور جدید اعتراضات و اعتصابات رانندگان کامیون حمایت شده و بازداشت . بیاورند



قطعنامه همچنین اعالم کرده است که کنگره آی . نفر از اعتصابیون به شدت و قاطعانه محکوم شده است ۷۱۱بیش از 
وری اسالمی ایران علیه رانندگان بازداشت شده مبنی بر اشد مجازات ازجمله تی اف تهدیدات مقامات قضایی جمه

اعدام را به شدت محکوم میکند و از دولت ایران می خواهد که رانندگان کامیون و کامیونداران بازداشتی را فورا آزاد 

 .کند و اقدامات خود جهت ایجاد ترس و وحشت علیه کارگران را متوقف نماید
 :ای کامیونداران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ی تشکلهای  بیانیه

 هموطنان عزیز ،

 رانندگان و كامیونداران زحمتكش و محروم، مردم ستمدیده و غیور ایران 

 

ی خود در سه نوبت  ر و شرافتمندی که با پایداری برای گرفتن حقوق حقهبا تبریک و سپاس از کامیونداران و رانندگان غیو

خواسته بر حق خود را به  ۷۲خواسته از ۹ای مهرماه، توانستند یک گام به جلو رفته و فعال  اعتصاب به ویژه اعتصاب سه هفته

 تصویب برسانند؛ 

ن افتخار مان خدمت به مردم شریف ایران بطور شبانه روزی در ای که باالتری ما کامیونداران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده

ها از یک طرف، و عدم توجه  های خطرناک است، به دلیل گرانی کمرشکن قیمت الستیک و وسائل یدکی و ثابت بودن کرایه جاده

برای به دست آوردن ( ۳۲مهرماه  ۲۱)تا امروز  ۳۲های برحق مان از طرف دیگر، از اول مهرماه  مسئولین حكومتي به خواسته

  .حداقل حقوق خود، دست به اعتصاب زدیم

اما هر بار با .های ما از مدتها پیش جریان داشت و در ماههای خرداد و مرداد نیز به همین خاطر دست به اعتصاب زدیم خواسته

های  ا گرفتن پاسخ عملی به خواستههای مقامات ذیربط، به اعتصاب پایان دادیم تا اینكه در اعتصاب مهرماه تصمیم گرفتیم ت وعده

  .خودمان، دست از اعتصاب برنداریم

نظیر در کلیه استانهای ایران در  ، با استواری کم(به جز انگشت شماری خائن)در اعتصاب مهرماه کلیه کامیونداران و رانندگان 

ی خنثی كردند و علیرغم مشکالت معیشتی، با آنها فریبکاری و تهدید مقامات و مسئولین امر را با پایدار.شهر شرکت کردند  ۲۱۸

  .غیرت و حمیت و ایستادگي تحسین برانگیر به اعتصاب خود ادامه دادند

 

 :هموطنان عزیز 

رانندگان وكامیونداران باهوشیاري میخواهند اجراي سه خواستة پذیرفته شده خود را از جانب مقامات و دستگاههاي مسئول در 

های  ی خواسته کنیم باید بقیه مهر ماه موقتا اعتصاب را متوقف میكنیم اما به مقامات حکومتی اعالم می ۷۷ما از تاریخ .عمل ببینند 

  .درغیر اینصورت ما مجددا با تمام توان اعتصاب را از سر خواهیم گرفت. برحق ما را بر آورده كنند

ندن قسمتي از حقوق خود تبریک میگوییم و از همه اقشار به همه همکاران غیور و شرافتمند خود بخاطر موفقیت در اولین گام قبوال

و کانونها و شخصیتهایي که در داخل و خارج ایران از اعتصاب و خواسته هاي ما حمایت کردند، بویژه از همكارانمان در 

 .كشورهاي مختلف از جمله فدراسیون بین المللي حمل و نقل ، صمیمانه سپاسگزاری مي کنیم

 ای اران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جادهکامیوند تشکلهای 

 

  ۱۲۹۷مهر ۷۷
 

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

دریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و اینک برای تسریع در. 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

ان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های زیر عالقه مند

 : مراجعه نمایند

  ۷۹۳۷آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۷۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUkhttps://drive.google.com/drive/folders 

******* 
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 :روزشمار کارگری هفته 

 :جمعی از فعاالن صنفی معلمان مریوان دعوت به همکاری  -*

 با سالم 
 ی موفقیت برای مدیران ومعاونان مدارس ، ضمن آرزو

 ۲۲و.۲۲بدینوسیله از مدیران محترم مدارس انتظار می رود که در روزهای یکشنبه ودوشنبه 
مهرماه با فراهم نمودن شرایط مناسب درجهت برگزاری تحصن سراسری معلمان همکاری 

همکاران همبستگی واتحاد الزم را مبذول نمایند ، وباهمکاری معاونین دراداره کردن کالسهای 
 خود را برای استیفای حقوق ازدست رفته معلمان وبازنشستگان نشان دهند ، 

 .پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم

 :کرمان ارزوئیه کروم نمعد در کارگر یک مرگ -*

یکی از کارگران معدن کرومیت   :آمده است  ۱۲۷۹مهر  ۲۲  روز جمعهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
هایی از  بخش صوغان شهرستان ارزوئیه در استان کرمان، حین انجام کار در اثر ریزش بخش

ی بافت، رابر و ها رییس اداره کار شهرستان)پور  رضا مهدی.معدن دچار حادثه شد وجان باخت
( ع)سال سن داشت و در معدن امام رضا ۰۲دیده  کارگر حادثه: با تایید این خبر گفت( ارزوئیه

بیشتر معادن : پور تصریح کرد مهدی....بخش صوغان شهرستان ارزوئیه مشغول کار بود
یل ها کارگر به دل توان گفت جان ده شهرستان ارزوئیه فاقد ایمنی هستند و در این زمینه می

 .نامن بودن این معادن در خطر است

  ؟«چه باید کرد» ... و سندیکای مستقل، وزارت کار، سندیکا سازی دولتی -*
 اسماعیل بخشی

  
جامعه ی کارگری ایران جامعه ای بسیار معترض و رادیکال شده است اما متشکل و یکپارچه 

رد مانند سندیکای اتوبوس نیست فقط در چند نقطه از کشور تشکالت آزاد و مستقل وجود دا
واحد تهران و سندیکای نیشکر هفت تپه که چراغ راه و امیدبخش مبارزات کارگری ایران بوده و 

هستند اینکه فعالین سندیکایی از بدو تأسیس این دو تشکل چه مصائبی را تحمل کردند و چه 
ایستاده بماند بر  رنج ها بر آنها و خانواده شان تحمیل شد اما استقامت کردند تا سندیکا

کند که  هیچکس پوشیده نیست، ولی امروز خطری بس بزرگتر این دو تشکل آزاد را تهدید می
هر فعال کارگری در هر کجای دنیا که باشد اگر در مقابل آن سکوت کند در حق خود و جنبش 

کارگری جفا کرده ست، خطر سندیکا سازی دولتی موضوعی که امروز سندیکای آزاد و 
ل اتوبوس واحد تهران را تهدید می کند و در هفت تپه نیز زمزمه های آن بگوش مستق

سال را مرور  04رسد، اگر تاریخ مبارزه ی جمهوری اسالمی با تشکالت آزاد کارگری در این  می
کنیم خواهیم دید عالوه بر زندان و شکنجه و سرکوب فعالین کارگری، دو بار هم جهت موازی 

شورای )قل کارگری، دولت اقدام به تاسیس شورای اسالمی کار کاری با تشکالت مست
کرده ست، یکبار اول انقالب در برابر شوراهای مستقل کارگری آن زمان، شورای ( دولتی

اسالمی را راه اندازی کردند که عمال نقش سرکوبگر را داشتند تا یک شورای کارگری، بار دوم 
اسالمی کار را به عنوان یک قانون در مجلس تصویب در دولت اصالحات بود که اینبار شوراهای 

 .کرده و جوامع کارگری را مکلف به برگزاری انتخابات آن نمودند

mailto:info@karegari.com
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امروز مرتبه ی سومی از موازی کاری دولت در راه است اول در زمین وزارت کار گام برداریم، 
از طرفی شوراهای بیند که زندان و تهدید و اخراج فعالین کارگری دیگر اثر ندارد  دولت می

اسالمی کار هم در مقابل تشکالت ریشه دار مستقل کارگری از همان ابتدا هرگز در جامعه ی 
؟ وزارت کار دربرابر مبارزات «چه باید کرد»کارگری نه پایگاه قوی داشته است نه پایداری، پس 

رین راه روز افزون کارگران و فشارهای داخلی و خارجی به این نتیجه رسیده است که بهت
تصرف سندیکاها و تشکالت مستقل کارگری و نفوذ در آنهاست تا از این طریق جریان رادیکالی 
و ضد سرمایه داری آن ها را به نفع دولت و نظام سرمایه داری و کارفرما برگرداند، بنابراین ابتدا 

... باید دست کسانی مانند رضا شهابی، حسن سعیدی، رضوی و فریدنی و ابراهیم مددی و
که هرگز حاضر نشدند استقالل فردی خویش سپس استقالل سندیکا را با وجود زندان و اخراج 

بفروشند را کوتاه کند، پس توسط آدم هایی از خود سندیکا که برعکس فعالین یاد شده 
سالهاست استقالل فردی خود را از دست داده اند و هیچگونه فعالیتی در سندیکا جز 

کند تا برای انتخاب  با شورای اسالمی کار همکار بودند را تشویق میخرابکاری نداشتند و 
اعضای جدید هئت مدیره سندیکا مجمع عمومی برگزار کنند از سوی دیگر متأسفانه یکی 

دونفر از فعالین کارگری قدیمی کشور دانسته یا نادانسته در حمایت از این انتخابات دولتی 
 .مطلب نوشته اند

ی وزارت کار و آدم های خود فروخته که نقاب  ن برگردیم در مقابل این حربهحال به زمین خودما
 ؟«چه باید کرد» سندیکا بر چهره زده اند 

جامعه ی کارگری نیاز به تشکالت کامال آزاد و مستقل دارد تا این تشکل در سایه آزادی و 
رزات کارگری باشد استقالل خودش بطور صد در صدی در اختیار جامعه کارگری و مطالبات و مبا

هر جامعه ی کارگری حق دارد خودش انتخاب کند چه نوع تشکل مستقلی داشته باشد، حال 
سندیکایی داریم کامال مستقل و جامعه ی کارگری خواستار برگزاری یک مجمع عمومی ست 

 تا از این طریق با انتخاب افراد جدید در هیئت مدیره سندیکا روح تازه ای در آن دمیده شود،
طبق اساسنامه سندیکا اعضای هیئت مدیره موظف به برگزاری مجمع هستند و ایشان باید 

های گذشته وزرات کار به کمک نهادهای امنیتی بارها جلوی  متولی امر باشند اما در سال
برگزاری انتخابات سندیکا واحد را گرفته است و حتی اعضای خوش نام سندیکا را به زندان نیز 

کند که دیگر مستقل نیستند و در  ی امروز نهایت همکاری را با کسانی میافکنده است ول
خدمت کارفرما هستند از طرفی افراد مستقل و خوش نام سندیکا این انتخابات را قبول ندارند 

چه باید ».... و آنرا تحریم میکنند و می گویند این انتخابات نه آزاد است نه مستقل نه کارگری
 ؟«کرد

گوید برای  ن و همکاران عزیزم در شرکت اتوبوس واحد تهران، عقل ناقص من میدوستان، یارا
اینکه راه را گم نکنیم به استقالل فردی افرادی که امروز متولی برگزاری مجمع عمومی 

هستند نگاه کنید کسانی که وابسته هستند و استقالل فردی شان را از دست داده اند نمی 
را هدایت کنند، در مقابل این افراد به رضا شهابی نگاه کنید که  توانند یک تشکل مستقل و آزاد

در او همه چیز هست بجز دروغ و ریا، در او هیچ چیز نیست بجز فروتنی و گذشت اگر 
خواهید سندیکایی همچنان مستقل و استوار داشته باشید رضا شهابی و تاریخش را آیینه  می

 .و چراغ راه تان قرار دهید
 ی مبارزات کارگری، شاد باشیدبه امید پیروز

 

  استفاده از نیروهای مسلح برای شکستن اعتصاب کامیون داران

rooz.com/news.jsp?essayId=89336-http://www.akhbar 
   

روزه 12با ادامه ی اعتصاب  :آمده است  ۱۲۷۹مهر  ۲۲  به نوشته سایت اخبار روز جمعه
البات آنان، نمود خود را در عرصه های مختلف از داران و بی توجهی دولت به تامین مط کامیون

دولت تالش می کند اعتراض . جمله کمبود دان در مرغداری ها ی کشور نشان می دهد
مرغداری ها را علیه کامیون داران اعتصابی سمت دهد و آنان را مسئول نرسیدن دان و 

پی آمد اعتصاب را پیش  ولی مرغداران می گویند دولت باید. مشکالت مرغداری ها قلمداد کند
حاال دولت به جای آن که با کامیون داران مذاکره کند و به تامین مطالبات آنان . بینی می کرد



بپردازد، به نیروهای مسلح متوسل شده و می خواهد با استفاده از امکانات ارتش و سپاه از 
  :استروزنامه شرق نوشته . بنادر جنوب و شمال نهاده به مرغداری ها برساند

های خود را پیش از موعد به دلیل  ها، مرغ داری بعضی مرغ. ها نرسیده است داری دان به مرغ»
ده  شدت زیان ترتیب صنعتی که چندی است به این رسانند و به کمبود دان به کشتارگاه می

گویند که دان  داری می فعاالن صنعت مرغ. شود های انباشته بیشتری را متحمل می شده، زیان
داران سبب شده که این  روزه کامیون12حد کافی به کشور وارد شده است؛ اما اعتصاب  به

های گزاف  دارانی که فعال هستند، با قیمت اندک کامیون. ها به محل مصرف منتقل نشود نهاده
داران سود یک دوره پرورشی خود را  که مرغ نحوی دهند؛ به وانتقال نهاده را انجام می کار نقل
روز قبل چنین مسائلی را  12داران از  اگرچه مرغ. ی این کرایه اضافه صرف کنندباید برا

کردند و به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی راهکارها را گوشزد کرده بودند؛ اما  بینی می پیش
جدیدترین اقدام وزارت جهاد . دولت تدبیری برای این روزهای صنعت مرغداری نداشته است

های این نیروها  ه فرمانده نیروهای مسلح برای استفاده از زیرساختکشاورزی ارسال نامه ب
مهر هم سرلشکر باقری به نیروهای  21. به منظور انتقال نهاده به سراسر کشور بوده است

. ها با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کنند وانتقال این نهاده دهد که در نقل مسلح دستور می
  کنند این صنعت سال سختی را پشت بینی می داران پیش رغشده، م با توجه به مشکالت ایجاد

  «....مرغ روندی تصاعدی به خود بگیرد سر بگذارد و قیمت مرغ و تخم
شهریور در فراخوانی که از سوی اتحادیه  12. اعتصاب کامیونداران از اول مهر آغاز شده است

ن کامیون خواست تا از اول مهر کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از رانندگا هماهنگ
از جمله . خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت بیان شد ۱۱در اعتصاب سراسری شرکت کنند، 

کاهش قیمت الستیک و »، «افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار»ها به  این خواسته
حذف » ،«کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»، «درصدی نرخ کرایه ۹۲افزایش »، «لوازم یدکی

ای مأموران  نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه»، و «ها ها و باربری ها از پایانه دالالن و واسطه

 .توان اشاره کرد می« گیر راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه

  داران گزارشی از بیستمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیون
om/news.jsp?essayId=89334rooz.c-http://www.akhbar 

اعتصاب رانندگان کامیون ایران که  :آمده است  ۱۲۷۹مهر  ۲۲  به نوشته سایت اخبار روز جمعه
شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن  ۲۱در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه 

ستمین روز در بسیاری از مهرماه برای بی ۱۷شنبه  مطالبات صنفیشان آغاز شده است، روز پنج
قروه، سنندج، زرین شهر، مبارکه، اردبیل، بندر امام خمینی، شیراز، “شهرهای ایران از جمله 

  .ادامه یافت” شهرکرد و اصفهان، ورزنه، 
 ۲۱به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، از روز شنبه 

امیون در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به برآورده نشدن رانندگان ک ۱۲۷۹شهریورماه 
  .مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند

قروه، سنندج، زرین شهر، “شنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله  این اعتصاب در روز پنج
  .شکل گرفت” نه، شهرکرد و اصفهانمبارکه، اردبیل، بندر امام خمینی، شیراز، ورز

بار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص  اسدهللا کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره
حمل و نقل و خرید سبدهای توزیع میوه هرکدام به میزانی با قیمت “: افزایش قیمت میوه گفت
ین قضیه دارها هم مشکالت تهیه الستیکشان حل نشده و ا کامیون. دالر افزایش داشته است

دارها هم  در مجموع اعتراض کامیون. هم مزید بر علت شده که قیمت میوه در بازار افزایش یابد
  .”گذارد بر حمل و نقل تاثیر می ها است که به خاطر باالتر بردن کرایه

ای بوکان در رابطه با رفع مشکل الستیک  حسین بیادار، مدیر راهداری و حمل و نقل جاده
حلقه الستیک در  ۰۱۱از ابتدای اجرای طرح توزیع الستیک تاکنون “: عی شدداران مد کامیون

از این . چند نوبت بین کامیونداران و خودروهای مسافربری این شهرستان توزیع شده است
حلقه متعلق به ۱۸۰حلقه مربوط به ماشین های باری و  ۲۲۱تعداد الستیک توزیع شده 

  .”بوده استی و اتوبوس بین شهری ماشین آالت سوار
های قزوین، البرز،  نفر در استان ۲۶۱کم  الزم به ذکر است که طی روزهای گذشته دست

اردبیل، اصفهان، فارس، سمنان، کرمانشاه، زنجان، همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی 



های نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، نیشابور، شیروان، سنندج، آذرشهر،  و شهرستان
گز، ایذه، رزن، هرسین، داالهو، گلپایگان، زرند و شهرکرد بازداشت شده بودند؛ گرگان، بندر

  .عنوان شده بود” الطریق قطاع“و ” اخالل در نظم و امنیت“، ”االرض افساد فی“اتهام این افراد 
شدگان را تهدید به  محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در روزهای اخبر بازداشت

  .”تواند اعدام باشد این حکم می مجازات“کرد و گفت که  صدور احکام سنگین
کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از  در فراخوانی که از سوی اتحادیه هماهنگ

خواسته  ۱۱رانندگان کامیون خواست تا از اول مهر در اعتصاب سراسری شرکت کنند، 
افزایش حقوق بازنشستگی و »ها به  استهاز جمله این خو. رانندگان کامیون و ترانزیت بیان شد

، «درصدی نرخ کرایه ۹۲افزایش »، «کاهش قیمت الستیک و لوازم یدکی»، «سختی کار
، و «ها ها و باربری ها از پایانه حذف دالالن و واسطه»، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»
مجازات ماموران و  ای مأموران راهنمایی و رانندگی و نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه»

  .توان اشاره کرد می« گیر افسران رشوه

داران زندانی به  تهدید کامیون اعتراض فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به
  اعدام

 

 
روز جمعه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نسبت : آمده است ۲۱برپایه خبر روز شنبه 

این سازمان تهدیدهای . ان اعتضابی اعتراض کردبه برخورد قوه قضائیه ایران با کامیوندار
داران  مقامات قوه قضائیه ایران از جمله رئیس دادگستری قزوین مبنی بر اعدام کامیون

خواند و خواستار مداخله « غیر منصفانه»و « غیر انسانی»، «غیرقابل تصور»بازداشتی را 
 .المللی کار در این باره شد بین سازمان

سایت این فدراسیون منتشر شد از مقامات جمهوری  ای که در وب طالعیهاستیون کاتن در ا
وی تاکید کرد که مشکل . داران را بشنوند های کامیون اسالمی خواست که خواسته

 .با تهدید به اعدام قابل حل نیستکامیونداران راه حل اقتصادی دارد، و 
ت جمعی از کامیونداران اقدام اعتصاب کامیونداران از اول مهر آغاز شده و علیرغم بازداش

در شهرهای مختلف هایی از اعتصاب  اعتراضی آنان همچنان ادامه دارد و روز شنبه فیلم
 .ایران منتشر شد

مهر در پس از تهدیدهای برخی از مقامات قضایی ایران علیه اعتصاب  ۷روز دوشنبه 
ها به اشد مجازات  یت جادهزنندگان امن برهم»کامیونداران، رئیس این قوه نیز تهدید کرد که 

اعتراضات را ممکن دشمن افرادی را اجیر کند که برخی » : وی مدعی شد. «خواهند رسید
 .«به انحراف بکشانند

های سراسر کشور  ها و دادگستری بر این اساس دادستان»: رئیس قوه قضائیه اضافه کرد
داران اقدام به برهم زدن  میوناند و افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات کا به میدان آمده

 .«کنند به اشد مجازات خواهند رسید ها و تخریب خودروی اشخاص می امنیت جاده
با ادامه اعتصاب، تهدید ها به بازداشت منجر شد و محمدجعفر منتظری، دادستان کل 

یجاد ا»و « با تهدید»داران را به اعتصاب تحریک و به گفته او،  کشور، نیز افرادی که کامیون
شوند را تهدید کرد که در صورت این اقدام با  ها می مانع حرکت کامیون« رعب و وحشت

 .مواجه خواهند شد« (زنی راه)ریق الط قطاع»اتهام 
اعدام »ممکن است، متهمان دارد و حتی « مجازات سنگینی»وی تاکید کرد که این اتهام 

  .«شوند
اشت شدگان که در واقع با هدف شکستن یک هفته بعد از تهدید ها و افزایش شمار بازد



مهر  ۱۶اعتصاب به گروگان گرفته شده اند، محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین، روز 
ما اشد »: داران گفت نفر در این استان در ارتباط با اعتصاب کامیون ۱۹با اشاره به بازداشت 

شود احکام سنگینی همچون  مجازات را برای آنان تقاضا خواهیم کرد و اگر محاربه آنها محرز
 «.اعدام در انتظار آنها خواهد بود

 نفر در ارتباط با دور جدید اعتصاب ۲۲۲ها، تا کنون در چند شهر بیش از  بر اساس گزارش
  .اند داران بازداشت شده کامیون

کامیونداران اعتصابی از جمله خواهان کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و الستیک با 
ولتی و حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان، افزایش تخصیص ارز د

ها،  سطح امنیت در جادهء کرایه کامیون، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقا
داران از طریق انتخابات آزاد، ایجاد تسهیالت  های صنفی رانندگان و کامیون نوسازی تشکل

 .های شهری و مرزی هستند یانهرفاهی و بهداشتی برای رانندگان در پا
 

تا کنون بسیاری از سازمان های صنفی کارگری در داخل و خارج از ایران با کامیونداران اعالم 
همبستگی کرده و به اشکال مختلف برحق اعتصاب آنان برای پیگیری خواسته هایشان 

دانمارک، اتحادیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، کارگران حمل و نقل . تاکید کرده اند
حمل و نقل آمریکا و چند تشکل کارگری و صنفی در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت 

تپه، گروه اتحاد  رانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت واحد اتوبوس
بازنشستگان، جمعی از فعاالن صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد 

کارگری ضمن اعالم پشتیبانی، خواستار تحقق مطالبات صنفی کامیونداران های  تشکل
روز گذشته هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد با ارسال . شدند

همانند گذشته »پیام به کنگره کنفدراسیون جهانی حمل ونقل از این کنگره درخواست کرد 
نبش کارگری ایران تصویب کند و از تمامی اعضای قطعنامه اضطراری برای ادامه حمایت از ج

  «.از کارگران ایران ادامه دهند خود در سراسر جهان بخواهد که به حمایتشان
 کیلومتر تغییر یافت ـ   ها به تن نرخ کرایه کامیون

شورای عالی ترابری کشور در دویست و نهمین جلسه خود تعیین نرخ   ( شنبه)صبح امروز 
 .ـ کیلومتر را رسما تصویب کرد  نل جاده ای کشور به تکرایه حمل و نق

های  ایسنا، این طرح که پس از اعتراضات رانندگان وارد برنامه گزارش قانون به نقل از   به
سازمان راهداری شد و مسئوالن این سازمان پس از چند ماه بررسی سرانجام کلیات آن را 

شده و به مرحله اجرا ور رسما نهایی لحاظ کردند، با تصویب شورای عالی ترابری کش
 .خواهد رسید

ترتیب   این در این جلسه اعضای این شورا طرح توجیهی سازمان راهداری را تایید کرده و به 
 .گذشته را وارد فاز اجرایی کردندهای  های رانندگان در طول ماه ترین دغدغه یکی از اصلی

وه جدید محاسبه اعالم کرده که در سازمان راهداری در تشریح چگونگی اجرای این شی
ها به دو بخش مجزا تقسیم شده  چارچوب محاسبه کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر هزینه

هایی مانند بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض ساالنه خودرو،  بر این اساس هزینه. است
ی ثابت به شمار ها دستمزد راننده و کمک راننده، بیمه آنها و موارد این چنینی جزو هزینه

روند و مسائلی مانند تعمیر و نگه داری خودرو، هزینه الستیک، هزینه سوخت و عوارض  می
 .ای متغییر در نظر گرفته شده استه آزادراهی به عنوان هزینه

های ثابت که متناسب با هر خودرو در نظر گرفته شده  در این شیوه جدایی از نرخ هزینه
در رابطه با مسائل جزئی دیگری که در حمل و نقل وجود دارد  های متغییر نیز است، هزینه

شود و در این چارچوب نرخ نهایی بر اساس جابه جایی هر یک تن در هر  در نظر گرفته می
 .شود یک کیلومتر اجرایی می

 
هزار حلقه  ۱۲اقدام سازمان راهداری در جهت پاسخ به مطالبات کامیونداران این بوده که 

در حالی که کامیونداران می گویند . ن رانندگان و کامیونداران توزیع کرده استالستیک را میا
  .ستیک با نرخ دولتی نیاز دارندهزار حلقه ال 144حداقل به 

های صنفی کامیونداران به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته  احمد کریمی دبیر کانون انجمن
  .کند ان و رانندگان را حل نمیهزار حلقه الستیک مشکل کامیوندار ۱۲که توزیع 



  :بازداشت فعال صنفی معلمان در آستانه تحصن سراسری معلمان -*
   

از سوی نیروهای  ۷۹مهرماه ۱۷شنبه  عباس واحدیان، فعال صنفی معلمان مشهد روز پنج
  و به مکان نامعلومی منتقل کردندامنیتی این شهر در منزل شخصی خود بازداشت 

شنبه  معلمان، عباس واحدیان، فعال صنفی معلمان مشهد صبح روز پنج در آستانه اعتصاب
  .مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است ۱۷

اش را نیز  مأموران امنیتی پس از بازداشت عباس، منزل وی را تفتیش و وسایل شخصی
  .ضبط کردند

  .اعتصاب معلمان انجام شده استز این بازداشت در جهت جلوگیری ا
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از تمام فرهنگیان کشور خواسته است 

مهرماه در دفتر مدارس تحصن نمایند و از حضور در کالس  ۲۲و دوشنبه  ۲۲روزهای یکشنبه 
 درس خودداری نمایند

واحد به کنگره  پیام هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت -*
 کنفدراسیون جهانی حمل ونقل

 
  اکتبر، سنگاپور ٠٢تا  ٤٤کنفدراسیون جهانی حمل و نقل  ٤٤پیام به کنگره  
 

  :هیئت مدیره و شرکت کنندگان کنگره با درودهای گرم از ایران
 

یی  های چهار سال آینده در راه مبارزه ا ما موفقیت کامل کنگره شما را در تدوین سیاست
ار که مهمترینشان تالش برای بهتر شدن زندگی میلیونها کارگر حمل و نقل و دشو

خواهیم از  همچنین می. کنیم های اجتماعی کارگران سراسر جهان است، آرزو می پیشرفت
این فرصت استفاده کنیم و بگوییم که، به همبستگی با شما و روابط با کنفدراسیون حمل و 

ارگران شرکت واحد از تالش های پیگیر و گسترده سندیکای ک. کنیم نقل افتخار می
کنفدراسیون حمل و نقل با مردم زحمتکش ایران، نیروهای مترقی در ایران، و به ویژه 

  .کند شان برای عدالت اجتماعی، قدردانی می کارگران حمل و نقل ، در مبارزه
گشت به کار اخراج شما در پانزده سال گذشته با پایداری بر آزادی کارگران زندانی و باز

شدگان و حفظ شرکت واحد در مقابل سرکوب و ریاضت اقتصادی برگ زرینی در جنبش 
کارگری ایران آفریدید، اما باید بگوییم که مسیر خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی چنان 

  .بالئی بر سر کارگران ایران آورده است که زندگی دهها میلیون کارگر در خطر است
ذشته در بخش حمل و نقل ما شاهد اعتراض و اعتصابات فراوانی بودیم، از فقط در یکسال گ

اعتراض کارگران راننده تاکسی در چند استان تا عدم پرداخت حقوق کارگران راه آهن تا 
  .اعتصاب کشوری رانندگان کامیون در ایران در حال حاضر

لی از طرف سرمایه داران های نولیبرا اعمال تحریم های جدید از طرف امریکا و ادامه نسخه
کشانه برای بیرون کشاندن سود بیشتر از اقتصاد ایران “ ریاضت”های  ایرانی و تحمیل اقدام

هایی مبتنی بر ریاضت اقتصادی، با انداختن تمام  و در عمل، اقدام. شده است  کار بسته به
تر کاهش داده ها را بیش بار بحران بر دوش طبقه کارگر و شهروندان عادی، قدرت خرید آن

های اقتصادی  ها همچنین خود به کاستن و از نفس انداختن فعالیت این اقدام. است
تر کردن کسری بودجه و افزایش بحران برای کارگران و سودهای  انجامیده، و به وخیم

  .میلیاردی برای چند درصدی های ایران کمک کرده است
ترابری و بسیاری از جوانان بیکار روی جنبش کارگری ایران و بطور مشخص کارگران راه و 

حداقل دستمزد یک پنجم نرخ واقعی است ، . همبستگی بیشتر شما حساب خواهند کرد
ها و فساد نزد  رسوائی. ها فزون از حد است های موقتی و رنج و عذاب توده بیکاری و شغل

  .هدر رفته نیز فزون از حدند های به سود جویان، و همچنین ثروت
است ، ایمنی کار بسیار در سطح  ۷۸و  ۸۹رگری ایران فاقد مقاوله نامه های جنبش کا

پایین است ، هر اعتراض کارگری با مشت آهنین یعنی دستگیری، بیکاری و زندان روبرو می 
شود و در برخورد با اعتصاب رانندگان کامیون إعدام نیز أضافه شده است و فقر به یک پدیده 



  .عمومی تبدیل شده است
ا امیدواریم این کنگره همانند گذشته قطعنامه اضطراری برای ادامه حمایت از جنبش م

ن کارگری ایران تصویب کند و از تمامی اعضای خود در سراسر جهان بخواهد که به حمایتشا
  .از کارگران ایران ادامه دهند

  با آرزوی موفقیت کنگره
  در همبستگی

گزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت کارگران شاغل در شرکت واحد ، هیئت بر
  واحد

  ۷۹مهرماه  ۱۰
 
 :ای کامیونداران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ی تشکلهای  بیانیه -*
 

 هموطنان عزیز ،
 رانندگان و كامیونداران زحمتكش و محروم، مردم ستمدیده و غیور ایران 

ر و شرافتمندی که با پایداری برای گرفتن با تبریک و سپاس از کامیونداران و رانندگان غیو
ای مهرماه، توانستند یک  ی خود در سه نوبت اعتصاب به ویژه اعتصاب سه هفته حقوق حقه

 خواسته بر حق خود را به تصويب برسانند؛  21خواسته از  1گام به جلو رفته و فعال 
ن افتخار مان خدمت به مردم ای که باالتری ما کامیونداران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده

های خطرناک است، به دلیل گرانی کمرشکن قیمت  شریف ایران بطور شبانه روزی در جاده
ها از یک طرف، و عدم توجه مسئولین حكومتي به  الستیک و وسائل یدکی و ثابت بودن کرایه

برای به ( 11مهرماه  ۲۱)تا امروز  11های برحق مان از طرف دیگر، از اول مهرماه  خواسته
  .دست آوردن حداقل حقوق خود، دست به اعتصاب زدیم

های ما از مدتها پیش جريان داشت و در ماههای خرداد و مرداد نیز به همین خاطر  خواسته
های مقامات ذیربط، به اعتصاب پایان دادیم تا اينكه در  اما هر بار با وعده.دست به اعتصاب زديم

های خودمان، دست از  ا گرفتن پاسخ عملی به خواستهاعتصاب مهرماه تصمیم گرفتیم ت
  .اعتصاب برنداریم

، با استواری (به جز انگشت شماری خائن)در اعتصاب مهرماه کلیه کامیونداران و رانندگان 
آنها فریبکاری و تهدید مقامات و .شهر شرکت کردند  ۲۱۸نظیر در کلیه استانهای ایران در  کم

ی خنثی كردند و علیرغم مشکالت معیشتی، با غیرت و حمیت و مسئولین امر را با پایدار
  .ايستادگي تحسین برانگیر به اعتصاب خود ادامه دادند

 هموطنان عزیز ،
رانندگان وكامیونداران باهوشیاري میخواهند اجراي سه خواستة پذيرفته شده خود را از جانب 

مهر ماه موقتا اعتصاب را متوقف  11ما از تاریخ .مقامات و دستگاههاي مسئول در عمل ببینند 
های برحق ما را بر آورده  ی خواسته کنیم باید بقیه میكنیم اما به مقامات حکومتی اعالم می

  .درغیر اینصورت ما مجددا با تمام توان اعتصاب را از سر خواهیم گرفت. كنند
ندن قسمتي از به همه همکاران غیور و شرافتمند خود بخاطر موفقیت در اولین گام قبوال

حقوق خود تبریک میگويیم و از همه اقشار و کانونها و شخصیتهايي که در داخل و خارج ايران 
از اعتصاب و خواسته هاي ما حمایت کردند، بويژه از همكارانمان در كشورهاي مختلف از جمله 

 .فدراسیون بین المللي حمل و نقل ، صمیمانه سپاسگزاری مي کنیم
 ای اران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جادهکامیوند تشکلهای 
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قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز همبستگی و اعتراض  -*

 !سراسری بازنشستگان
 

نسبت به ( کشوری، لشگری و تامین اجتماعی) روز اعتراض سراسری همه بازنشستگان 
مزدها، عدم تأمین اجتماعی و مرگ فقر، گرانی، بیکاری فرزندان، پایین بودن سطح دست

بازنشستگان ایران بار دیگر همصدا با هم خواسته های خود را . تدریجی در هیئت زندگی است
 .با فریادی رسا اعالم می دارند



 :ما خواهان موارد زیر می باشیم
و برون رفت از خط فقر مطلق با  ۱۲۸۶اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال - ۱

ت حقوق شش میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره، با تاکید بر افزایش ساالنه دریاف
 .حقوق ها همپای نرخ تورم واقعی

 .درمان رایگان و بیمه ای کارآمد به جای بیمه تکمیلی برای شاغالن و بازنشستگان- ۲
 شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و برگرداندن سرمایه های اختالس شده- ۲

همچنین برای نظارت بر صندوق ها ضرورت دارد تا نمایندگان واقعی مزدبگیران . به صندوق ها
 .شاغل و بازنشسته انتخاب شوند

 .ایجاد امنیت شغلی برای شاغالن از طریق لغو قردادهای موقت و وجود استخدام رسمی- ۰
صوصی سازی حق آموزش رایگان برای همه کودکان و همچنین کودکان مهاجر و لغو خ- ۱

 .مدارس
حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هرگونه تشکل مستقل ، تجمع، تحصن و اعتصاب، - ۶

 .فارغ از شرایط امنیتی
 معلمان زندانی  آزادی بدون قید و شرط- ۹

در پایان اعالم می کنیم چنانچه به خواسته های ما پاسخ قابل قبولی داده نشود، به 
 .ه خواهیم داداعتراضات و تجمعات خود ادام

 "گروه اتحاد بازنشستگان"
۷۹/۹/۲۰ 

https://etehadebazneshastegan.wordpress.com/2018/10 

 :از کانون نویسندگان ایران خـــبــــــر -* 
 

 تحصن سراسری معلمان
مهر  ۲۲به های منتشر شده تحصن معلمان در شهرهای مختلف از امروز ِیکشن بنا بر گزارش

از صبح امروز معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف از جمله در شیراز، . ماه آغاز شده است
. . تهران، تبریز، سنندج، سقز، اصفهان، دیواندره، کازرون، همدان، قزوین، تربت جام، یاسوج و 

ودداری در اعتراض به وضعیت معیشتی و زندگی در زیر خط فقر، از رفتن به کالسهای درس خ. 
 .کرده و در دفاتر دبیرستانها و مدارس تجمع کردند

 .های اجتماعی از تحصن و اعتصاب گسترده معلمان حکایت دارد تصاویر منتشر شده در شبکه
شکل گرفته و " های صنفی فرهنگیان شورای هماهنگی تشکل"این تحصن براساس فراخوان 

 . انجام شودمهر  ۲۲و  ۲۲قرار است طی دو روز یکشنبه و دوشنبه 
های صنفی فرهنگیان در بیانیه ای که چندی پیش منتشر کرد از  شورای هماهنگی تشکل

 ۲۲و  ۲۲معلمان و فرهنگیان خواسته بود که در اعتراض به پایمال شدن حقوقشان در روزهای 
 .مهر در کالسهای درس حاضر نشوند و در دفتر مدرسه تحصن کنند

های فرهنگیان برای رسیدگی به  ها و پیگیری به اعتراض در بخشی از این بیانیه با اشاره
نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به جای برخورد با دزدان و : "هایشان آمده است خواسته

فاسدان جامعه، معلمان مطالبه گر و عدالتخواه را تهدید، تبعید، انفصال، اخراج و زندانی کرده 

 " .اند

 !فساد را بە لرزە درآوردەپیروزی اعتصابی کە پایەهای والیت 

گزارشهای رسیدە از اعتصاب تاریخی معلمان در بیش از دویست و پنجاە شهرستان سراسر 

 .ایران است

این اعتصاب نقطە عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی و پایان استبداد فاسد عمامە 

 .است

قدرت جامعە مدنی ایران را بە حضور و مشارکت پیشرو زنان معلم در این اعتصاب، نمایش 

 .جهان نشان میدهد

https://etehadebazneshastegan.wordpress.com/2018/10/14/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3/


هنوز بیت رهبری فساد، حاضر نشدە صدای این اعتصاب بزرگ را بشنود و رسانەهای نظام آنرا 

 .ولی تداوم اعتصاب بسیار مهم است. سانسور میکنند

همە مردم از اعتصاب حمایت کنند و فردا فرزندان . مشکالت معلمان مشکالت همە مردم است
 .د را بە مدارس نفرستندخو

های  بسیاری از کالس. اند امروز بخش بزرگی از معلمان در سراسر ایران دست به تحصن زده
ی قوت بسیار  این تحصن سراسری یک نقطه. اند درس تعطیل و اعتصاب شکنان منزوی شده

وری ی کارگر ایران و همزماْن قلب جمه که قوت قلبی است برای تمام طبقه مهم دارد؛ این
االن با دیدن . آورد ی خارجی را به درد می اسالمی، دلواپسان جزیره ثبات و پادوهای مداخله

تصاویر با شکوه از همبستگی معلمان هم دستگاه پروپاگاندای نظام هنگ کرده، هم دهان 
شود  های سوری شدن ایران بسته شده و هم آبی برای اپوزیسون راست گرم نمی تئوریسین
این . ایی دست بگیرند و برای چند دانه بمب و کمی تحریم بیشتر التماس کنندی گد که کاسه

اند؛ کالس استقالل، همبستگی  بهترین کالس درسی است که معلمان ایران دایر کرده
 .طبقاتی و آموزش رهایی

 
از اعتصاب عمومی و ، اعالم حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 :سراسری معلمان
 

یکشنبه و   در ایران ، روزهای  واست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیانبنابر درخ
 .فراخوان به اعتصاب عمومی داده شد -مهر ماه  ۲۲و ۲۲ -دوشنبه 

آنان خواستار آزادی معلمان زندانی، اعتراض به   .معلمان بخشی از طبقه کارگر ایران هستند
همچنین   ه، برخورداری از دستمزد مناسب،تورم، فقر و فالکت، داشتن زندگی شایسته ومرف

از دیگر خواست های انان رایگان بودن تحصیل برای کودکان و همچنین برچیدن مدارس 
 .خصوصی می باشد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات بحق معلمان، اعالم 
رایگان بودن خدمات درمانی و  زندگی شایسته و مرفه، تحصیل رایگان، که داشتن دمی دار

از  -حتی مهاجرین ساکن ایران -بهداشتی و خدمات تامین اجتماعی برای آحاد افراد جامعه 
این خواست ها و دیگر مطالبات   حقوق پایه ای مردم بوده و دولت وظیفه دارد بی قید و شرط

 .را به مرحله اجرا در آورد  معلمان
هفت تپه ، دست تک تک شما معلمان آگاه و مبارز را به  ما اعضای سندیکای کارگران نیشکر

 .از آن ماست  و باور داریم که پیروزی بی شک  گرمی می فشاریم
 ۱۲۷۹  مهر ۲۲یکشنبه  .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 
  :در تاریخ ثبت خواهد ۷۹مهر  ٠٠/  معلمان و دانشجویان در مسیری مشترک -*

نقاط کشور در مدرسه، پایگاهی که همواره بذر آگاهی می کارند،  امروز معلمان در بسیاری از
آگاهانه در اعتراض به روند رو به رشد بی عدالتی متحصن شدند تا به عنوان اساسی ترین 

پیکره سیستم آموزش عمومی، در برابر تبعیض ها بایستند؛ معلمانی که در چند سال گذشته 
شان طی کردند و همه ی راه ها را برای رساندن تمام مسیرهای ممکن را برای طرح مطالبات

 .صدایشان به مسئولین آزمودند، اما هیچ پاسخ درخوری و گوش شنوایی نیافتند
در بیانیه ها و اطالعیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که به 

مان مناسبت این تحصن سراسری نوشته شده است بخشی از مطالبات و اعتراضات معل
 :اینگونه اعالم شده است

 اعتراض به پولی سازی آموزش ـ۱
 اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد ـ۲
 اعتراض به گرانی و تورم ـ۲
 اعتراض به زندانی کردن معلمان ـ۰
 اعتراض به نقض حق تحصیل رایگان و عمومی ـ۱
 مطالبه مدارس امن و ایمن و استاندارد ـ۶



 رید معلمان در کنار سایر اقشار و جامعهاعتراض به کاهش قدرت خ ـ۹
 مطالبه رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی  ـ۸
 دفاع از تحصن و تشکل یابی به عنوان یک حق مسلم ـ۷

 اعتراض به غارت صندوق ذخیره فرهنگیان ـ۱۲
 مطالبه بیمه فراگیر و کار آمد ـ۱۱
 اعتراض به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ـ۱۲
 عتراض به طرح معلم تمام وقتا ـ۱۲
 اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی ـ۱۰
  مطالبه آزادی معلمان در بند ـ۱۱

با نگاهی به مطالبات و دالیل اعتراضات معلمان، به روشنی می توان این نکته را دریافت که 
زیر  شان نمعلمان این سرزمین، اگر چه تحت فشارهای معیشتی و منزلتی فراوانند و فعاآل

شان صرفا محدود به خود نمی شود و گویی از زبان  تیغ سرکوب نهادهای امنیتی، اما اعتراض
به ویژه آن که اعتراضات و . همه جامعه سخن می گویند و برای همه جامعه فریاد می زنند

مطالبات امروز ما دانشجویان نیز بیش از هر زمان دیگری با اعتراضات معلمان در هم گره خورده 
ت و همصدایی معناداری بینمان شنیده می شود؛ از اعتراض به پولی سازی و خصوصی اس

سازی آموزش تا نقض حق تحصیل رایگان و عادالنه و افت کیفیت تحصیل؛ از سنگ اندازی در 
ن صنفی عرصه آموزش تا برخورد های امنیتی با فعاال  راه تشکل یابی صنفی مستقل و

 :، همه و همه بیانگر یک واقعیت استمان ن صنفیمطالبه آزادی فعاال
  .دردها مشترک و فریادها مشترکند
بدین وسیله اعالم می دارند که از حق اعتراض و  شوراهای صنفی دانشجویان کشور

تحصن صنفی معلمان دفاع کرده و مطالبات آن ها را قانونی، ضروری و حق آن ها میدانند و در 
و امنیتی سازی ساحت آموزش و تمام مصادیق آن، کنار آن ها در اعتراض به پولی سازی 

  !همچون گذشته خواهند ایستاد
 شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 ۷۹مهر  ۲۲
 

 :گزارش روز دوشنبه از تحصن معلمان  -*

   
صبح امروز تعداد زیادی از معلمان در شهرها و استانهای مختلف از خراسان، یزد،  8از ساعت 

لنگرود تحصن و م، کردستان، کرمانشاه ، خوزستان، سیستان و بلوچستان اصفهان، تهران، ایال
کردند و در برخی از مناطق مثل روانسر،جوانرود، سقز، سرپل ذهاب و نقاطی از این دست 

 .اعتراضات گسترده تر بوده است
شرایط سخت اقتصادی و مطالبات محقق نشده معلمان، از دالیل اصلی این اعتراض بزرگ 

واقعیت این است که این اعتراضات به تشکل های صنفی تحمیل می : او می گوید. صنفی بود
مهرماه، همایشی برای بررسی و بیان مشکالت صنفی فرهنگیان  21قرار بود برای . شود

داشته باشیم و این همایشها را در ادارات آموزش و پرورش استانها و با حضور مسولین برگزار 
 .وی دولت صورت نگرفتکنیم اما هیچ همراهی از س

این برخالف ادعایی است که پارسال دولت در خصوص حمایت از تشکلها و همراهی با آنان 
همین مسائل و نادیده گرفتن مطالبات معلمان باعث می شود، که اعتراضها . مطرح می کرد

 .به این سمت و سو کشیده شود
ما . تحصن به ما تحمیل می شود همانطور که گفتم تجمع و. ما طرفدار تجمع و تحصن نیستیم

معلمانی هستیم که بیش از هرچیز کالس درس و دانش آموزانمان را دوست داریم و این 



شرایط که امروز شاهدش هستیم نتیجه عدم توجه به مطالبات صنفی معلمان و نشان دهنده 
ر تشدید دغدغه های معلمان نسبت به شرایط غیراستاندار آموزشی و افزایش فشارها ب

 امتداد./فعاالن صنفی معلمان است
 پایگاه خبری سبزوارنگار

@sabzevarnegar 

  دومین روز اعتصاب سراسری معلمان

rooz.com/article.jsp?essayId=89389-http://www.akhbar 

 
های  در سکوت رسانه :آمده است  ۱۲۷۹مهر  ۲۲به گزارش سایت اخبار روز در دوشنبه 

مهرماه  ۲۲جمهوری اسالمی، دومین روز اعتصاب سراسری معلمان ایران از صبح دوشنبه 
های  یز با معلمان ابراز همبستگی کرده و از خواستهآموزان ن در چند شهر دانش. آغاز شد

 .معلم در بجنورد بازداشت شده استمحمدرضارمضانزاده از فعاالن . ها حمایت کردند آن
مهرماه خبرهای منتشرشده حاکی از آن است که  ۲۲به گزارش زمانه، صبح دوشنبه 

 .اند معلمان معترض ایران اعتصاب سراسری خود را ادامه داده
های اجتماعی، روز دوم اعتصاب معلمان با  های منتشرشده در شبکه اساس گزارشبر 

گستردگی بیشتر در شهرهای اصفهان، اهواز، سنندج، کرمان، کرمانشاه، همدان، کرج، 
رفسنجان، لنگرود، سقز، قشم، گتوند، دهگالن، مریوان، دیواندره و شهرهای دیگر ادامه 

 .دارد
آموزان نیز در روز دوم اعتصاب معلمان از  لنگرود و قشم دانش در چند شهر، از جمله اهواز،
 .آموزگاران خود حمایت کردند

نه به تبعیض، آری به »هایی چون  نوشته در تصاویر منتشرشده معلمان معترض دست
تبعیض حق معلم »، «ما به تبعیض اعتراض داریم»، «جای معلم زندان نیست»، «عدالت
ما خواهان »، «آموزش به زبان مادری حق است»، «آموزشسازی  نه به خصوصی»، «نیست

 .در دست داشتند… و « بندی هستیم اجرای طرح رتبه
های  خبرهایی نیز مبنی بر بازداشت محمدرضارمضانزاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل

صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی در بجنورد، منتشر شده 
ود که او در بدو بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و تلگرام او در اختیار ش گفته می. است

 .نیروهای امنیتی قرار گرفته است
های صنفی معلمان ایران هفته گذشته معلمان را به تحصن در  شورای هماهنگی تشکل

 .دفاتر مدارس فراخواند
ندی برای معلمان، ب این شورا عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال نشدن رتبه

عدم افزایش دستمزد معلمان و تاراج صندوق ذخیره فرهنگیان را از دالیل این تحصن 
 .برشمرده است

آزادی معلمان زندانی،   معلمان همچنان خواهان رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی، 
انی و یافتن نقض حق تحصیل رایگان همگ یابی و حق اعتصاب، پایان برخورداری از حق تشکل

 .برخورداری از بیمه کارآمد و فراگیر هستند
های صنفی معلمان ایران اعالم کرده که این تحصن دو روزه خواهد  شورای هماهنگی تشکل

های معلمان  بود و در صورتی که مسئوالن آموزش و پرورش پاسخ مناسبی به خواسته
 .تر خواهد شد ندهند، در آبان گسترده

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


ت امسال نیز در اعتراض به وضعیت معیشتی و کاالیی سازی اردیبهش ۲۲معلمان ایران 
در جریان این تجمع . آموزش و پرورش مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند

 .شماری از معلمان بازداشت شدند
محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان تهران، یکی از بازداشت شدگان آن روز، از آن زمان 

سال و نیم  ۹دستگاه قضایی جمهوری اسالمی حبیبی را به . شود ری میدر زندان نگهدا
ضربه شالق محکوم کرده  ۹۰زندان، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی و 

 .است
ماه زندان و جریمه نقدی  ۷عالوه بر او، شش تن دیگر از بازداشت شدگان این تجمع نیز به 

 .ضربه شالق محکوم شدند ۹۰بدل از 
اکبر باغبانی، بختیار  هللا مردانی، علی د بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روحمحمو

عارفی و محمد ثانی از دیگر فعاالن صنفی معلمان نیز هم پیشتر و به زندان یا تبعید محکوم 
 .اند شده

عباس واحدیان و محمدصالح شکری نیز هفته گذشته در مشهد و سقز توسط ماموران 
 .امنیتی بازداشت شدند

 :شرکت بزرگ ایرانی را تحریم کردنهاد و بانک و  ٠٢آمریکا  -*

https://www.farsnews.com/news/13970724001256 
   

الملل  به گزارش گروه بین :آمده است  ۱۲۷۹مهر  ۲۰به گزارش خبرگزاری فارس در سه شنبه 
تی، چند بانک و های ضدتروریس داری آمریکا تحت عنوان تحریم خبرگزاری فارس، وزارت خزانه

 «ترامپ دونالد»اردیبهشت با فرمان اجرایی  ۱۸آمریکا .شرکت بزرگ ایرانی را تحریم کرد
های  دولت ایران که بنا به محدودیتدانان حقوق. جمهور این کشور از برجام خارج شد رئیس

ض ها به دلیل نق توانست به کمیسیون برجام شکایت کند، از آمریکایی حقوقی متن برجام نمی
داری  های امشب وزارت خزانه تحریم.به دادگاه الهه شکایت کردند ۱۲۲۰پیمان مودت سال 

چند روز پس از آن اعمال شده که دادگاه الهه قراری موقت صادر کرد و از آمریکا خواست که تا 
در .های جدید علیه ایران خودداری کند نهایی شدن رسیدگی به این پرونده، از اعمال تحریم

های  داری آمریکا، از اعمال تحریم های خارجی وزارت خزانه امشب دفتر نظارت بر داراییبیانیه 
گذاری ایرانی به  شرکت، بانک و شرکت سرمایه ۲۲خبر آمده و نام « ضدتروریستی»جدید 

 :شرح ذیل آمده است

 -0بندرعباس زینک شرکت تولید  -1گروه بهمن -1 مهرآوران گذاری اندیشه شرکت سرمایه -2
 -8شرکت فوالد مبارکه اصفهان  -1کالسیمین شرکت  -6بنیاد تعاون بسیج  -5بانک ملت 
گروه   -22بانک مهر اقتصاد  -24ایران زینک شرکت توسعه معادن  -1شرکت تراکتورسازی ایران 

شرکت   -20بانک پارسیان  -21رویال گذاری نگین ساحل شرکت سرمایه  -21مالی مهر اقتصاد
شرکت   -21بانک سینا  -26قشم زینک شرکت ذوب  -25پارسیان کاتالیست شیمیایی

شرکت   21تکتار گذاری شرکت سرمایه  -28گردان آتیه ایرانیان گذاری طبیعت سرمایه
 شرکت اسیدسازی زنجان 14تکنوتار مهندسی

کنندگان وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران در  های همیشگی مذاکره یکی از شکایت
ای، عملیاتی نشدن اتصال  پسابرجام و پیش از خروج آمریکا از توافق هستهروزهای موسوم به 

وزیر خارجه « جان کری»در یک نوبت حتی .المللی بود های ایرانی به شبکه بانکی بین بانک
کل سابق بانک مرکزی ایران به لندن رفت و در  رئیس« سیف.. ولی ا»اسبق آمریکا همزمان با 

همان روز .های اروپایی توضیحاتی داد های ایرانی به بانک بانک خطر بودن تعامل با خصوص بی
های اروپایی برای دادن  خبرنگار آسوشیتدپرس نوشت که جان کری در برابر اصرار روسای بانک

های طرف معامله ایران، از این کار خودداری کرده  تضمین مکتوب برای تحریم نشدن بانک
  .است

 : نشستگان در تهران فراخوان به تجمع سراسری باز -*



 

 بازنشستگان کشور ازسراسر ایران. مهر همه با هم در کنار هم 10فردا 

 :رسید استانداری به کنتورسازی کارگران تجمع -*

 

کارگر  ۱۸۲بیش از  :آمده است ۱۲۷۹ مهر ۲۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ دوشنبه  به
ماه  ۱۹کم  کارخانه کنتورسازی با برپایی تجمع در محوطه این کارخانه خواستار پرداخت دست

 .اند حقوق معوقه و سایر مطالبات صنفی خود شده
تصمیم گرفتنند برای رساندن صدای  کارگران در محدوده کارخانه، ساعاتی قبل کارگران 

شان اجتماع صنفی خود را از محل کارخانه در شهرک صنعتی البرز به مقابل ساختمان  اعتراض
توجهی مدیران  کارگران با بیان اینکه در انتقاد به بی.استانداری در شهر قزوین انتقال دهند

اند،  ستانداری را راهپیمایی کردهکارخانه به پرداخت مطالبات خود، مسیر کارخانه تا ساختمان ا
ایم اما  ای نگرفته مان در مقابل استانداری نتیجه تا این لحظه از نتیجه اعتراض: در ادامه گفتند

 .نمایندگان ما همچنان با مسئوالن این نهاد دولتی در حال مذاکره هستند

 : رانندگان در مریوان در پیوند همبستگی با معلمان متحصن در مدارس  -*

 

اعالم همبستگی جمعی از رانندگان شرکتهای مسافرتی بین شهری مریوان از 
 معلمان_سراسری_تحصن

 د اتحادمعلم، کارگر، دانشجو، اتحا
 ۷۹مهر ماه  ۲۲

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680724-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 :شدند اخراج عباس بندر شهرداری کارگر٤۱  -*

 

کارگر  ۱۸  :آمده است ۱۲۷۹ مهر ۲۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ دوشنبه 
باس بنا بر اعالم عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس خدماتی و فضای سبز شهرداری بندرع

عضو شورای )اسماعیل بواشه .اند از دو هفته پیش به علت عدم نیاز از کار اخراج شده
ی شورای  در خصوص اخراج کارگران شهرداری بندر عباس در جلسه( اسالمی شهر بندرعباس

عباس متأسفانه در سایه نفر از کارگران شهرداری بندر ۱۸: اسالمی این شهر گفته است
اند که این افراد با چندین ماه مزد معوقه  تدبیری و اوج مشکالت اقتصادی از کار اخراج شده بی

وی با  .گیرد دارای وضعیت مالی خوبی نیستند و متأسفانه هیچ حمایتی از آنها صورت نمی
ر عباس را دارند، تاکید ساله کار در شهرداری بند ۱۱تا  ۹بیان اینکه کارگران اخراج شده سابقه 

ست که ظرف  در این رابطه به کارگران گفته شده شما نیروی ماذا هستید این درحالی: کرد
 .مرتبا نیروی کار جدید استخدام کرده است  یک سال گذشته شهرداری بندرعباس

 : با معلمان متحصن همیاری و همبستگی رانندگان مسافر در مریوان -*

 

اعالم همبستگی جمعی از رانندگان شرکتهای مسافرتی بین شهری مریوان از تحصن 
 نسراسری معلما

 
 ۹۷مهر ماه  ۲۲
 :حقوق ماهه ٤۹ تعویق به اعتراض در ایران کنتورسازی کارگران تجمع -*

 

تجمع اعتراضی به  :آمده است ۱۲۷۹ مهر ۲۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ دوشنبه 
 .ماهه در پرداخت حقوق کارگران صورت گرفته است ۱۹ویق توجهی کارفرما به تع دلیل بی

 ۱۱حقوقشان در سال جاری حدود شش ماه پرداخت نشده است و آنها : گویند کارگران می
به گفته کارگران، عالوه بر تعویق دستمزد، بخشی از  .ماه نیز از سالهای گذشته طلبکارند

جانب کارفرما به سازمان تامین مشکالت کارگران مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از 
به گفته کارگران حاضر در تجمع، طی دو سال گذشته در کارخانه ....اجتماعی است

کارگر  ۱۸۲اکنون به  کارگر مشغول کار بودند که این تعداد هم ۰۲۲تا  ۲۱۲کنتورسازی حدود 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680637-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%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-9/680534-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680534-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680534-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82


کردند  کارگر کار می ۸۲که حدود ( المپ کم مصرف ایرانیان)تقلیل یافته و در واحد رسانور 
کارگران کنتورسازی تاکید دارند که از حدود سه سال ... .اکنون فعالیت متوقف شده است هم

پیش شرایط تولید در این واحد تولیدی با مشکالتی روبرو بوده است و مسئوالن کارخانه 
 ....اند چندین نوبت فعالیت تولیدی کارخانه را به بهانه نداشتن صرفه اقتصادی متوقف کرده

 :اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد -*

http://www.kanoonm.com/3150 

تحصن  :آمده است ۱۲۷۹ مهر ۲۲به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر در تاریخ دوشنبه 
اض به وضعیت معلمان در دفتر مدارس و خود داری از رفتن به کالس های درس در اعتر

معیشتی و فشارهای اقتصادی وارده بر کارگران و زحمتکشان و تمامی آنان که از فروش 
کنند ، نشان از  درد مشترکی است که امروزه گریبان جامعه ما را  نیروی کارشان ارتزاق می

  . گرفته است

د بیانگر همین داران و کارگران بخش های مختلف که هم اکنون نیز جریان دار اعتراضات کامیون
گیر جامعه، تمامی اقشار تحت ستم را به یکسان تحت  امر است که بحران اقتصادی گریبان

سه تا چهار برابر شدن هزینه های زندگی در چندماه گذشته به . فشار زندگی قرار داده است 
های چند ای که حتی درآمد باره اکثریت قاطع جامعه ایران را به زیر خط فقر فرستاد، به گونه یک

داران  اعتصاب مغازه. گوی نیازهای اولیه یک زندگی معمولی نیست میلیون تومانی هم پاسخ
شهر های مختلف در هفته گذشته در اعتراض به وضعیت اقتصادی نیز در همین راستا بود و 

داد که حتی بسیاری از اقشار میانی در این بحران به فقر و افالس کشیده  نشان می
ایه های کوچک نیز امکان استفاده از سرمایه های خود را ندارند و با ادامه این شوند و سرم می

روند اقشار تحتانی آنان نیز مجبور به ترک موقعیت خود و پیوستن به صف فروشندگان نیروی 

 .شوند کار می

این مسئله بیانگر موضوع مهمتری نیز هست و آن اینکه صف مردم تحت ستم از صف  
که از  شود هر چند آنان به نیروهای نظام سرمایه داری مشخص تر میمعترضان وابسته 

و در غارت اموال مردم دست داشته و سهمی از    سیستم اقتصادی موجود بهره ها برده
های حکومتی  ها و چپاول اموال مردم در ادوار مختلف داشته اند و اکنون که بن بست اختالس

پیوسته اند، آنان دغدغه معیشت ندارند بلکه امنیت  کنند، نیز به صف مخالفان را مشاهده می
سرمایه هایشان به خطر افتاده است، اما مردم معترض که در کوچه و خیابان و در محیط های 

  .کنند پردازند برای بقاء خود و زندگی فرزندانشان مبارزه می کار به اعتراض می

روزه فقر و گرسنگی دانش  معلمان که خود نیز عمدتا از اقشار تحت ستم هستند و هر
کنند به فاجعه ای که در میان مردم حاکم است هر روز آشناتر  آموزانشان را مشاهده می

شوند و  وجدان انسانی آنان در مشاهده فقر و سیه روزی خود و هم نوعانشان این چنین  می
 .  جلوه گر می شود

زحمتکشان و کسبه در سراسر  اعتراضات معلمان، کامیون داران ، بازنشستگان، وکارگران و
به دنبال اعتراضات دی ماه  سال گذشته همه از یک روند مشخص اعتراضات مردمی  11سال 

هستند که به گونه ای پیوسته ادامه دارند و همگی دارای یک پیام مشخص اند، در مقابل 
و ببند هر روز بر حاکمان  نه تنها توانائی حل مشکالت  را ندارند بلکه با سرکوب و اعدام و بگیر

حمایت همه جانبه بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان از این . دامنه آن می افزایند
رود تا با گسترش آن به اعتراضات یک پارچه و سراسری تبدیل شود و تکلیف  اعتراضات می

 .زندگی نابسامان اجتماعی را هر چه زودتر روشن کند

http://www.kanoonm.com/3150


 :مزدی معوقات ماه ۶ به اعتراض در شوشتر شهرداری کارگران تجمع -*

 

صبح امروز بیش از  :آمده است ۱۲۷۹ مهر ۲۲تی ایلنا در تاریخ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دول
نفر از کارگران واحد موتوری و اداری شهرداری شوشتر در محوطه و مقابل واحد اداری آن  ۲۲۲

کم شش ماه از معوقات مزدی  دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دست .تجمع کردند
همه کارگران شاغل در  ۷۶قبل از دی ماه سال : کردندکارگران تصریح ... .است  عنوان شده

شهرداری شوشتر تحت مسئولیت مستقیم شهرداری مشغول کار بودند اما برخالف نظر 
کارگران معترض در بخش دیگری از مطالبات صنفی خود  کارگران به یکباره همه قراردادها 

بیمه کارگران نیز به تاخیر  حق جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، پرداخت: گفتند
های  جاری اداره تامین اجتماعی شوشتر از تمدید و تعویض دفترچه افتاده و از تیر ماه سال
 ....کند درمانی آنها خوداری می

انشگاه عالمه طباطبایی با همبستگی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی د -*
 :تحصن سراسری معلمان و عدم حضورشان در کالس

 
مهر ماه با  ۲۲دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی صبح امروز 

تجمع مقابل دانشکده همبستگی خود را با تحصن و عدم حضور معلمان در کالس درس اعالم 
 .کردند

ی نسبت به کاهش شدید ارزش ریال، حقوق زیر خط فقر و معلمان در اعتراضی سراسر
مهر ماه با تحصن در دفتر  ۲۲و  ۲۲زندانی کردن معلمان به دلیل اعتراض صنفی در روزهای 

 .آموزشگاه در کالس درس حضور نیافتند
telegram.me/vahedsyndica 

 79مهر 42صبح 01مع بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه وبودجه ساعت جت -*

     

 از شعارهای بازنشستگان در تجمع امروزبرابر سازمان برنامه و بودجه

 خط فقر شش میلیون؛ حقوق ما دو میلیون / از این همه بیداد .فریاد فریاد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680490-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%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
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2365
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2365
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2365
tg://resolve/?domain=vahedsyndica
tg://resolve/?domain=vahedsyndica
tg://resolve/?domain=vahedsyndica


تگی و اعتراض به مناسبت روز همبس قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان -*
 !سراسری بازنشستگان

  

    
نسبت به ( کشوری، لشگری و تامین اجتماعی) روز اعتراض سراسری همه بازنشستگان 

فقر، گرانی، بیکاری فرزندان، پایین بودن سطح دستمزدها، عدم تأمین اجتماعی و مرگ 
واسته های خود را بازنشستگان ایران بار دیگر همصدا با هم خ. تدریجی در هیئت زندگی است
 .با فریادی رسا اعالم می دارند

 :ما خواهان موارد زیر می باشیم
و برون رفت از خط فقر مطلق با  ۱۲۸۶اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال  -۱

دریافت حقوق شش میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره، با تاکید بر افزایش ساالنه 
 .رم واقعیحقوق ها همپای نرخ تو

 .درمان رایگان و بیمه ای کارآمد به جای بیمه تکمیلی برای شاغالن و بازنشستگان -۲
شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و برگرداندن سرمایه های اختالس شده  -۲

همچنین برای نظارت بر صندوق ها ضرورت دارد تا نمایندگان واقعی مزدبگیران . به صندوق ها
 .سته انتخاب شوندشاغل و بازنش

 .ایجاد امنیت شغلی برای شاغالن از طریق لغو قردادهای موقت و وجود استخدام رسمی -۰
حق آموزش رایگان برای همه کودکان و همچنین کودکان مهاجر و لغو خصوصی سازی  -۱

 .مدارس
حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هرگونه تشکل مستقل ، تجمع، تحصن و اعتصاب،  -۶

 .از شرایط امنیتی فارغ
 آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی -۹

در پایان اعالم می کنیم چنانچه به خواسته های ما پاسخ قابل قبولی داده نشود، به 
  .اعتراضات و تجمعات خود ادامه خواهیم داد

 ۷۹/۹/۲۰/  «گروه اتحاد بازنشستگان»
 
 کشاورزان   فرزندان   به/معلم کمبود به چشمیدر روستای اهالی عتراضا-*

 :کنید توجه روستایی

 

اهالی روستای چشمیدر از توابع  :آمده است  ۷۹ مهر۲۰ درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 
این اهالی که .معلم در روستا اعتراض دارند سروآباد در استان کردستان؛ نسبت به کمبود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680967-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680967-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


بیشتر کارگر کشاورز هستند، سه روِز متوالی فرزندان خود را به مدرسه نفرستادند تا به این 
اهالی این روستا .ترتیب اعتراض خود را نسبت به کمبودهای آموزشی نشان داده باشند

و پرورش درخواست داریم صدای ما ما در روستا معلم کم داریم؛ از مسئوالن آموزش : گویند می
را بشنوند و به آموزش کودکان روستایی به خصوص در مناطق محروم بیش از این اهمیت 

تعداد معلم روستایی به حدی کم است که فرزندان روستاییان و : گویند آنها می.بدهند
 .برند کشاورزان عمالً نصیبی از تعلیم و تربیت نمی

دیکای شرکت واحد و بازتاب آن در کانال های همعرض تحرکات جدید فعاالن سن -*
 : رانندگان 

 
آمده  ۷۹ مهر۲۰به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان کامیون در تاریخ

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل کاهش شدید ارزش : است 
مایحتاج زندگی که موجب کاهش قدرت خرید کارگران  ریال و افزایش قیمت بعضا چند برابری

با جمع آوری بیش از هزار . و بیش از پیش کارگران در زیر خط فقر قرار گرفته اند. شده است
امضاء از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، از وزارت کار درخواست کرد با بازنگری در 

 .ورا افزایش یابدطرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد کارگران ف
https://t.me/poeshin 

 !میلیون پوشک کشف شده هنوز وارد بازار نشده1.5 -*

https://www.isna.ir/news/97072413497 

 

رئیس اتاق  ،حمید کریمی :ت آمده اس ۷۹ مهر۲۰ درتاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،
هزار پوشک احتکار شده در البرز  544اصناف مرکز استان البرز با بیان اینکه اخیراً یک میلیون و 

روز  05گذارد اما از  ها می ی بر قیمتها به بازار تأثیر زیاد ورود این پوشک: کشف شد گفت
هزار پوشکی که  544مثالً یک میلیون و : کریمی افزود .پیش تاکنون این کار انجام نشده است

گذاری  اخیراً در استان البرز کشف شد با گذشت یک ماه و نیم همچنان در انتظار قیمت
توزیع این میزان پوشک تأثیر .سازمان حمایت از مصرف کنندگان است تا در بازار توزیع شود

ها خواهد گذاشت و احتماالً طی هفت روز آینده این کار انجام شود ولی در هر  ی بر قیمتزیاد
رئیس اتاق اصناف مرکز استان .کنندگان است حال تصمیم نهایی با سازمان حمایت از مصرف

مجاورت استان با تهران و وجود : البرز در خصوص باال بودن میزان احتکار در استان البرز نیز گفت
یی که مشابه آن در تهران وجود ندارد باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده فضاها
 ....است

 از روز ده فقط دستمزدمان/بودجه و برنامه مقابل کشوری بازنشستگان تجمع -*
 :دهد می کفاف را ماه

tg://resolve/?domain=poeshin
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681031-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681031-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681031-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681031-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF


 

جمعی از صبح دوشنبه   :ت آمده اس ۷۹ مهر۲۰ درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 
حاضران در تجمع که .بازنشستگان کشوری، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند

ها  شان به پایین بودن مستمری های مختلف دولتی هستند؛ اعتراض اصلی بازنشستگان ارگان
اجرای همسان : های دیگری نیز دارند این بازنشستگان خواسته.نسبت به خط فقر است

ی، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از بیمه تکمیلِی با کیفیت، از ساز
شان، هم به نسبت  آنها معتقدند مستمری دریافتی.ست دیگر مطالبات بازنشستگان کشوری

یکی .تر است های دولتی، بسیار پایین معلمان شاغل و هم به نسبت بازنشستگان دیگر ارگان
ایم؛ دستمزدی که به  پولی به ستوه آمده از فقر و بی: گوید تجمع امروز میاز معلمان حاضر در 

کنیم، ده روز از  عنوان مستمری بعد سی سال تدریس و جهاد در راه تعلیم و تربیت دریافت می
دهد؛ بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟همزمان با بازنشستگان تهرانی، در  ماه را هم کفاف نمی

گر از جمله اصفهان نیز بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته تجمع های دی برخی استان
 .اند اعتراضی برگزار کرده

 :اعتصاب کارگران نفت قشم  -*

 
 ماه حقوق معوقه5در اعتراض به  اعتصاب کارگران نفت سنگین در قشم

 :کاالی منتخب صنعتی کاهش یافت ٤۱تولید  ؛ تا پایان مردادماه -*

https://www.isna.ir/news/97072413339 

 

تا پایان مردادماه سال    :ت آمده اس ۷۹ مهر۲۰ درتاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،
کاال با کاهش  ۱۸کاالی منتخب صنعتی،  ۲۱جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین 

براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تولید .تولید روبرو شدند
کاال با  ۱۸گروه کاالی منتخب صنعتی  ۲۱کاالهای منتخب صنعتی تا پایان مردادماه از مجموع 

درصدی،  ۶۶۶۱اند و در این بین به ترتیب کمباین با کاهش تولید  رو شده کاهش تولید روبه
درصدی با  ۲۰۶۹درصدی و انواع تلویزیون با کاهش  ۲۲۶۲شویی با کاهش ماشین لباس



از آغاز سال جاری تا پایان مردادماه تولید انواع سواری با  .اند بیشترین کاهش مواجه شده
درصدی، تراکتور  ۶۶۶۱درصدی، کمباین با کاهش  ۱۲۶۸درصدی، وانت با کاهش  ۱۱۶۱کاهش 

درصدی، روغن ساخته شده نباتی با  ۲۶۲با کاهش درصدی، کامیون کشنده  ۸۶۶با کاهش 
 ۰۶۰درصدی، الستیک خودرو با کاهش  ۶۶۶درصدی، داروی انسانی با کاهش  ۸۶۸کاهش 

درصدی، سموم دفع آفات  ۲۱۶۲درصدی، نئوپان با کاهش  ۰۶۲درصدی، انواع کاغذ با کاهش 
صدی، انواع تلویزیون در ۲۶۲استر با کاهش  درصدی، الیاف و تاپس پلی ۲۱۶۰نباتی با کاهش 

درصدی، ماشین لباسشویی با کاهش  ۱۲۶۸درصدی، یخچال و فریزر با کاهش  ۲۰۶۹با کاهش 
درصدی و سیگار با  ۶درصدی، الکترو موتور با کاهش  ۱۱۶۲درصدی و کولر آبی با کاهش  ۲۲۶۲

 .....تاس  رو شده درصدی روبه ۱۷کاهش 

 : تجمع کارگران فوالد شادگان  -*

 

ماه حقوق و معوقاتشان، امروز سه  0كارگران صنايع فوالد شادگان در اعتراض به نپرداختن 
 مهر دست از كار كشیده و اعتصاب كردند 10شنبه 

 :رضا قنبری بازداشت شدعبدال، معلماندرارتباط با اعالم تحصن  -*

 
 ۶پس از تحمل بیش از  ۷۰عبدالرضا قنبری معلم و زندانی سیاسی سابق که در اسفندماه 

د شده بود، روز شنبه بازداشت شد و حکم ساله خود با توقف اجرای حکم آزا ۱۲سال از حکم 
 .سال حبس افزایش پیدا کرده است ۱۱وی به 

 :طلبکارند معوقه مزد ماه ٤۱ «دربند آق» معدن کارگران -*

 

معدن زغال سنگ آق دربند بزرگترین  :آمده است  ۷۹ مهر۲۰ درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 
ترین معدن زغال سنگ در شمال شرق کشور است که در کنار روستایی به همین  و قدیمی

ر این معدن کار کیلومتری مشهد واقع است و کارگرانی که د ۱۰۱نام در شهرستان سرخس و 
مربوط به دستمزد  کارگرانطلب انباشته  .ماه بابت مزد معوقه طلبکارند ۱۰کنند حدودا  می
عالوه بر این پرداخت حق بیمه این کارگران نیز با . های سال گذشته و سال جاری است ماه

با تأیید عدم پرداخت ( مدیرعامل معدن زغال سنگ آق دربند)محمدزاده .مشکل روبرو است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681056-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


کارگران باید میزان تولید را افزایش دهند تا با : حقوق کارگران این واحد معدنی گفته است
نماینده آستان )گل بابایی ... .افزایش درآمد بتوانیم مطالبات معوق شده کارگران پرداخت کنیم

نیز با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات مزدی کارگران معدن آق دربند نیاز تامین ( قدس رضوی
های  در این مورد آستان قدس تصمیم دارد با فروش بخشی از دارایی: منابع مالی دارد، افزود

به گفته وی، مجموع معوقات مزدی  .خود معوقات مزدی کارگران آق دربند را پرداخت کند
میلیارد ریال است که در صورت ادامه روند فعلی، بر  ۰۲کارگران زغال سنگ آق دربند حدود 

 .شود ت کارگران افزوده میمیزان مطالبا

 : تجمع تاکسی رانان زنجان  -*

 

در مقابل استانداری این شهر دست به ۷۹مهر  ۲۰تاکسیران های زنجان امروز سه شنبه 
 اعتصاب زدند

 :ادامه کارگنان شهرداری مسجد سلیمان 

 

اعتصاب  به برای چهارمین روز پیاپی۹۷مهر  ۲۰در تاریخ کارکنان شهرداری مسجدسلیمان 
 .ادامه دادند

 برخی :شهرداری/قزوین شهرداری ماموران توسط شدستفرو یک شتم و ضرب -*
 :شوند می َجری مٔاموران

 

ماموران اجرای احکام شهرداری  :آمده است  ۷۹ مهر۲۰ درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 
بار با یک دستفروش در خیابان سپه قزوین درگیر شدند و  قزوین بازهم خبرساز شدند؛ آنها این

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681174-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%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-9/681174-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%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-9/681174-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%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-9/681174-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


از قرار معلوم، دستفروش مذکور که منابع کارگری او را .او را مورد ضرب و شتم قرار دادند
. شوند ران با او درگیر میکنند، مشغول فروش میوه بود که مامو معرفی می« اسماعیل جانی»

پیش از این نیز، ماموران شهرداری قزوین، یک خبرنگار صداوسیمای الوند را مورد ضرب و شتم 
 .قرار دادند که این خبرنگار به بیمارستان شهید رجائی قزوین منتقل شد

وشتم دستفروش خیابان  در واکنش به ضرب (قزوین شهرداری حراست مسئول) احمدی محمد
داران از ما   اگر برخوردی نداشته باشیم، مغازه: سط ماموران شهرداری قزوین گفتسپه تو

: وی افزود.شویم شاکی خواهند شد و اگر برخورد کنیم، با حواشی از این قبیل مواجه می
ماموران اجراییات شهرداری در برخورد با دستفروشان مشکالتی دارند و بعضا از سوی 

دار هستند، اما  یک عده خویشتن. گیرند اظ رکیک قرار میدستفروشان مورد فحاشی و الف
احمدی  .دهند که مورد تایید ما نیست شوند و اقدامی انجام می برخی از همکاران َجری می

با توجه به مشکالت اقتصادی در معیشت مردم، جلسات متعددی با اجراییات : تاکید کرد
 .دستفروشان قوه قهریه نداشته باشند مناطق تشکیل دادیم و از همه عوامل خواستیم که با

دستفروشان تمایل دارند که تغییراتی در شرایط کاری آنها ایجاد : این مقام مسئول تصریح کرد
مواردی . کنند نشود، سوابقی بوده که این افراد پس از اخطار به اذیت و آزار کردن مبادرت می

ی مبادرت کرده است یا اقدامات داریم که دستفروش قبل از اقدام ماموران ما به خودسوز
دهند تا از شهرداری امتیازاتی  بازدارنده از قییل خودزنی یا جوسازی در محل انجام می

 ....بگیرند

 : درضا شهابی در بیمارستان بستری ش -*

 
 

رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل عارضه های جسمی بی حسی 
چپ و سر دردهای پی در سمت چپ بدن، دو بینی چشم چپ، ریزش بی اختیار آب از چشم 

ساعت در بخش جراحی  ۰۸مهر برای  ۲۰پی جهت انجام آزمایشات تشخیصی ظهر امروز 
 .اعصاب بیمارستان بوعلی سینا شهر ساری بستری شد

رضا شهابی به دلیل فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران محکوم به شش سال حبس 
ایشان به دلیل ضرب و شتم . ز زندان آزاد شدا ۷۶اسفند ماه سال  ۲۲شده بود و در روزز 

و خشونت در هنگام بازجویی بشدت دچار  ۸۷ماموران امنیتی در هنگام بازداشت وی در سال 
و در دوران گذراندن زندان دو بار از ناحیه گردن و ستون فقرات مورد عمل . عارضه جسمی شد

 .جراحی قرار گرفت
 .نی تهران و حومه برای ایشان آرزوی بهبودی داردسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرا

 للینک کانا
telegram.me/vahedsyndica 

 
ضربه   ۱۱۱سال حبس و  ۶: در اراک ۷۶ماه بازداشتی دی ۶احکام صادره برای -*

 :شالق
 

ضربه   ۰۰۰سال حبس و  ۶ حکم: اردوی کار آمده است  تلگرامی کانال در مندرج خبر برپایه
دادگاه کیفری دو این شهر صادر  ۱۲۲در اراک توسط شعبه  ۷۶ماه بازداشتی دی ۶شالق برای 
است که   «حسین علیدادی»فروش به نام   یکی از محکوم شده گان مردی سبزی. شده است

به علت عدم دسترسی به وکیل و ناآشنایی با سازوکار دستگاه قضایی حتی شکایت هم 

tg://resolve/?domain=vahedsyndica


 .در بین آنها تنها حکم اوست که قطعی شده است. ردنک
از میان این افراد »: محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در شرح ماجرا گفته 

فروش، به دلیل اینکه به حکم صادره  سبزی: ، شغل”حسین آقا علیدادی“یک تن به نام 
این فرد به . او قطعی شدضربه شالق  ۹۰سال حبس تعزیری و  ۱اعتراض نکرده بود حکم 

پنج نفر دیگر به حکم صادره اعتراض . جاسوسی نیز متهم شده بود که از این اتهام تبرئه شد
کرده بودند و دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مستقر در اراک حکم آنها را موقتا به حالت تعلیق 

 «.درآورد
@ordoyekar 

 : سنندج درپرستاری به حرف رشته تجمع دانشجویان  -*

 

آزاد سنندج در اعتراض _تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه :برپایه خبر منتشره آمده است 
 . صورت گرفت  به حذف رشته پرستاری

 : تجمع اعتراضی کارگران سندیکای شرکت واحد تهران و حومه  -*

 
آمده  ۷۹ مهر۲۰کانال تلگرامی اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان کامیون در تاریخ به نوشته

تجمع اعتراضی کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پاسخ به : است 
 واحد دروغ پردازی مدیریت شرکت مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه کارگران و رانندگان

 https://t.me/poeshin 

 :باتری صبا کارخانه در انفجار اثر بر نفر ٤۹ مصدومیت -*
درباره آخرین   شاهین فتحی  :آمده است  ۷۹ مهر۲۰ درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 

در  ۱۱:۰۱این حادثه در ساعت : وضعیت حادثه انفجار در کارخانه صباباتری در گرمسار گفت
وی با بیان اینکه سه .کارخانه صباباتری در استان سمنان در محدوده آرادان اتفاق افتاده است

نفر  ۱۹تاکنون در این حادثه : تگاه آمبوالنس به این حادثه اعزام شده است، اظهار داشتدس
نفر از آنها توسط نیروهای هالل احمر به مرکز درمانی منتقل  اند که چهار مصدوم شده

  .این عملیات همچنان ادامه دارد.اند شده

 بیمه ما چی شد ؟: رانندگان کامیون همصدا می گویند  -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://resolve/?domain=poeshin
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/681287-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 

میلیارد تومان از رانندگان برای ثبت گرفتند ۲ما چی شد؟در این سند شما خواهید دید  بیمه
 ولی بیمه آنها ثبت نشد
https://t.me/poeshin 

 پس   در نباید کارگران معیشت: مجمع نمایندگان کارگران استان تهران  -*
 :بماند پنهان سیاسی های مصلحت

 
مجمع نمایندگان کارگران استان   :است  آمده ۷۹ مهر۱۲درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 

ای از عدم برگزاری جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در  تهران با صدور بیانه
 :متن کامل این بیانیه به شرح زیر است .انتقاد کرد ۷۹مزد سال 

لسات مجمع نمایندگان کارگران استان تهران همگام با دیگر تشکالت کارگری عدم برگزاری ج 
قانون کار دانسته و آن را  ۲۲۲،۱۶۹،۱۶۸شورای عالی کار توسط وزارت کار را مغایر با مواد 

 .نماید تخلفی آشکار از سوی شریک اجتماعی حاکم، دولت اعالم می

به نظِر مجمع نمایندگان کارگران استان تهران واقعیت این است که اهل سیاست بدشان 
برداری سیاسی دلخواه کرده و از آن  ه سود خود بهرهآید از مسائل صنفی کارگران ب نمی

های سیاسی، در قبال  استفاده کنند اما این مجمع بدون کوچکترین تعلقی در خصوص گرایش
ربط، ناظر و  آید و از تمام مسئولین ذی های صنفی کارگران کشور کوتاه نمی تحقق خواسته

وجود آمده در  دارد با توجه به شرایط بهدرخواست ( نمایندگان مجلس و دولتمردان)مجری قانون 
ی عملکرد  خصوص افزایش تورم و به سبب آن کاهش قدرت خریِد کارگران که خارج از حیطه

اتفاق افتاده، این مهم را در اولویت ! های اجرایی دولتیان کارگران و ناشی از اجرای سیاست
 "ن از بین رفته استمعیشت کارگرا : "زیرا حقیقت چیزی نیست جز .امور قرار دهند

های  معیشت کارگران نباید در پسِ مصلحت: دارد لذا مجمع عالی نمایندگان کارگران اعالم می
چرا باید “: و لذا سیاسی پنهان بماند و امنیت شغلی کارگران را در معرض تهدید قرار گیرد؛

 .ما نگران معیشِت موکلین خود یعنی کارگران هستیم “ سکوت پیشه کنیم
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 :شوشتر شهرداری کارگران تجمع از روز سومین آغاز -*

  

کننده در  معشماری از کارگران تج :آمده است  ۷۹ مهر۱۲درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 
تاکنون برای پرداخت ( بیست وسوم مهر ماه)از روز دوشنبه : مقابل شهرداری شوشتر گفتند

یکی از کارگران شهرداری .ایم مطالباتمان هر روز مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده
همچنین جدا از دستمزد بیمه .  از فروردین ماه تاکنون مزدی به ما پرداخت نشده: شوشتر گفت

به ادعای آنان، اعتراض صنفی کارگران واحد موتوری و اداری ... .با مشکل روبروست نیز
تر  گسترده( تنظیف وحمل زباله)شهرداری شوشتر با همراهی کارگران فضای سبز و خدماتی 

های  آوری زباله شده است به طوری که کارگران تنظیف و حمل زباله به نشانه اعتراض از جمع
برای جلوگیری از این اقدام، : کارگران گفتند .تر خوداری کردندبرخی مناطق شهر شوش

مسئوالن شهری یک ماه از دستمزد معوقه کارگران بخش خدماتی را پرداخت کردند اما نگرانی 
از وضعیت نامعلوم مابقی مطالباتمان باعث شده تا کارگران خدماتی نیز اعتراضات صنفی خود 

 .کنندرا با همراهی سایر کارگران دنبال 

 همه :شرکت مدیران/اجباری مرخصی از «سنندج آرا پاک» کارگران نگرانی -*
 :هستند کار به مشغول

 

در « پاک آرا»لبنیانِی کارگران شرکت  :آمده است  ۷۹ مهر۱۲درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 
ترسیم این  می: گویند دهند و می سنندج از مرخصی اجباری تعدادی از همکاران خود خبر می

این کارگران .ای نزدیک تعدیل شوند نفر است، در آینده 14کارگران که تعداد آنها حدود 
د و این شو شوند با تاخیر پرداخت می بیمه کارگرانی که به مرخصی فرستاده می: گویند می

  ....است مساله مشکالتی را برای آنها به وجود آورده

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشورخواستار  -* 
 :بازنشستگان دغدغه مهمترین «درمان»/هستند فشار تحت بازنشستگانشد؛

عضو کانون عالی )نصر هللا دریابیگی   :آمده است  ۷۹ مهر۱۲درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 
ی کشور و رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگات تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماع

مدیرعامل سازمان تامین )تقی نوربخش   ای خطاب به با انتشار نامه( استان مازندران
با بیان مشکالت بازنشستگان خواستار توجه هرچه بیشتر برای رفع دغدغه ( اجتماعی

 :بدین شرح استبخش هایی از نامه  .بازنشستگان شد

های اخیر ناشی از خباثت شیطان بزرگ از بیرون همچنین  نگونه که مستحضرید طی ماههما
ای از درون بر حجم مشکالت جامعه بزرگ کارگران و  انصافی عده ها، طمع ورزی و بی مهری بی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681496-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681674-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/681674-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/681481-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86


بازنشستگان افزود و کما فی سابق این بار هم بازنشستگان و کارگران بوده و هستند که 
ن وارد و این قشر به شدت زیان دیده، تحت فشار سهمگین و غیرقابل بیشترین آسیب بر آنا

اما اکنون با صرف نظر از این کلیّت، ذیالً به مشکلی  .اند تحمل اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته
کاری،  شود و فقط و فقط ناشی از کم جدید که نه آمریکا و نه به دشمنی دیگر مربوط نمی

شود، اشاره، توجه و  ادی از زیرمجموعه جنابعالی مربوط میکاری افر توجهی و مسامحه بی
 ....الذکر، به عنوان تقاضایی جدی مورد تقاضاست عنایت به موارد معروضه ذیل

ها چه موقع جاری  پرسند عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان می -*
 کشد تنها نام کارگر را یدک می« بانک  رفاه  کارگران»/شود می

عضو هیات )محمدحسن موسیوند   :آمده است  ۷۹ مهر۱۲درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش 
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با ( مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد

هایی که از جانب مدیریت سازمان تامین اجتماعی با هدف بهبود شرایط  انتقاد از وعده
هایی که  قول: شوند، گفت ها منعکس می بگیران سر داده و توسط رسانه  ستمریمعیشتی م
شوند و این خواسته یا ناخواسته بر افکاِر  شوند، عملی نمی های خبری داده می در نشست

به  ویاشاره .شود گذارد و موجب رشد فزاینده بدبینی می جامعه هدف تاثیر منفی می
بگیران   میلیون تومانی به مستمری ۱ن پرداخت وام هما« شوند هایی که عملی نمی قول»

وعده آن را  ۷۹است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در آغاز هفته تامین اجتماعی سال 
 .داده بود

هاِی گذشته به منظور ثبت ناِم دریافت  مطابق رسم سال بازنشستگان ،: افزاید موسیوند می
دهیم  کنند و بعد که توضیح می رهایشان مراجعه میهای بازنشستگی شه وام ابتدا به کانون

اید و باال  گویند وام ما را در جیب خود گذاشته شوند و می ماجرا چیست، خشمگین می
« بانِک رفاِه کارگران»با بیان اینکه وی  .ای در کار نیست گویید که بودجه اید و حاال می کشیده

این مبالغ ناچیز تحت عنوان وام، به کمک به  کشد باید برای پرداخت که نام کارگر را یدک می
سازمان تامین اجتماعی بیاید و صرفا معطل تخصیص بودجه از سوی سازمان تامین اجتماعی 

بهره به کارگران، بازنشستگان و  های کم بانک رفاه باید با پرداخت وام: نشود، گفت
های  شوند که از بانک جبور نمیاینگونه آنها م. تولیدکنندگان از آنها به نحو احسن حمایت کند

گوییم که بانک رفاه تنها نام  پس ما می. دیگر با این سودهای باال برای امرار معاش وام بگیرند
 .کشد کارگر را یدک می

 :بازداشتی های معلم را آزاد شان کنید -*

  

 .و زندان کردن آنان نیست ، آزادشان سازید پاسخ حق خواهی معلمان، دستگیری 

از  برخی کودکان تنها به دلیل نداشتن کفش:کارشناس بهزیستی خوزستان -*
 مانند تحصیل بازمی

https://www.isna.ir/news/970 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680319-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/680319-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF


 

 ،پور زینب فتحعلی :آمده است  ۷۹ مهر۱۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
بسیاری از : کل بهزیستی خوزستان گفت دیدگان اجتماعی اداره کارشناس مسئول امور آسیب
برخی از کودکان . اند اند، به دلیل مسائل جزئی از تحصیل بازمانده کودکانی که به مدرسه نرفته

ها تنها نیاز به تلنگر  انوادهروند و برخی خ تنها به دلیل نداشتن یک جفت کفش به مدرسه نمی
.. .شان را گوشزد کند ها صحبت و اهمیت تحصیل فرزندان دارند و باید یک مددکار اجتماعی با آن

 21امسال یک فایل : وی با اشاره به طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل تصریح کرد
کل آموزش و پرورش خوزستان به سازمان  هزار نفری کودکان بازمانده از تحصیل از اداره

نفر به ما معرفی کردند که در این  2145بهزیستی ارسال شد که پس از شناسایی کودکان، 
نفر از کودکان بازمانده از تحصیلی که به ما  2582: پور گفت فتحعلی .زمینه کار را آغاز کردیم

هر چند کودکان بازمانده از : وی بیان کرد... .معرفی شدند فاقد آدرس یا مشخصات کافی بودند
تحصیل شوند اما این کودکان نیاز به هزینه برای برگشتن به چرخه  تحصیل شناسایی می

ماند و ممکن است اعتماد به ما در  بنابراین فرایند به دلیل یک سری کارها ناقص می. دارند
 .میان مردم از بین برود

 انتهای پیام

  :کر شخبری از هفت تپه نی -*

  .اعتراض چند ساعته قسمتهای داخلی نیشکر هفت تپه به
 .تعدی سرپرست کارخانه خوراک دام

کارگران کارخانه وتجهیزات مکانیک ودیگر ادارات در حمایت از همکاران خود پس از چند ساعت 
 .تجمع مجدد به کار خود مشغول شدند

 .ام نماینده خود را انتخاب وبه جمع دیگر نمایندگان اضافه شددر ضمن کارگران خوراک د
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۹۷مهر  ۲۱

 شان، مطالبات پرداخت عدم به اعتراض در سلیمان دمسج شهرداری کارکنان-*
 :اند کرده اعتصاب

طی چند روز اخیر، کارگران و   :آمده است  ۷۹ مهر۱۲درتاریخ ایلنا، یرگزاخبربه گزارش ، 
ماه معوقه مزدی، پرداخت نشدن حق  ۰کارمندان شهرداری مسجد سلیمان در اعتراض به 

 ۰براساس دعاوی آنها، ... .اند شیده و اعتصاب کردهبیمه و دیگر سنوات خود، دست از کار ک
( همراه ماه کنونی که هنوز به اتمام نرسیده شامل سه ماه تابستان به)ماه معوقه مزدی 

شان دربرگیرنده همان سه ماه تمام شده  که با محاسبات ما، مطالبه طلب دارند درحالی
گفتنی است هیچ کدام از . شود نمی -که هنوز تمام نشده–تابستان است و شامل مهر ماه 

زمانپور در خصوص تعداد کارکنان  ....اند های استان، دستمزد این ماه را پرداخت نکرده شهرداری
 ۱۰۲الی  ۱۲۲شهرداری نزدیک به : شهرداری و کسانی که مطالبه مزدی دارند، اظهار داشت

شامل کارگر، )همین تعداد  .درصد آنها رسمی هستند ۱۲نفر نیرو دارد که از این میان کمتر از 
نماینده مسجدسلیمان در  ....دارای معوقات مزدی هستند...( کارمند، خدماتی، حراست و

گفتنی است مشکل در پرداخت دستمزد نیروهای شهرداری  :گفت شورای استان خوزستان 
محدود به مسجد سلیمان نیست بلکه نه تنها در بسیاری شهرهای دیگر استان خوزستان، 

ه حتی در کالنشهرهای بزرگ کشور که صاحب منابع درآمدی بسیار بیشتری هستند هم، بلک
 ....دهد رخ می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681623-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%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-9/681623-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


عثمان اسماعیلی کارگر نقاش به دویست هزار تومان جزای نقدی به اتهام  -*
 :اخالل در نظم و آسایش عمومی

  

  : کارگران
یفری شهرستان سقز، دادگاه ک241طی حکمی از سوی شعبه  15/1/11روز چهارشنبه مورخ 

که ( روز جهانی کارگر) برابر با اول ماه مه  22/1/11عثمان اسماعیلی کارگر نقاش که در تاریخ 
در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شده بود به دویست هزار تومان جزای نقدی به اتهام 

تار لغو ما ضمن محکوم کردن احکام صادره خواس. اخالل در نظم و آسایش عمومی محکوم شد
 .فوری آن هستیم

 : حقوق های معوقه  ای دریافتتجمع کارکنان عمران و نیرو بر -*

 
ماه حقوق عقب افتاده در  ۶ مهر در اعتراض به 16کارکنان شرکت عمران و نیرو امروز پنجشنبه 

 دتجمع کردنمقابل استانداری آذربایجان غربی 

 آمدن از صحبتی!/شود می محقق نان شدن گران با فقط نانوایان مزد   افزایش   -*

 :نیست مذاکره میز پای

  

افزایش قیمت نان همواره :آمده است  ۷۹ مهر۶۲درتاریخ عابدی خبرنگار ایلنا،به گزارش پیام 
. شود برای افکار عمومی حساسیت برانگیز بوده است؛ چراکه قوتِ عاِم مردم محسوب می

حاال چند روزی است که کارگروه اصالح نظام یارانه آرد گندم و نان که در هر استان جداگانه 
از همین رو قیمت نان . ها است بالغ افزایش قیمت نان به نانواییشود، در حال ا تشکیل می

افزایش یافته ( بسته به وزن چانه نان و کیفیت آرد)درصد  ۲۱تا  ۲۹طور میانگین در هر استان  به

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681316-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681316-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


براساس تصمیم کارگروِه استان کردستان، . ها است هم یکی از همین استان  کردستان. است
تومان و  ۹۲۲گرم  ۰۱۲تومان، سنگک با وزن چانه  ۲۲۲گرم  ۱۶۱قیمت نان لواش با وزن چانه 

 افزایش شرط به قیمت افزایش این البته.تومان خواهد بود ۶۱۲گرم  ۰۱۲بربری با وزن چانه 
 به ها سال این تمام در نداند که کیست اما است شده انجام نان کیفیت افزایش و ها نظارت
 روز هر نان کیفیت و رها خود حال به  نظارت (اکنونت ۷۲سال از) نان قیمت افزایش عدم بهانه
ای برای ما دارد؟ ما که از  افزایش قیمت نان چه فایده: کارگران خباز بگویند... .شد دیروز از بدتر

کنیم و جز  های پخت نان دود می صبح تا عصر سرپا هستیم و شیره جان خود را در کوره ۰
پزد،  کند و نان می ما اگر قرار نیست آنکه کار میا .شود مان نمی نان چیزی نصیب سفره بی

ای دارد؟ آنهم در  خود نانی برای سیر کردن شکمش داشته باشد، افزایش قیمت نان چه فایده
شرایطی که قیمت سایر کاالهای اساسی هم باال رفته است اما حداقل دستمزد کارگران از 

درصد  ۲۷۶۶ق بین المللی پول به تاکنون که تورم مطابق محاسبات صندو ۷۹ابتداِی سال 
درصد کاهش  ۸۲رسیده و قدرت خرید ریال مطابق محاسبات صورت گرفته توسط اقتصاددانان تا 

 ...  .درصد کاهش یافته، افزایشی نداشته است ۱۲۲یافته است و ارزش آن مقابل دالر 

 : قیمت نان در کل کردستان افزایش یافت -*

 

تومان  ۲۲۲به  ۱۶۱قیمت نان در کل کردستان افزایش یافت هر نان لواش از :۷۹مهر ۲۶امروز 
  .رسید

 :آنچه باغات انار درجه یک کردستان را به نابودی کشانده است -*

//www.isna.ir/news/97072614682https: 

 

ن معاو محمود عبدی،  :آمده است  ۷۹ مهر۶۲درتاریخ ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 
احداث سد داریان در منطقه عامل حذف و نابودی سطح باالیی : اجرایی فرماندار سروآباد گفت

از باغات درجه یک انار شهرستان سروآباد بویژه در حوزه روستایی سلین بوده که مستلزم 
مساحت باغات انار سروآباد  :ظهار کردوی ا .پیگیری جدی مسئوالن برای احیای باغات است

متوسط . هکتار غیربارور است ۹۲هکتار آن باغات بارور و  ۲۸۲هکتار است که از این میزان  ۲۱۲
تن بوده  5444تن در هر هکتار است و میزان پیش بینی تولید انار در سال جاری  ۱۸ تولید انار

ارقام انار در شهرستان سروآباد را شامل ملس، رباب و ارقام : عبدی اعالم داشت  .است
سروآباد در تولید انار از لحاظ سطح و میزان در استان کردستان : و گفت بومی اورامان ذکر کرد

در روستاهای گواز، بلبر،  بیشترین مساحت باغات انار و تمرکز این محصول .رتبه اول را داراست
ژیوار، سلین، رودبار و دلمرز است و بیشترین میزان مصرف انار به صورت تازه خوری و در 



ی گیرد و مابقی نیز به صورت آب انار، رب انار، رنگ رزی و دارویی بازارهای داخلی صورت م
شهرستان سروآباد با : معاون فرماندار سروآباد خاطرنشان کرد ....گیرد مورد مصرف قرار می

این  .کیلومتر مربع در جنوب غربی استان کردستان قرار گرفته است ۱۲۲۲وسعتی معادل 
شهرستان از دو شهر سروآباد و اورامان تخت تشکیل شده و طبق آخرین سرشماری، این 

 .هزار نفر جمعیت است ۰۱شهرستان دارای 

 ازای در گرگان زمزم شرکت بازنشستگانگو با ایلنا مطرح شد؛ و ر گفتد -*
 :دگیرن می نوشابه سنواتشان،

دبیر کانون )حمید خیرخواه   :آمده است  ۷۹ مهر۶۲درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
( بازنشستگان شهرستان گرگان و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان گلستان

سال در این  ۲۰من خودم : پیرامون مسائل و مشکالت این روزهای شرکت زمزم گرگان گفت
. سال رییس شورای اسالمی کار و فرمانده بسیج آنجا بودم ۱۶م و شرکت مشغول به کار بود

: وی گفت .کارگر دارد ۲۱۱الی  ۲۱۲اکنون این شرکت بین . هم بازنشسته شدم ۷۲در سال 
که شرکت زمزم هم ازجمله )کیا به ریاست بنیاد مستضعفان  مهندس محمد سعیدی

کارگری شرکت تحولی به وجود  ، در حوزهانتخاب شد  (شود های آن محسوب می زیرمجموعه
شرکت زمزم گرگان که زمانی بازار فروش بسیار ... . آید اما متاسفانه بهبود خاصی پیش نیامد

مازندران، گلستان، سمنان و بخشی از )های شمالی کشور  ای در سطح استان گسترده
ازارش ماشین داشت، اکنون ب ۱۲و یک شبکه بسیار قوی توزیع متشکل از ( خراسان شمالی

: اظهار داشت وی   .باخته است... را به برندهای جدیدی از قبیل میراندا، کوکاکوال، پپسی و
باتوجه به کاهش سرمایه در گردش شرکت، . تیم اقتصادی ریاست فعلی بنیاد ضعیف است

عالوه، مدتی است وضع به  به. آید مشکالتی نظیر معوقات مزدی برای کارگران پیش می
جای سنواتشان، معادل آن نوشابه  شوند به ه کارگرانی که بازنشسته میصورتی درآمده ک

بسیاری از بازنشستگان این شرکت برای کسب . کنند تا در سطح شهر بفروشند دریافت می
مجبورند با ماشین در شهر دور بزنند تا  -جای سنواتی که به آنها داده نشده به –درآمد 
   .شان را بفروشند نوشابه

 
مرخصی اجباری / حقوق معوقه کارکنان سازمان همیاری شهرداری مازندران -*

 «پاک آرا سنندج»تعدادی از کارگران شرکت لبنیاتی 
 

. ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند ۶های مازندران  کارکنان سازمان همیاری شهرداری
این سازمان که زیر نظر استانداری و به صورت درآمد هزینه باید مدیریت شود، در حال حاضر با 

 . چالش مالی مواجه شده است
نفر از  ۲۲در سنندج از مرخصی اجباری « پاک آرا»رکت لبنیانی بنا بر خبری دیگر، کارگران ش

 .کنند ست که مسئوالن شرکت این موضوع را انکار می همکاران خود خبر دادند، این درحالی

 مایندگان کارگران و وزارت کار؛توسط ن -*
 در بازنگری تا دیگر گام یک/شد امضا کار عالی شورای جلسه برگزاری جلسه صورت
 ۷۹ مزد

 

ری نمایندگان گروه کارگری خواهان برگزا:آمده است  ۷۹ مهر۶۲درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
« احمد مشیریان»این جلسه در دفتر  .شدند ۷۹عالی کار برای ترمیم مزد سال  جلسه شورای

ای تنظیم شد که به  جلسه در پایان صورت. عالی کار برگزار شد معاون روابط کار و دبیر شورای
حسین »، «اللهی ابوالفضل فتح»، «محمدرضا تاجیک«»آیت اسدی»، «علی خدایی»امضای 
، مدیرکل «فرزاد یوسفی»، «احمد مشیریان»از گروه کارگری و « ر چمنیناص»و « حبیبی

عالی کار  مسئول دبیرخانه شورای« علیرضا محمدی»های کارگری و کارفرمایی و  سازمان
های  جلسه با احمد مشیریان مصوبه جلسه صبح امروز بود که با حضور روسای تشکل.رسید

عالی کار و مشاوران آنها از هر سه تشکل  کارگری و بازنشستگی و اعضای کارگری شورای
مکاتبه با کمیسیون .رسمی کارگری در دفتر کانون شوراهای اسالمی کار برگزار شده است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681466-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%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-9/681466-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%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-9/681756-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681756-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%AF


اجتماعی مجلس، ارسال نامه به رئیس جمهوری درباره تخلفات وزارت کار و شکایت به دیوان 
 .شوند رایی میعدالت اداری از دیگر مصوبات این جلسه است که روزهای آینده اج

 
 :یافت پایان شوشتر شهرداری کارگران اعتراضوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 
به دنبال برپایی اجتماعات  : آمده است ۷۹ مهر۶۲درتاریخدولتی ایلنا،  خبرگزاریبه گزارش 

مهر  ۲۱چهارشنبه )صنفی روزهای گذشته کارگران مجموعه شهرداری شوشتر، روز گذشته 
اعتراض کارگران، مدیران شهری و نماینده کارگران مجموعه  روز سومین همزمان با( ماه

شوشتر برای رسیدگی به مشکالت صنفی کارگران معترض این واحد خدماتی  شهرداری
تشکیل جلسه دادند و در نتیجه برپایی این جلسه، کارگران معترض به تجمع خود خاتمه 

روز گذشته تصمیم گرفته شد که همه کارگران و کارکنان پیمانکاری   در جلسه... .دادند
تبدیل وضعیت شوند و برای تامین منابع مالی برای روز آینده به قراردادی  ۱۲شهرداری طی 

های عمرانی کوچک و بزرگ متوقف و اولویت  پرداخت مطالبات مزدی کارگران، کلیه پروژه
 .پرداخت مطالبات مزدی کارگران باشد

از قرار معلوم شهرداری شوشتر قبول کرده است که بعد از کسرمالیات بر ارزش افزوده 
کارگران در روزهای گذشته به خبرنگار ایلنا گفته ... .را پرداخت کندمطالبات مزدی کارگران 

های برخی مناطق شهر  آوری زباله بودند کارگران تنظیف و حمل زباله به نشانه اعتراض از جمع
شوشتر خوداری کرده بودند که شب گذشته این اقدام اعتراضی کارگران خدماتی پایان یافت و 

 .شدند ای شهر جمع آوری همه زباله

 
« طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا اصالح»شعار شعار : صادقی نماینده مجلس -*

 :تشعاری واقعی اس
 
محمود صادقی، نمایندهم مجلس از تهران که  : است آمده ایسنا دولتی خبرگزاری نوشته هب

: گفته« حزب اراده ملت»مهر در کنگره  11خود به جناح اصالح طلب نزدیک است امروز جمعه 
. شعاری واقعی است« طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا اصالح»ار ما غافل هستیم که شع

رو با کسری بودجه کم  های پیش در ماه. رو داریم باید هشدار دهیم که روزهای سختی را پیش
 .شود سابقه مواجه هستیم و باید ببینیم نظام چگونه با این شرایط مواجه می

 : فرد مشکوک دستگیر شده در جاده حمیدیه ۶از  -*
 

این افراد که تعدادشان شش نفر گزارش شده است، در یک خودروی پراید در مسیر پیاده روی 
اربعین حسینی در محدوده شهرستان حمیدیه، امروز جمعه بیست و هفتم مهرماه توسط 

 .مأموران انتظامی و امنیتی شناسایی و دستگیر شدند
تحقیقات جهت مشخص شدن انگیزه و . چهار نفر از این افراد با لباس و آرایش کامال زنانه بودند

 .اهداف این افراد در حال انجام است

های سیستان و بلوچستان  مرزنشین:پیام عابدی گزارش می دهد ایلنا خبرنگار  -*
 : ام ما زدند تا به کام خود فرو ببرندبه ن

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/681910-%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-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-681496
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680812-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A8%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-9/680812-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF


 

های  دولت یا تعاونی : آمده است  ۷۹ مهر۹۲درتاریخخبرنگار دولتی ایلنا،  پیام عابدیبه گزارش 
مرزنشین؟ متهم واریز نشدن سهمیه فروش سوخت به حساب مرزنشینان سیستان و 

افتن پاسخی تمرکز ها بر روی ی بلوچستان چه دستگاه یا نهادی است؟ این روزها رسانه
اما این . اندازند روند و تقصیر را بر گردن یکدیگر می اند اما هیچ کدام از این دو زیر بار نمی کرده

زند که  آید و در ذوق خواننده می کاله مانده زمانی بیشتر به چشم می جیِب خالی و سِر بی
کند در  ود هر کاری که میکند و به زعم خ بدانیم دولت؛ مرزنشینان را نگهبان مرزها تلقی می

 .خواهد مرزنشینان برای یافتن کار مرزها را ترک کنند حمایت از آنهاست چراکه نمی

البته طبیعی است که مرزهای خالی از سکنه همیشه در معرض تهدید قرار دارند اما اینکه 
بابت  هزار تومان ۱۲بگوییم تو که مرزنشین هستی باید همانجا بمانی تا ماه به ماه مثال 

زیرا مرزنشین به سبِب . سهمیه سوخت به حسابت بریزیم، اجحافی آشکار در حق اوست
نواتر از آن  گذارِی آشفته که خواسته یا نخواسته کارکردی جز توزیع رانت ندارد، بی سیاست

ها در  لیتر بنزین به هر خانوار برای فروش از طریق تعاونی ۱۱۲۲زمانی است که طرح تخصیصِ 
 ....بار دیگر کلید خورد ۱۲۷۲ارج از مرز در سال مرز یا خ

کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به حقوق معوقه خود روبروی استانداری  -*
 :خوزستان تجمع کردند

 
ماه حقوق معوقه خود  ۷نفر از کارگران آتش نشانی شهرداری شادگان نسبت به  ۲۲۲حدود  

 .اعتراض دارند

 :ضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کردع -*
 دو و یک درجه شهروند چرا ...بازنشسته معلمان میان حقوق پرداخت آشکار تبعیض
 کنیم؟ می ایجاد

 

علیرضا : آمده است  ۷۹ مهر۹۲تاریخدرنقل از خانه ملت به ایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش
با انتقاد از تفاوت فاحش حقوق  سلیمی نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس

این تبعیض و : با بازنشستگان پس از این سال، عنوان کرد ۷۲بازنشستگان پیش از سال 
 ۷۲تفاوت فاحش به هیچ عنوان قابل درک نیست که چرا باید بازنشستگان پیش از سال 

و هیات رییسه این عض... .حقوق و مزایایی با اختالف یک تا یک و نیم میلیون کمتر دریافت کنند
آیا تبعیت افرادی : کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در پایان، تصریح کرد

بازنشسته شدند با افرادی که پس از این سال بازنشسته شدند متفاوت  ۷۲که قبل از سال 
ر دهد؛ این اقدام شهروند درجه یک و دو د ها انجام می است که دولت این تبعیض را در قبال آن

کند که بسیار سیاست اشتباه و غلطی بوده و باید در اسرع وقت این نقص  کشور ایجاد می
 .جبران شود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/682161-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/682161-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 :دبسته حمایتی به جای ترمیم مز -*
 

سرپرست وزارت کار کوچک : آمده است  ۷۹ مهر۹۲تاریخدرایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش
ترین توجهی به مجموعه اعتراضات و تهدیدات لفظی وابستگان خانه کارگر، شوراهای 

شورای عالی کارمبنی بر برگزاری نشست این شورا برای « کارگری»اسالمی، نمایندگان 
به « یتیبسته حما»تصمیم گیری در باره ترمیم مزد نکرده و در عوض همچنان بر طرح ارائه 

: مهر به ایلنا گفته 11محسنی بندپی امروز جمعه . عنوان سیاست دولت تاکید کرده است
شناسایی افرادی که واجد شرایط دریافت بسته های حمایتی می شوند، انجام داده »

درباره ارزش و مبلغ این بسته ها و استمرار ارایه آن در هفته آینده جلسه ای برگزار خواهد .ایم
 «.یات نهایی یکشنبه هفته آینده اطالع رسانی می شودشد و جزی

 
 :سخنی با برادران و خواهران عزیزم در هفت تپه و مبارزه با نژاد پرستی -*
 

امروز مبارزات : آمده است 11مهر  27به نوشته کانال تلگرامی نیشکر هفت تپه در تاریخ 
په در کشور به یک الگوی مبارزاتی تمام عیار بدل شده است از اتحادمان، کارگری هفت ت

اعتصابات منسجم و مطالبه گری مان، سازماندهی خوبمان، انتخابات آزاد مان تا شعار 
شوراهای مستقل کارگری و رفتار شورایی مان که همه در سایه اتحاد و برادری مان بدست 

ها مهم تر، یکی از زیباترین جلوه های انسانی یعنی جلوه آمده است اما برای بنده از همه این
سال پس از تأسیس آن  64ی زیستِی جمعِی انسانی مان است که در هفت تپه در این 

لر، ) جاری و ساری بوده است یعنی زندگی مهرورزانه ی افراد از چندین نژاد و اقوام و طایفه 
جموعه ی کارگری در کنار هم، که بدون در در یک م...( عرب، بختیاری، کرد، ترک، دزفولی و

نظر گرفتن نژادها، سالهاست شانه به شانه کنار همدیگر کار را پیش برده اند و باهم پیوند 
 خانوادگی هم برقرار کرده و امروز عالوه بر رفیق و همکار بودن، همه فامیل همدیگر هستیم

یار مهم را یادآور شوم، یکی از دانم یک نکته بس اما برادران و خواهران گرامی الزم می
مهمترین اهداف مبارزات جنبش کارگری، مبارزه با امر زشت و غیر اخالقی نژاد پرستی و تفرقه 

 افکنی نژادی ست
تفرقه افکنی نژادی یکی از حربه های قدیمی نظام سرمایه داری در بین طبقه ی کارگری 

تحد و بهم چسبیده کارگران شکاف ست و ریشه ی تاریخی دارد تا از این طریق در صفوف م
عمیق ایجاد کرده و کارگران را از هدف اصلی دور و آنها را مشغول جنگ داخلی طبقه ی خود 

 کند 
پس از خصوصی سازی شرکت هفت تپه هر روز شاهد یک رفتار غیر اخالقی تازه در شرکت 

رویج مطالب بودیم ولی متأسفانه چند روزی ست توسط عوامل خودفروخته شاهد نشر و ت
بسیار زشت و غیر اخالقِی نژادپرستانه در بین کارگران شریف هفت تپه هستیم که باعث 

رنجش تمام افراد از همه اقوام شده است، برادران اجازه ندهیم این افراد جاهل و معلوم الحال 
 به اتحاد و برادری مان خدشه وارد کنند ما همه کارگر و برادریم، همه یکی هستیم

شود و صادقانه کارش  رگر ابتدا بخاطر خانواده اش، شرافتمندانه در محیط کار حاضر مییک کا
را انجام می دهد اگر به خانواده و شرافِت حتی یک کارگر توهینی بشود به تمام طبقه کارگری 
اهانت شده و ما در مقابل آن خواهیم ایستاد و اصال برای ما فرقی ندارد آن کارگر عزیز که مورد 

 نت قرار گرفته از چه قوم و طایفه ایستاها
درست است نظام رانتی و سرمایه داری رنج های فراوانی را بر ما تحمیل کرده است اما 

بیاییم از زیباترین جلوه ِی زیستِی جمعِی انسانی مان در هفت تپه حفاظت و نگهداری کنیم، 
بزرگترین رمز »این با در کنار هم بودن، پشت به پشت و دست در دست هم گذاشتن که 

 «پیروزی ماست
 زنده باد کارگر، ننگ بر نژاد پرست

 اسماعیل بخشی
 نماینده کارگری نیشکر هفت تپه

 11مهر  27



 :اخراجیم بزنیم حرفم/کشاند کما به را «عماد» ایمنی نبود -*

 

در ده سال  : آمده است  ۷۹ مهر۹۲تاریخدر ایلنا، پروین محمدی خبرنگار دولتی به گزارش
هزار نفر در ایران به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست ۱۶گذشته نزدیک به 

مورد بیان کرده  ۱۰۹است که وزارت کار آن را  ۷۰آخرین ضریب حوادث کار اما تا سال . ددهن می
انگار آسیب . گیرد تا نوری از دور به چشم بیاید و دیده شود میرد، آتش می کارگر می.است
اما مگر غیر این است که کارگر به کار زنده . اند ها دیگر طبیعی شده ها و از کار افتادگی دیدن

کارگری آبادانی است که یک هفته « عماد»میرد؟ زنده باشد و کار نتواند بکند، میاست؟ 
های آب و فاضالب بریده  نفس عماد در کانال. شود که روی تخت بیمارستان افتاده است می

اگر : گویند همکارانش می. اند های بیمارستان متصل کرده شده است و االن آن را به دستگاه
عماد کارگر پیمانی است و صبح روز حادثه به .رود ند؛ عماد از بین میها را جدا کن دستگاه

رود اما در درون کانال همه چیز بند  روبی به داخل کانال می دستور مسئول واحدش برای الی
همکاری که به عنوان نیروی کمکی با عماد به محل ماموریت رفته . شود آید و سیاه می می

خواسته را  ف شنیدن صدای عماد از ته چاه که کمک میشنوا بوده و سمعکش کفا بود، کم
کشند و  جان عماد را از داخل کانال بیرون می دست آخر مردم محل جسم بی. نداشته است

بین رفتن و آمدن در راهروهای . زن پشت تلفن، داخل بیمارستان است .برند به بیمارستان می
ها  اگر آن. های بیمارستان وصل است گاهی زندگی عماد االن به دست همه: گوید بیمارستان می

ی امید ما به بیدار شدن  همه. دانم چه خواهد شد مان کفاف ندهد؛ نمی را بکنند یا بودجه
مخارج . ایم بیمه هستیم اما برای تامین مخارجش تا به امروز از جیب داده .استعماد 

های درمان  بیمه همه بخش. ایم تومان برای سونوگرافی، همه را از جیب داده۶۲۲ازمایشگاه و 
. ایمنی در اداره آب ضعیف است: گوید یکی از همکاران عماد می... .کند و داروها را حمایت نمی

وقتی مسئول واحدت تو را به ماموریت . تر بخواهم بگویم اینکه اصال ایمنی ندارد راحت
گویند  ع میدر این شرایط اگر کار هم نکنی سری. ای جز رفتن نداری فرستد؛ چاره می

کارگر در این وضع پول و اقتصاد مملکتی مگر خوشی زیر دلش زده که راحت . خواهی برو نمی
. گویند برو حرفم بزنی می. شود سوزد و گاهی خفه می ماند و گاهی می می. جمع کند و برود

د بعد اما عما. آیند عماد دو دختر دارد که هر روز به امید بیدار شدن پدرشان به بیمارستان می
مدیرعامل اداره آب آبادان می گوید ما پیگیر کارهایش . از یک هفته هنوز چشم باز نکرده است

به هر حال او نیروی پیمانی است و باید از پیمانکار . شاهلل زودتر سرپا شوند ان. هستیم 
 عماد: گوید دهد و می پیمانکار هم در جواب به مدیرعامل اداره آب ارجاع می.وجو کنید پرس

من مانده ... .همه وسایل ایمنی با خودش داشته و به هر حال مسئله در حال پیگیری است
زالو مسلکند ام ک این جماعت پیمانکار ، مدیر عامل و رئسی و روسا چقدر وقیع و حریص و 

که دارند آرام و آرام خون کارگر را جلوی چشمان همه می مکند تا خودشان با شکم های سیر 
 !ند روزگار بگذران

 :قطعنامه اضطراری کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل/  هاطالعی -*
 

 یحمایت از رانندگان اعتصاب ،علیه تهدیدات حکومتی
برابر با  ۱۲۷۹مهر  ۲۹امروز جمعه " فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل"کنگره سراسری 

قطعنامه ای اضطراری را مورد تصویب قرار داد که بر مبنای آن کارزاری  ۲۲۱۸اکتبر  ۱۷
سر سراسری تصویب شده است که تمامی تشکالت کارگری وابسته به آی تی اف در سرا

در این قطعنامه بطور مشخص . جهان به دولت ایران جهت رعایت حقوق کارگران فشار بیاورند
نفر از  ۲۲۲از دور جدید اعتراضات و اعتصابات رانندگان کامیون حمایت شده و بازداشت بیش از 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/680821-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85


قطعنامه همچنین اعالم کرده است که . اعتصابیون به شدت و قاطعانه محکوم شده است
اف تهدیدات مقامات قضایی جمهوری اسالمی ایران علیه رانندگان بازداشت  کنگره آی تی

شده مبنی بر اشد مجازات ازجمله اعدام را به شدت محکوم میکند و از دولت ایران می خواهد 
که رانندگان کامیون و کامیونداران بازداشتی را فورا آزاد کند و اقدامات خود جهت ایجاد ترس و 

 . را متوقف نماید وحشت علیه کارگران
درخواست کرده است که فورا مداخله کرده و از دولت " سازمان جهانی کار"کنگره همچنین از 

ایران بخواهد که هر گونه دادگاهی علیه بازداشت شدگان را متوقف کرده، کارگران بازداشتی 
گری و ایجاد را آزاد کند و حق تشکالت مستقل کارگری برای دستیابی به حقوق اتحادیه ای کار

قطعنامه همچنین به اعتراضات تا کنونی فدراسیون . تشکالت مستقل کارگری را رعایت نماید
های جهانی کارگری علیه نقض حقوق کارگری و انسانی توسط دولت ایران ایران اشاره میکند 

و وظایف دولت ایران به عنوان عضو سازمان جهانی کار پیرامون رعایت حقوق انسانی و 
 .ی را تاکید میکند و از دولت ایران انتظار پاسخ داردکارگر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پیام خود به کنگره آی تی اف در 
و در بیانیه های جداگانه ای در مورد وضعیت بشدت نگران کننده رانندگان  ۱۲۷۹مهر  ۲۱تاریخ 

ید ویژه کرده بود و در این مدت پیگیر تصویب قطعنامه بازداشتی و تهدیدات مقامات حکومتی تاک
نماینده  ۲۲۲۲سندیکا حمایت از این قطعنامه اضطراری توسط بیش از . اضطراری در اینمورد بود

میلیون کارگر حمل و نقل را بسیار حائز اهمیت  ۱۷کشور جهان به نمایندگی از  ۱۰۲کارگری از 
مه از همکاران خود در سراسر جهان نهایت قدردانی دانسته و ضمن حمایت قاطع از این قطعنا

 .را دارد
 رزنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگ

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 ۸۲۲۱اکتبر  ۱۷، برابر با ۱۲۷۹مهر  ۲۹

 : اعالم همبستگی کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از کارگران ایران  -*

 

 : انندگان کامیون در ایرانقطعنامه کنگره آی تی اف در مورد اعتصاب ر -*



 
برابر با  ۱۲۷۹مهر  ۲۹روز جمعه " فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل"کنگره سراسری 

قطعنامه ای اضطراری را مورد تصویب قرار داد که بر مبنای آن تمامی  ۲۲۱۸اکتبر  ۱۷
اف در سراسر جهان در چارچوب یک کارزاری سراسری،  تشکالت کارگری وابسته به آی تی

 .عایت حقوق کارگران فشار بیاورندبه دولت ایران جهت ر
به گزارش سندیکای کارگران شرک واحد، در این قطعنامه از دور جدید اعتراضات و اعتصابات 

طعانه نفر از اعتصابیون به شدت و قا ۲۲۲رانندگان کامیون حمایت شده و بازداشت بیش از 
قطعنامه همچنین اعالم کرده است کنگره آی تی اف تهدیدات مقامات . محکوم شده است

قضایی جمهوری اسالمی ایران علیه رانندگان بازداشت شده مبنی بر اشد مجازات از جمله 
اعدام را به شدت محکوم میکند و از دولت ایران می خواهد که رانندگان کامیون و کامیونداران 

شت علیه کارگران را متوقف ا فورا آزاد کند و اقدامات خود جهت ایجاد ترس و وحبازداشتی ر
 .نماید

درخواست کرده است که فورا مداخله " سازمان جهانی کار"کنگره آی تی اف همچنین از 
کرده و از دولت ایران بخواهد هر گونه دادگاهی علیه بازداشت شدگان را متوقف کرده، 

زاد کند و حق تشکالت مستقل کارگری برای دستیابی به حقوق کارگران بازداشتی را آ
 .ت مستقل کارگری را رعایت نمایداتحادیه ای کارگری و ایجاد تشکال

قطعنامه همچنین به اعتراضات تاکنونی فدراسیون های جهانی کارگری علیه نقض حقوق 
یران به عنوان عضو کارگری و انسانی توسط دولت ایران ایران اشاره میکند و وظایف دولت ا

از دولت ایران سازمان جهانی کار پیرامون رعایت حقوق انسانی و کارگری را تاکید میکند و 
 .انتظار پاسخ دارد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پیام خود به کنگره آی تی اف 
وضعیت بشدت نگران کننده و در بیانیه های جداگانه ای در مورد  ۱۲۷۹مهر  ۲۱در تاریخ 

رانندگان بازداشتی و تهدیدات مقامات حکومتی تاکید ویژه کرده بود و در این مدت پیگیر 
سندیکا حمایت از این قطعنامه اضطراری توسط . تصویب قطعنامه اضطراری در اینمورد بود

ر حمل و میلیون کارگ ۱۷کشور جهان به نمایندگی از  ۱۰۲نماینده کارگری از  ۲۲۲۲بیش از 
نقل را بسیار حائز اهمیت دانسته و ضمن حمایت قاطع از این قطعنامه از همکاران خود در 

 .سراسر جهان نهایت قدردانی را کرده است
 


