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اسالمی تا به امروز و با رژیم زنشسته مشهدی را می ربایند ؟ هاشم خواستار معلم باپرسش اساسی این است که چرا 

و سر به تمامی شیوه های قتل ، کشتار و ترور« آتش به اختیاران رهبر» و « سربازان گمنام امام زمان»اتکا به تجارب 

واجبی "  نوعشیوه های بکار گرفته شده از  .به کارگرفته استرا تا به امروز در داخل و خارج کشور  نیست کردن را

در  خفه کردن"گرفته تا " تمام کش کردن ها"، " قتل های زنجیری ها " ، "دره پرت کردن از"تالش برای  ،" خوراندن 

، "مرگ خاموش در زندان"، "کاردآجین کردن"، " آویزان کردن ها " ، "ها  به چوبه های دار آویختن"، "استخر

را " آدم ربایی و راوانه تیمارستان کردن " و سر انجام " ندن در ماشینسوزا"، و حاال کشتن و "خودکشاندن در زندان"

 .بر شیوه های تاکنونی اش افزوده است

در استان های مختلف و پیشروی آنها در سراسر کشور نمی توان کتمان نمود که با اعتصاب رانندگان کامیون ها 
 ردندابی دستگیر و روانه زندان ها کانندگان اعتصتن ازر ۲۶۵بیش ازکشور، همه عوامل سرکوب به هراس افتادند و 

معادل رایزنی جاده ها و در تفسید دادستان " قطاع الطریق" احکام شداد و غالظ صادر شد که قبیح ترین آن حکم  و
تن از آنان در قزوین حکم  ۷۱امروز ضد انسانی  های ریز و درشت جرم را معادل اعادم قلمداد نموده وبا این شرارت

 . ام گرفته انداعد

 محمدرضا رمضانزادهعبدالرضا قنبری، معلمان شناخته شده دستگیری موج  همزمان با تحصن معلمان، جدا از این
خبرها حکایت از احضار هفت معلم سقزی به اداره جدا از این . می گرددآغاز  ،عباس واحدی و محمد صالح شکری

از شهرهای تهران، قزوین، بجنورد، مریوان، کرمانشاه و  اطالعات دارد و اخبار احضار فعاالن صنفی معلمان
فعاالن محیط زیست همچنان در بازداشت هستند و به زندان های طویل مدت محکوم شده . الیگودرز به گوش می رسد

هم چنان در زندانند و حاال خبر ربوده  بهشتی لنگرودیمحمود   -محمد حبیبی -اسماعیل عیدی: معلمانی همچون. اند
 . افزوده شده استو بستری کردن او در بیمارستان روانی بربهت و حیرت همگان  هاشم خواستارن شد

برای خانواده و جامعه میلیونی معلمان و افکار عمومی جامعه ما در درون و برون کشور که در گیر تحصن موفق و 
همسرش خانم ، وی وز پس از ربودنبی خبری اولیه از وضعیت این فعال صنفی معلمان، دو رسراسری معلمان بود ، 
و « این بیمارستان برای بیماران روانی ست. همین اکنون دارم از بیمارستان ابن سینا می آیم» : ملکی اعالم می دارد 

وقتی برگشتیم . بیایید ۳۳:۱۱گفتند بروید بعد از . اجازه ندادند برویم داخل. با پسرم از صبح رفتیم دادگاه انقالب» : گفت

نگران نباشید، همسرتان بعلت اختالالت روانی در بیمارستان : ماشین، از شماره خصوصی زنگ زدند و گفتند داخل

رفتیم آنجا و . در مشهد یک بیمارستان روانی است به اسم ابن سینا. پرسیدم کدام بیمارستان؟ جواب ندادند .بستری ست

او  .نگذاشتند آقای خواستار را ببینیم. جا تحت الحفظ بستری ستبعد از کلی داد و فریاد، معلوم شد در یکی از اتاقهای آن

  «!آقای خواستار حتی یک قرص معمولی هم مصرف نمی کند چه برسد به این که روانی باشدادامه داد ؛ 

همه شواید نشان از این دارد که برای خاموش کردن این صدای شیر خفته در مشهد ، به هر ترفندی رو می آورند تا  

پیکر کاردآجین کردن و سوزاندان همین گونه است . انند صدای او را در کنار صد ها و هزاران معلم معترض ببیندند بتو

عضو کمپین محیط زیست، فعال حقوق بشر، حامی کودکان کار، و از مسئوالن  حقوق دان، اقتصاددان، ،فرشید هکی

نزدیک منزل ، بدن سوخته وی را  ۷۹۲۱مهر  ۹۲ه روز جمعدر « پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان»کانال رسمی 

موجی از نگرانی   عمق این جنایات. ندو به آتش کشید اندندفیض تهران با ضربات چاقو به قتل رس  در محله باغ  اش

. ه که انگار بازگشت به دوران قتل های زنجیری تداعی شده استدر میان فعاالن مدنی ، صنفی و سیاسی ایجاد کرد
و  ی، اکنون که زمین زیر پای خود را لرزان می بیند، دشنه های سالخی اش را به نمایش می گذارددستبداحاکمیت ا

آنها که باد می کارند، طوفان درو . خود را در پس پشت این همه جنایات ، برای رعب آفرینی بیشتر پنهان ساخته اند

شجاع، فعال،شناخته شده و صریح   کنشگریمچون مطالباتی همخالفان تشکل های صنفی و حاکمیت اسالمی  .می کنند

را چنین تحقیر کرده اند و به محیطی انتقال داده اند که از نظر جانی هم امنیت ندارد؟ پاسخش هاشم خواستار ، الهجه 
تا حدی  معلمان را در بوته ی آزمون های فیصله بخش به ارزیابی نشسته اند«تست غیرت سنجی»روشن است آقایان

اجازه بدهید خواستار را روانی ": ، به خانم خواستار گفته بود(که برای اطالعات کار می کند)یکی از وکال  سابقآکه 

این است نظامی که وکیلش نیز در همدستی با نظام آدمکش به شوخی احکام دادستانی را از !"اعالم کنیم تا آزاد شود

را بدهکار خود معرفی و خود را طلبکار سیمای غیر  قوه به فعل در می آورد تا رعب و وحشت بیافرینند و جامعه
 . انسانی کلیت نظام آدم کش باز شناساند

 در باره وضعیت هاشم خواستار و مسئوالن بیمارستان ابن سینا مشهد فراخوان خانم مالکی برای پرسش از دادستان

م را فرو خوردم و با دلواپسی عمیق از سید هاشم خواستار ، به قدر طاقت خشم خود  در این سه روز بازداشت نابهنگام

وضعیت جسمی و روحی همسرم ، باالخره امروز با همراهی دو نفر از فعالین صنفی و حضور در دادگاه انقالب و 



صحبت با معاون دادستان توانستم فرصتی کوتاه مالقات بگیرم و او را در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد 

 .  مالقات کنم

  

ود که به دادسرای انقالب رفتیم و در صحبت با معاون دادستان جریان بازداشت آقای خواستار و علت انتقال او را صبح ب

آقای سلطانی گفتند ما دستور . به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا و نگهداری او در بخش حاد مردان را جویا شدیم 

. تان ایشان هم منکر دستور برای بازداشت آقای خواستار شدند بازداشت نداده ایم و در هماهنگی با معاون دیگر دادس

استعالم دفتر دادستانی از اداره اطالعات و اطالعات سپاه ونیروی انتظامی هم بی نتیجه ماند و آنها هم بار بازداشت 

و بی پاسخ همسرم را از دوش خودشان مرتفع کردند و آن چه در ذهن من و همراهانم ارتفاع می گرفت سواالت مکرر 

 .بود 

  

نهایتا از معاون دادستان خواستیم که از مسئولین بیمارستان که در روز گذشته اقرار می کردند که آقای خواستار با 

نهایتا فتح بابی شد و . همراهی مأموران اطالعاتی بستری شده است استعالم بگیرند و مرجع این دستور را پیگیری کنند 

 .تان صادر شده بود گویا دستور توسط شخص دادس

  

قرار مالقاتی مهیا شد و دل ما لحظه به لحظه سبکتر می شد و هر لحظه فکر می کردم که این همه انحراف و اعوجاج و 

دستور از کرسی حشمت و جالل به خاطر چه باید باشد ؟ چرا باید دادستان یک استان دستور انتقال یک معلم بازنشسته 

به سر می برد و در سالهای گذشته حتی یک قرص به دهان نگذاشته است را به  را که در صحت و سالمت کامل

بیمارستان روانپزشکی صادر کند ؟ مگر هر کس در این کشور نهال نقد را آبیاری کند و در پی سالمت میهن و پاالیش 

 ن دالن باشد ؟فرهنگ و شکستن طلسم غالمی حرف و سخنی بگوید باید به اختالل روان متهم شود وگرفتار سنگی

  

قرارمالقات برای ساعت سه و نیم بعداز ظهر تنظیم شده بود و به بیمارستان رسیدیم به راهنمائی حراست بیمارستان در 

گوشه ای مستقر شدیم و در همین هنگام تلفن پسرم زنگ خورد و مأمورین اطالعات فقط اجازه مالقات به من و یک 

ره اطالعات به صورت رسمی و قانونی مسئولیت اقای خواستار را عهده دار شد و در ساعت پنج ادا. فرزندم را دادند 

 .نهایتا لحظه مالقات رسید 

  

. در همان ابتدا متوجه شدم که ایشان به دلیل عدم توجه به خواسته اش مبنی بر دیدن من دست به اعتصاب غذا زده است 

بازداشت گویا عده ای لباس شخصی در حدود باغ شخصی  در پی گفتگوبا آقای خواستار متوجه شدم که در صبح روز

که خارج از محدوده شهری و دور از چشم اغیار است با یک دستگاه آمبوالنس مستقر شده و به محض رسیدن ایشان او 

و بعد از تحویل همسرم به بخش حاد مردان گویا به ا. را بازداشت و به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا منتقل می کنند 

آمپولی تزریق کرده و خونگیری می کنند و در همین هنگام یکی از مریض ها که گویا تعادل روانی نداشته است گلوی 

 .آقای خواستار را می چسبد و نهایتا پرستارها مریض را جدا می کنند 

  

ال جدی از آقای با همه ی این تفاصیل و مالقات ایشان و صحت و سالمت نسبی و ظاهری آقای خواستار هنوز یک سو

توسط همکاران و فعالین صنفی و سیاسی و مدنی لحظه به " و رئیس بیمارستان باقی است و این سوال مکررا  دادستان

 : لحظه مطرح شده و اوج می گیرد

  

 چرا رئیس بیمارستان فردی را که در صحت وسالمت کامل است در بخش حاد بیماران روانی بستری کرده است- ۳

  

 اس کدام قانون و تشخیص دادستان چنین دستوری را صادر کرده استبر اس- ۲

  

درباره دلیل همکاری غیر قانونی آن ها با نهادهای امنیتی کاری با « بیمارستان ابن سینا»لطفا برای پرسش از مسئوالن 

 شماره ها و آدرس زیر تماس بگیرید

شماره تلفن های این مرکز درمانی . است« لیه آستان قدسنق»مشهد، جنب « حرعاملی»این بیمارستان در انتهای خیابان 

 .است ۱۱۳۳۲۱۱۳،  ۱۱۳۳۲۱۱۱  ،۱۱۳۳۲۱۱۲ ،۱۱۳۳۲۱۱۳

 .بدون مجوز خود و نزدیکانش سوال کنید  درتماس با مسئوالن این بیمارستان ابتدا در باره علت بستری هاشم خواستار

ندشت در باره علت دستور و انتقال هاشم خواستار از دفتر و در تماس با دادستانی واقع در خیابان کوهسنگی میدان ال

 .دادستان پاسخ بخواهید

 بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن



   

   

رگران در های گوناگون سعی کرده اند اعتراضات و اقدامات کا آهن به شیوه یک سال پیش تا کنون فعاالن کارگری راه از

 آهن شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه"در این میان . مناطق مختلف را هماهنگ کنند

خود را سازمان می در مناطقی مانند سلماس و مرند و زاگرس و لرستان و شاهرود مستقل از شوراهای اسالمی کار 

مدیریت در آستانه هر اعتراض کارگران یک نکته روشن است و آن اینکه ؛ .اعتراضات را هماهنگ می کنند و دهند

های گوناگون مانند ردکردن  کارگران را امیدوار کند و با استفاده از شیوه ،پرداخت قطره چکانیسیاست تالش می کند با 

تا کنون عالوه  ۶۹با این حال کارگران از سال . هزینه اعتراض و اعتصاب را باال ببرد، ارگران معترض غیبت برای ک

بر طرح مطالبات خود با مدیریت شرکت، و نامه نگاری با نهادهای مسئول، اعتراض چندین تجمع و 

با وعده و عید در نطفه خفه  سازماندهی کرده اند که گاه به دریافت برخی مطالبات انجامیده و گاه( سراسری)اعتصاب

 .شده است

وج جدید م بر می گردد به« آهن کشور خط و ابنیه فنی راه»صنفی صدها کارگر به پیشینه سلسله اعتراضات نگاهی  

تیر ماه آغاز شد، علیرغم تهدید و فشار  ۲۶اعتصاب سراسری و تجمع های اعتراضی کارگران راه آهن که از روز 

این اعتصاب سراسری تاکنون شهرهای مختلف در . کارفرمایان و مدیران شرکت های راه آهن همچنان ادامه دارد

شهر، کرج، شاهرود، سمنان، دامغان،  های خراسان، آذربایجان، لرستان، اصفهان، زنجان و شهرهای اسالم استان

، ارومیه، اندیمشک، زاهدان و دیزل تهران را در بر گرفته و بسیاری از ایستگاههای راه آهن را گرگان، ورامین، اراک

اما با گذشت سه هفته از موج جدید اعتصاب سراسری کارگران راه آهن، شرکت هایی که طرف . تعطیل کرده است

این لحظه حقوق و مطالبات کارگران  قرارداد با کارگران هستند و از حمایت دولت و نهادهای حکومتی برخوردارند، تا

 .را پشت گوش انداخته و مفاد قراردادهای بسته شده با کارگران را نقض کرده اند

آنان در ماه حقوق و سایر مشکالت صنفی  ۳به تعویق سه تا  رودرروییدر ( ۳۱۶۱تیرماه ۲۶)جمعه  حرکت اعتراضی

شورای هماهنگی اعتراضات “تشکیل  توجه جدی داشت، اینستکه ؛ نته ای که باید بدانک. جای جای خطه آذربایجان 

راه آهن و پاسخ سراسری کارگران به فراخوان این شورا و تاکید روی حق تشکل و تجمع یک تحول و ” کارگران

زات قدرتمند کارگران مبار. این حرکت بازتاب مستقیم اوضاع کنونی جامعه است. پیشروی مهم در جنبش کارگری است

" نقل از آن تاریخ به در  .راه آهن بیش از بیش عزم کارگران برای دخالت فعال در این شرایط را به نمایش میگذارد

جنبش اعتراضی ما به این دلیل »: شود گفته می " آهن ی راهشورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فن

 «.ایم ای نرسیده بسیار فراگیر شده است که در مذاکرات با کارفرمایان به نتیجه



رپایه از قرار معلوم صدها کارگر به صورت رسمی و قراردادی در نقاط ریلی مختلف کشور مشغول کارند که ب

ها را موقتا به تعطیلی  به اعتصاب بسیاری از بخش آنانپیوستن بیانیه آنان ، با و ..." شورای هماهنگی  " فراخوان

و « تراورس»، «راه گسترش آهن»، «توسعه و صنعت»شرکت پیمانکاری » : است  آمدهدر همین بیانیه  .کشانده است

آهن قرارداد کاری دارند اما به این قراردادها  هایی هستند که با کارگران خطوط ریل راه ازجمله شرکت« جوش گستر»

با تاکید بر اینکه اعتراضات صنفی کارگران خطوط ابنیه کشور صنفی در این بیانیه « .دهند یبند نبوده و اهمیت نمیپا

: حول خواست کارگران که شامل هفت محور خصوص شروط کارگران خط و ابنیه برای پایان اعتصاب در نان آاست، 

هاد مستقل گیری ن شکل»، «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «ای و سنواتی های مزدی، بیمه پرداخت کامل بدهی»

دادن حق اعتراض و بیان مشکالت صنفی »، «رویه تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی»، «کارگری

از ، متمرکزند و « رفع مشکالت بیمه تکمیلی»و « مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه»، «از سوی کارگران

اعتصاب مشخص فوق،  بدنبال طرح خواست های ..صحبت می نمایندهای کارگران برای پایان اعتراض  خواستهتحقق 

های راه آهن  بسیاری از بخش .مرداد ماه آغاز گردید ۳۲آهن در شهرهای مختلف از روز جمعه  سراسری کارگران راه

از جمله خبرها حاکی از اعتصابات گسترده این کارگران در . با شروع اعتصاب کارگران به حال تعطیل در آمده است

در این روز کارگران نگهداری ایستگاه ابومسلم در مشهد نیز دست به . ن استمردادماه در شهرهای آذربایجا ۳١روز 

اعتصاب کارگران حوزه سیرجان نیز با . اعتصاب زدند و کارگران حوزه احمداباد هرمزگان هم خط راه آهن را بستند

یافته و مشکل نبود  ها افزایش فشار کار برخی کارگران از جمله ماشینیست درست در چنین شرایطی. جدیت ادامه دارد

مدت قراردادهای کار مدام کوتاه تر . آب و قطع برق و گرمای تابستان بویژه در مناطق گرم هم مزید بر علت شده است

کنند، و مهمانداران قطار در برخی مناطق قراردادهای  شود، و در شرایطی که برخی کارگران بدون قرارداد کار می می

واگن فرسوده از ناوگان حمل  ۳۱۱عالوه بر این، حذف حدود . معناست ت شغلی هم بیروزه دارند، صحبت از امنی ۳۱

بیکاری قریب به سه هزار مهماندار، و  امرتداوم  که خود را درچندگانه  دردرست  و نقل، که جایگزینی نخواهند داشت،

هزار پرسنل  ۱حدود در دل این وضعیت ، . همچنان ادامه خواهد داشتتعریف می کند ، ، کار و تعمیرکار کارگر برق

کشوری   آهن سازی در اواخر دهه هفتاد در راه روند خصوصی .آهن به کار اشتغال دارند شامل کارگر و کارمند در راه

 .و فساد بوده است که خود حدیث دیگری استنیز مانند اغلب موارد دیگر بحث انگیز و همراه با رانت خواری 

 مطالبات هفت گانه اعتصاب سراسری کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن
آغاز شده  ۳۱۶۱آبان  ۱روزه کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن به فراخوان شورای هماهنگی که از شنبه  ۱اعتصاب 

  :کارگر شاغل را به شکل زیر آورده است ۰۵۶۶ مطالبه اصلی حدود ۱

 ای و سنواتی، های مزدی، بیمه مل بدهیپرداخت کا ـ

 ـ عقد قرارداد مستمر و دائم،

 گیری نهاد مستقل کارگری، ـ شکل

 رویه، ـ تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی

 ـ دادن حق اعتراض و بیان مشکالت صنفی از سوی کارگران،

 ـ مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه

 تکمیلی ـ رفع مشکالت بیمه

مثال در اصفهان شغل همه جا یکسان نیست ؛ این استکه وضعیت زندگی آنان در اه آهن نکته مرکزی زندگی کارگران ر

در قسمت هایی مثل اراک و لرستان که از مناطق محروم هستند وقتی چند ماه حقوق نمی گیرند باید برای . دوم دارند

ها هیچ کمکی به آنها نمی کنند و در صورت اعتراض، برایشان غیبت می  مدیران شرکت. خرید نان هم پول قرض کنند

یعنی به این شکل کارگران را تنبیه می کنند که . و از همان حقوقی که هنوز به کارگران پرداخت نشده کم می کنندزنند 

آهن که این روزها در  کارگران و کارکنان راهدرست در چنین شرایطی اخبار واصله موئد این است که  .اعتراض نکنند

اند، در مواردی به قرض از دوستان و آشنایان و فروش طالهای همسر و  های اولیه زندگی نیز مانده تامین هزینه

ا برای مسئوالن امری عادی است که حقوق ما با چند ماه تاخیر پرداخت گویند گوی ها می آن. اند فرزندانشان روی آورده

ها فقط وعده می دهند، اما  هایمان آوار شده و هیچکس پاسخگو نیست، آن کوه مشکالت ویرانگر بر سر ما و خانواده. شود

 .نشینیم ما ساکت نمی. شکم کارگران با وعده سیر نمی شود

ی و پشتیبان( موتوریست ها ) اعزام ، فنی  نمامورا -مهمانداران  -کارمندان  -در این حرکت اعتراض وجود کارگران 

در بیانیه کانون صنفی مهمانداران، مامورین . به شکل توامان قدرت و بازوی این تحرک جمعی را تعریف می نماید 

: خود رابه شکل زیر بیان داشته اندخرداد امسال، مشکالت پرسنل  ۳۱ریخ اعزام به سیر و مأموران فنی و پشتیبانی به تا

و  ها کار بدون قرارداد کار، تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات، عدم پرداخت سنوات، افزایش فشار کار موتوریست» 

های سی سال به باال بدلیل فرسودگی از  واگندرست در چنین وضعیت دشواری مدیریت تصمیم گرفته اند که « ...غیرو 

ها قصد و یا توان آن را ندارد تا  آهن بدلیل نبود نقدینگی، و تحریم شده اما راه اجرای این تصمیم آغاز. نماینددور خارج 



آهن عالوه بر این که امکان جابجایی مسافران  واگن از ناوگان راه ۳۱۱حذف حدود . های جدیدی را جایگزین کند واگن

 .هم کاهش خواهد دادآهن را باز را محدود می کند، حدود سه هزار شغل را از میان می برد و درآمد راه

اندیمشک و یک قطار از آذربایجان آزادرو و قطار  ۳هم اکنون دو قطار ف » : عضو شورای کارگران ابنیه می گوید

با آوردن نمونه های زنده به ای بیانیه  طی "گران راه آهنشورای هماهنگی کار"در چنین شرایطی  .«میانه حدف شده اند

تأثیرات نپرداختن حق بیمه درمانی کارگران بر زندگی خانواده های کارگری و همچنین به سختی شرایط کار کارگران 

        در جنوب ایران اشاره کرده است

ادامه دارد، که تشدید بحران  اعتصاب سراسری کارگران راه آهن برای تحقق این خواسته های حیاتی در شرایطی

تومان آغاز  ۶۶۱که با دالر چهارهزارو ۳۱۶۱سال . اقتصادی باعث سقوط فاجعه بار قدرت خرید کارگران شده است

این . هزار تومان رسیده است ۳۳شد، هنوز نیمه سال را طی نکرده، نرخ دالر آن در بازار غیررسمی به حدود 

رابر دالر که بالفاصله در افزایش قیمت کاالها و مایحتاج روزانه مردم خود درصدی ارزش پول داخلی در ب۳۲۱کاهش

میلیون، حقوق ما  ۱خط فقر "طرح شعار . در صدی قدرت خرید کارگران منجر شده است ۱۱را نشان می دهد به سقوط 

 .خود را نشان داده است ، در تجمع اعتراضی کارگران "یک میلیون

" واقعی  جنبش مطالباتی ، وجود درونهای ی گو مسئله پراکند جامعه دراعتراضات موجود امروز با توجه به وسعت 

بررای پیشروی  یتمی تواند نقطه قو" شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

نگاهی به فراخوان زیر باید امر حمایت و پشتیبانی همه جانبه فعاالن  . جوشش آنان باشد اعتراضات مطالباتی موجود و 

 کارگری را با خود همراه گرداند

 

 آبان ۷۱تا  ۵از  آهن کشور فراخوان به تجمع و اعتراض سراسری کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه
  

 کارگران و كاركنان زحمتکش راه آهن،

 رامیهمکاران گ 
تیر، در اعتراض به پرداخت  ۲۶آهن کشور از  تجمع کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه  همانگونه که مستحضر هستید

 .نشدن سه تا چهار ماه دستمزد آغاز شد

شهر،  های خراسان، آذربایجان، لرستان، اصفهان، زنجان و شهرهای اسالم این تجمعات در شهرهای مختلف در استان

، سمنان، دامغان، گرگان، ورامین، اراک، ارومیه، اندیمشک، زاهدان و همچنین دیزل تهران صورت کرج، شاهرود

 .پذیرفت

کارگران راه آّهن ناحیه شاهرود در اعتراض به دریافت نکردن چند ماه حقوق دست  ۶۱مهر۱روز شنبه    دیگر بار در

 .از کار کشیده وتجمع اعتراضی کردند

به پرداخت   کارگران حوزه سرخس در استان خراسان دست از کار کشیده و در اعتراض ۶۱مهر۳۳همچنین روز شنبه 

 .این شهر رفتند  نشدن حقوقشان به سمت فرمانداری و استانداری

اند که مطالبات کارگران به آنها پرداخت خواهد شد ولی خلف وعده کرده و همچنان کارگران  بارها وعده داده  مسئولین

نفر از کارکنان راه آهن تبریز موفق شدند  ۲۲را دریافت نکردند و فقط ( سنواتـ)ل پاداش آخر سال سا ۹چندماه حقوق و

این در حالی است که تورم هر روز بیشتر، الزامات اولیه زندگي هر روز گرانتر میشود   سنوات خود را دریافت کنند

 .وکارگران راه آهن همان حقوق ناچیز خود را نیز دریافت نمیكنند

رگران راه آهن از محروم ترین اقشار هستند و حقوق آنها دربهترین حالت یک میلیون نیم یا یک میلیون هفتصدتومان کا

بابت کرایه خانه و آب و برق صرف می شود و اگر به شرایط آنها رسیدگی نشود شاهد یک   و بخش اعظم آن  میباشد

 .فاجعه انسانی هستیم

جه افکار عمومی به وضعیت نابسامان کارگران در مرحله اول عموم كارگران را شورای هماهنگی خط و ابنیه ضمن تو

 .آبان به تجمعهاي اعتراضي و سراسری در تمامی مناطق فرامیخواند ۳۱آبان تا  ۱از تاریخ 

مه پرداخت بی»وخواستار   کارگر میباشد  ۹۱۱۱  آهن که در برگیرنده کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه

ها، لغو قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای کاری دائم، داشتن حق تجمع و  درمانی، تسویه حساب کامل حقوق

برگزاری آن در هر زمان که کارگر برای طرح مشکالتش نیاز دارد، متوقف شدن اخراج کارگران تحت عنوان 

 .یباشدم  «ها از سوی مدیریت و اعالم تاریخ دقیق پرداخت حقوق" تعدیلی"



 

 
  

 ابنیه فنی راه آهن  شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط

 ۷۹۳۲آبان ۴

 
 



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

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

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

 . گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۷۹۳۲ار کارگری هفته سالآرشیو روزشم

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

  ۷۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk 

******* 
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 7روزشمار کارگری هفته 

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

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

: گفته« حزب اراده ملت»مهر در کنگره  72لب نزدیک است امروز جمعه خود به جناح اصالح ط
. شعاری واقعی است« طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا اصالح»ما غافل هستیم که شعار 

رو با کسری بودجه کم  های پیش در ماه. رو داریم باید هشدار دهیم که روزهای سختی را پیش

 .شود ظام چگونه با این شرایط مواجه میسابقه مواجه هستیم و باید ببینیم ن

 :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 

 .امنیتی شناسایی و دستگیر شدند مأموران انتظامی و
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  -*
 : به نام ما زدند تا به کام خود فرو ببرند

 

های  دولت یا تعاونی : آمده است  ۷۷ مهر۷۲درتاریخخبرنگار دولتی ایلنا،  پیام عابدیبه گزارش 
مرزنشین؟ متهم واریز نشدن سهمیه فروش سوخت به حساب مرزنشینان سیستان و 

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

mailto:info@karegari.com
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
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زند که  آید و در ذوق خواننده می کاله مانده زمانی بیشتر به چشم می جیِب خالی و سِر بی
کند در  کند و به زعم خود هر کاری که می بدانیم دولت؛ مرزنشینان را نگهبان مرزها تلقی می

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

عی است که مرزهای خالی از سکنه همیشه در معرض تهدید قرار دارند اما اینکه البته طبی
هزار تومان بابت  ۰۱بگوییم 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  یا نخواسته کارکردی جز توزیع رانت ندارد، بیگذارِی آشفته که خواسته  سیاست

ها در  لیتر بنزین به هر خانوار برای فروش از طریق تعاونی ۰۰۱۱زمانی است که طرح تخصیصِ 
 ....بار دیگر کلید خورد ۰۹۷۲مرز یا خارج از مرز در سال 

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

 
ماه حقوق معوقه خود  ۷نفر از کارگران آتش نشانی شهرداری شادگان نسبت به  ۹۱۱حدود  

 .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  ۷۷ مهر۷۲تاریخدرنه ملت نقل از خابه ایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش
سلیمی نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس با انتقاد از تفاوت فاحش حقوق 

این تبعیض و : با بازنشستگان پس از این سال، عنوان کرد ۷۱بازنشستگان پیش از سال 
 ۷۱سال  تفاوت فاحش به هیچ عنوان قابل درک نیست که چرا باید بازنشستگان پیش از

این عضو هیات رییسه ... .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  ۷۱که قبل از سال 
دهد؛ این اقدام شهروند درجه یک و دو در  ها انجام می ت که دولت این تبعیض را در قبال آناس

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

 :بسته حمایتی به جای ترمیم مزد -*
 

سرپرست وزارت کار کوچک : مده است آ ۷۷ مهر۷۲تاریخدرایلنا،  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 « تیبسته حمای»تصمیم گیری در باره ترمیم مزد نکرده و در عوض همچنان بر طرح ارائه 

: مهر به ایلنا گفته 72محسنی 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
 «.ات نهایی یکشنبه هفته آینده اطالع رسانی می شودشد و جزیی

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


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

امروز مبارزات : آمده است 72مهر  27به نوشته کانال تلگرامی نیشکر هفت تپه در تاریخ 
ل شده است از اتحادمان، کارگری هفت تپه در کشور به یک الگوی مبارزاتی تمام عیار بد

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 

عنی جلوه آمده است اما برای بنده از همه اینها مهم تر، یکی از زیباترین جلوه های انسانی ی
سال پس از تأسیس آن  06ی 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 
در یک مجموعه ی کارگری در کنار هم، که بدون در ...( عرب، بختیاری، کرد، ترک، دزفولی و

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

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

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

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

 کند 
پس از خصوصی سازی شرکت هفت تپه هر روز شاهد یک رفتار غیر اخالقی تازه در شرکت 
بودیم ولی متأسفانه چند روزی ست توسط عوامل خودفروخته شاهد نشر و ترویج مطالب 

نه در بین کارگران شریف هفت تپه هستیم که باعث بسیار زشت و غیر اخالقِی نژادپرستا
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  حیط کار حاضر مییک کارگر ابتدا بخاطر خانواده اش، شرافتمندانه در م

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 

 اهانت قرار گرفته از چه قوم و طایفه ایست
ت نظام رانتی و سرمایه داری رنج های فراوانی را بر ما تحمیل کرده است اما درست اس

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

 «پیروزی ماست
 ر، ننگ بر نژاد پرستزنده باد کارگ

 اسماعیل بخشی
 نماینده کارگری نیشکر هفت تپه

 72مهر  27

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

 

در ده سال  : آمده است  ۷۷ مهر۷۲تاریخدر ایلنا، پروین محمدی خبرنگار دولتی به گزارش
هزار نفر در ایران به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست ۰۱گذشته نزدیک به 

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


مورد بیان کرده  ۰۹۷وزارت کار آن را  است که ۷۹آخرین ضریب حوادث کار اما تا سال . دهند 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؟ است؟ زنده باشد و کار نتواند بکند، می
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
و صبح روز حادثه به  عماد کارگر پیمانی است.رود ها را جدا کنند؛ عماد از بین می 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

را  خواسته شنوا بوده و سمعکش کفاف شنیدن صدای عماد از ته چاه که کمک می 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 ی زندگی عماد االن به دستگاه همه: گوید بیمارستان می

ی امید ما به بیدار شدن  همه. دانم چه خواهد شد مان کفاف ندهد؛ نمی د یا بودجهرا بکنن
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 داده۱۱۱ازمایشگاه و 
. ایمنی در اداره آب ضعیف است: گوید یکی از همکاران عماد می... .کند میو داروها را حمایت ن

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

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

اما عماد بعد . آیند عماد دو دختر دارد که هر روز به امید بیدار شدن پدرشان به بیمارستان می
رعامل اداره آب آبادان می گوید ما پیگیر کارهایش مدی. 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 ... .سئله در حال پیگیری استهمه وسایل ایمنی با خودش داشته و به هر حال م
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 
 !روزگار بگذرانند 

 :سیون جهانی کارگران حمل و نقلقطعنامه اضطراری کنگره فدرا/  اطالعیه -*
 

 حمایت از رانندگان اعتصابی علیه تهدیدات حکومتی،
برابر با  ۰۹۷۷مهر  ۲۷امروز جمعه " فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل"کنگره سراسری 

قطعنامه ای اضطراری را مورد تصویب قرار داد که بر مبنای آن کارزاری  ۲۱۰۲اکتبر  ۰۷
ت که تمامی تشکالت کارگری وابسته به آی تی اف در سراسر سراسری تصویب شده اس

در این قطعنامه بطور مشخص . جهان به دولت ایران جهت رعایت حقوق کارگران فشار بیاورند
نفر از  ۲۱۱از دور جدید اعتراضات و اعتصابات رانندگان کامیون حمایت شده و بازداشت بیش از 

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

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

  .وحشت علیه کارگران را متوقف نماید
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 
مستقل کارگری برای دستیابی به حقوق اتحادیه ای کارگری و ایجاد  را آزاد کند و حق تشکالت

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 



ازمان جهانی کار پیرامون رعایت حقوق انسانی و و وظایف دولت ایران به عنوان عضو س
 .کارگری را تاکید میکند و از دولت ایران انتظار پاسخ دارد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پیام خود به کنگره آی تی اف در 
ده رانندگان و در بیانیه های جداگانه ای در مورد وضعیت بشدت نگران کنن ۰۹۷۷مهر  ۲۰تاریخ 

بازداشتی و تهدیدات مقامات حکومتی تاکید ویژه کرده بود و در این مدت پیگیر تصویب قطعنامه 
نماینده  ۲۱۱۱سندیکا حمایت از این قطعنامه اضطراری توسط بیش از . اضطراری در اینمورد بود

حائز اهمیت  میلیون کارگر حمل و نقل را بسیار ۰۷کشور جهان به نمایندگی از  ۰۹۱کارگری از 
دانسته و ضمن حمایت قاطع از این قطعنامه از همکاران خود در سراسر جهان نهایت قدردانی 

 .را دارد
 زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 ۲۱۰۲اکتبر  ۰۷، برابر با ۰۹۷۷مهر  ۲۷

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

 

 

 : قطعنامه کنگره آی تی اف در مورد اعتصاب رانندگان کامیون در ایران -*



 
برابر با  ۰۹۷۷مهر  ۲۷روز جمعه " مل و نقلفدراسیون جهانی کارگران ح"کنگره سراسری 

قطعنامه ای اضطراری را مورد تصویب قرار داد که بر مبنای آن تمامی  ۲۱۰۲اکتبر  ۰۷
تشکالت کارگری وابسته به آی تی اف در سراسر جهان در چارچوب یک کارزاری سراسری، 

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

نفر از اعتصابیون به شدت و قاطعانه  ۲۱۱رانندگان کامیون حمایت شده و بازداشت بیش از 
قطعنامه همچنین اعالم کرده است کنگره آی تی اف تهدیدات مقامات . محکوم شده است

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

شت علیه کارگران را متوقف بازداشتی را فورا آزاد کند و اقدامات خود جهت ایجاد ترس و وح
 .نماید

درخواست کرده است که فورا مداخله " ن جهانی کارسازما"کنگره آی تی اف همچنین از 
کرده و از دولت ایران بخواهد هر گونه دادگاهی علیه بازداشت شدگان را متوقف کرده، 
کارگران بازداشتی را آزاد کند و حق تشکالت مستقل کارگری برای دستیابی به حقوق 

 .یدت مستقل کارگری را رعایت نمااتحادیه ای کارگری و ایجاد تشکال
قطعنامه همچنین به اعتراضات تاکنونی فدراسیون های جهانی کارگری علیه نقض حقوق 
کارگری و انسانی توسط دولت ایران ایران اشاره میکند و وظایف دولت ایران به عنوان عضو 

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

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پیام خود به کنگره آی تی اف 
و در بیانیه های جداگانه ای در مورد وضعیت بشدت نگران کننده  ۰۹۷۷مهر  ۲۰در تاریخ 

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

میلیون کارگر حمل و  ۰۷کشور جهان به نمایندگی از  ۰۹۱نماینده کارگری از  ۲۱۱۱بیش از 
نقل را بسیار حائز اهمیت دانسته و ضمن حمایت قاطع از این قطعنامه از همکاران خود در 

 .را کرده استسراسر جهان نهایت قدردانی 
 

 :از اینجا پی توان بردن چه غوغایی است در دریا -*
 
اکثریت پرونده های فساد و اختالس به خاطر : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

دانه درشت ها هستند که دانه ریزها . وابستگی مجرمان به مافیای قدرت به جایی نمی رسد
همین محاکمات دانه ریزها می تواند نشان دهد که فساد  با این حال. را محاکمه می کنند

جعفری دولت آبادی  .ساختاری تا چه حد عمیق است و از همه منافذ نظام بیرون می زند
 :پرونده اقتصادی به شرح زیر خبر داده 2امروز جمعه از 

ای  رسانه متهم به اتهام اخالل در نظام اقتصادی به دادگاه رفته و هنوز 51پرونده دیگری با 
 . استنشده 

میلیارد  066االرض و هزار و  پرونده تعاونی البرز ایرانیان با دستگیری دو نفر به اتهام افساد فی
 هزار میلیارد تومان گردش مالی  06هزار مالباخته و بیش از  75تومان بدهی به مردم و 

میلیارد  516وکان با نفر در پرونده شرکت کالهبرداری دومان و ت 0صدور کیفرخواست علیه 
 شاکی،  580تومان بدهی و 



 اند،  نفر شکایت کرده 72هزار مالباخته که  2پرونده تعاونی حافظ با 
میلیارد تومان گردش  766صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده گروه جابری با هزار و 

 مالی 
میلیارد  336و هزار و بخش اول پرونده بانک سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر 

 تومان گردش مالی

@ordoyekar 

 :کارگران تولی پرس فعالیتش محدود شد -*

  

مهرماه  ۲۲کارگرش از امروز شنبه ۹۷۱بار دیگر متوقف شد و« تولی پرس»فعالیت کارخانه 

ماه وقفه شروع به کار کرده  7مهربعد از  50این کارخانه . ان را ندارنداجازه ورود به محل کارش

 .بود

 :عبدالرضا قنبری معلم خوش آوازه باردیگر بازداشت شد  -*

 

  
 ۱پس از تحمل بیش از  ۷۹عبدالرضا قنبری معلم و زندانی سیاسی سابق که در اسفندماه 

ده بود، روز شنبه بازداشت شد و حکم ساله خود با توقف اجرای حکم آزاد ش ۰۱سال از حکم 

 .سال حبس افزایش پیدا کرده است ۰۰وی به 

 : هشدار داداستاد دانشگاه و اقتصاد دان راغفر  حسین -*

به /درصد 01تورم باالی /هزار شغل  111میلیون و  1نابودی / قحطی در راه است
 سوی شورش پیش می رویم

 
مهر در جلسه کنگره یکی از احزاب حکومتی  72 حسین راغفر، اقتصاد دان صبح امروز جمعه

 :نسبت به در راه بودن قحطی هشدار داده و گفته« اقتصاد رفاقتی»ضمن انتقاد از 
ما قاچاق بنزین داریم که طبیعتا توسط . قحطی از طریق افزایش قیمت ارز در راه است

 .گیرد های مافیایی صورت می شبکه
 .شود به بیماری اضافه می. رود منابع رسمی از بین میهزار شغل براساس  ۰۱۱یک میلیون و 

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


 
  .درصد خواهد شد ۷۱تا  ۲۱درصد است و تا پایان سال  ٠۱نرخ تورم در همین مهرماه 

. این تصمیمات خود دولت است. شود ها می  هزار میلیارد رانت ارزی وارد جیب پتروشیمی ۰۱۱
 ..دولت باید واردات کاالهای لوکس را متوقف کند

کند، دیگر  ربانیان اصلی این مسئله همه مردم ایران هستند اما آنکه با یارانه زندگی میق
  .چیزی ندارد

یک گروه . بخشی شورش علیه خود است مثل خودسوزی. رویم ما به سمت شورش پیش می
  .کنند مثل افسردگی های روحی سقوط می  دیگر به مسائلی مثل آسیب

. زنم یا پول بده تبر درآورده جلوی بنز که یا تبر می. است یک شورش دیگر رشد جرم و جرائم
  .این شورش ناشی از ناامنی اقتصادی است

 شورش دیگری هم هست که فرار مغزها است
همه این . شود کارگری که حقوق نگرفته، چگونه منابعش تامین شود و این باعث شورش می

 .ها شکل خواهد گرفت  شورش

 
 ستنشک صدای آیا/«دستمزد ترمیم» از کرمان معادن کارگران حمایت -*

 رسد؟ نمی مسئوالن گوش به کارگران های استخوان

 

های اعضای کارگری  ها و رایزنی تالش :آمده است  ۷۷ مهر ۲۲ تاریخدر به گزارش خبرنگار ایلنا،
در . کار ادامه داردهای کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی  شورای عالی کار و تشکل

زرند، کوهبنان و راور در استان کرمان با امضای  ع زیادی از کارگران معادنمهمین راستا ج
ترمیم »طوماری از اعضای کارگری شورای عالی کار حمایت کردند و خواستار اجرایی شدن 

در متن این طومار که با امضای چند صد نفر از کارگران این معادن رسیده، .شدند« دستمزد
 :است  آمده

 وز مردان مدیون را خود ارضی تمامیت و اقتدار بلندش های کوه با ایران سرافرازمان سرزمین
 ...اند بوده خود دین و نظام پشتیبان سال چهل خواهی سهم هیچ بدون که است نانی

 شکافند می راسخ عزمی با که هایی انسان هستند کشیده فلک به سر های کوه این دل در
 .گیرد رونق کشور اقتصاد تا را سنگ دل

 را زمین سیاهی خویش جان و تن بر سنگ ذغال معادن صخصو به کشور معادن کارگران
 بخش زندگی و درخشان همچنان کشورمان نیلگون آسمان فراز بر نور و سپیدی تا خرند می

 .باشد
 و روانی امنیت کارگرکش، تورم و اقتصاد گسیختگی هم از واسطه به که تاریخی برهه این در

 از یاری و کمک انتظار آیا .دارد قرار زیستن نبحرا در مرتبط های خانواده و معدنچیان معیشت
 است؟ ما خواهی سهم و خواهی زیاده آنها قانونی وظیفه براساس دولتمردان و دولت

 گوش به گرانی و تورم مهیب چرخ زیر در ان کارگر های استخوان شکستن صدای آیا
 رسد؟ نمی نشینان پایتخت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/682382-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/682382-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/682382-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF


 به منجر ها قیمت افزایش با که کارگران آمد رد و حقوق ترمیم اهمیت به دیار این در کسی آیا
 نیست؟ واقف است شده معیشتی سبد خرید قدرت کاهش

 در دولت همراهی خواهان کرمان استان سنگ ذغال معادن زحمتکشان از کثیری جمع ما
 هستیم کارگران دستمزد ترمیم و افزایش جهت در دستمزد تعیین کمیته موعد از پیش تشکیل

 اعالم کار عالی شورای در کارگران نماینده های برنامه از را خود حمایت متحد و یکصدا و
 .داریم می

 

 : نامه سرگشاده رضا خندان در واکنش به وضعیت نگران کننده فرهاد میثمی -*
 

  وطنان گرامی و فعاالن حقوق بشر هم
. گذرد روز از اعالم اعتصاب غذای سخت و نگران کننده دکتر فرهاد میثمی می ۷۰بیش از 

. اند نزدیک به سه هفته است او را به زور از بند عمومی به بهداری زندان منتقل کرده
مسئوالن زندان ظاهرا به دستور دادستانی و همکاری رییس بهداری اوین، آنجا را که یک 

ای و اصول اخالق پزشکی باید زیر نظر وزارت  مرکز بهداشتی درمانی است و از نظر حرفه
سلول  های آن به عنوان ت کند، تبدیل به بازداشتگاه امنیتی کرده و از اتاقبهداشت فعالی

  .کنند انفرادی استفاده می
های آنجا تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری  اکنون فرهاد میثمی در یکی از اتاق هم
شود در رفتاری غیرانسانی او را که به شدت ضعیف شده است بارها با  گفته می. شود می

اش، بدون حضور وکیل و اعضای خانواده، به تخت بسته و  وسایل علیرغم میل شخصیانواع 
  .کنند پس سرم را به او تزریق میس

های مسئول قوه قضاییه بلکه وزارت بهداشت و درمان و شخص  در این مورد نه تنها مقام
رییس جمهور به عنوان حافظ حقوق مردم که برای پاسداری از حقوق ملت قسم خورده 

همچنین پزشک یا پزشکانی که برخالف میل بیمار . است، مسئولند و باید پاسخگو باشند
ای اجرا  ای و غیرانسانی هر دستوری را حتی خالف اخالق حرفه در اقدامی غیرحرفه

  .گرد قرار گیرندکنند باید مورد بازخواست و پی می
ت و باید سریعا به فرهاد میثمی بیش از هر زمان دیگری در وضعیت مخاطره آمیزی اس

  .ام و تحت درمان فوری قرار گیردبیمارستانی مطمئن در خارج از زندان اعز
 زندان اوین ۹، بند ۷۷مهر  ۲۲/ رضا خندان 

 
 شورای تعطیلی با بازنشسته و کارگر میلیون ۲۲ بالتکلیفی:آبادی جعفرزاده ایمن -*

 :دستمزد و حقوق
غالمعلی جعفرزاده   : آمده است  ۷۷ مهر ۲۲ تاریخدر ایلنا، خبرنگار دولتی به گزارش

( خابیه رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلسنماینده حوزه انت)آبادی  ایمن
  :در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تشکیل نشدن شورای عالی کار اظهار داشت

بعد از عزل وزیر در استیضاح یکی از ضرباتی که به جامعه کارگری وارد شد، تعطیلی شورای 
در این شرایط : ادامه دادوی  .ح به آن اشاره کردیمکار و حقوق و دستمزد بود که زمان استیضا

اقتصادی که باید برای اشتغال، حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری شود این شورا تشکیل 
گیری دراین رابطه را  طبق قانون سرپرست وزارت کار اختیار کارگروه و تصمیم. دهد جلسه نمی

استیضاح زودهنگام و عجوالنه و وی ... .به وزیر استها نیاز  گیری ندارد و الزاما برای این تصمیم
میلیون نفری  ۲۲افتادگی تعیین حقوق برای جامعه  تعلل دولت در معرفی وزیر باعث عقب

 .کارگران و بازنشستگان شده است

  :شیراز دانشگاه دانشجویان تجمع -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/682576-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%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-9/682576-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%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-9/682576-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF


 
ض به پولی سازی تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز در اعترا:برپایه خبر مندرج آمده است 

 .اعتراض کردندآموزش، کاهش سنوات تحصیلی و آزمون معافی زبان

  :گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو -*
 

به طور مثال . کارگران در خطوط تولید با سرعت پایین و کاهش اضافه کاری مشغول به کارند
چندماه گذشته بصورت یک  روز پنجشنبه که همیشه کارگران سه نوبت کاری فعال بودند در

اضافه کاری بخش های بخش های اداری که روزانه حداقل دو ساعت . شیفت کار می کنند
ساعت کاری شرکت را ترک می کنند و یا  ۲کارگران و کارکنان پس از . بود قطع گردیده است

. در روزهای تعطیل رسمی به هیچ عنوان خطوط فعال نبوده و شرکت مثل گذشته رونق ندارد
روزهای آخر سال جمعه ها هم سه شیفت فعالیت داشتند که با این شرایط از  ۷٩در سال 

 .که بی تردید روی دریافتی کارگران اثرات خود را می گذارد. این اضافه کاری ها خبری نیست

 : در برابر استانداری خوزستان تجمع آتش نشانان شهرداری شادگان  -*

 

با حضور در مقابل ( مهر ماه ۲۲)شادگان صبح امروز نشانان شهرداری  جمعی از آتش

 .استانداری خوزستان خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات مزدی خود شدند

 بیمه های دفترچه تمدید عدم/شود نمی تمدید تپه هفت کارگران درمانی  دفترچه -*

 :است غیرقانونی کارگران

 

برخی منابع کارگری در   : ه است آمد ۷۷ مهر ۲۲ تاریخدر ایلنا، خبرنگار دولتی به گزارش
اداره تامین اجتماعی شعبه هفت تپه در استان خوزستان به : مجتمع نیشکر هفت تپه گفتند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/682500-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%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-9/682500-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


های مالی کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه به تامین اجتماعی اخیرا از تمدید  دلیل بدهی
کنند،  دام میهای درمانی خود اق های درمانی کارگرانی که برای تمدید دفترچه دفترچه

یکی از کارگران کارخانه مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه او و .خودداری کرده است
کنند،  سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می ۲۱همکارانش بیش از 

های درمانی این  ای ناشی از عدم تمدید دفترچه در حال حاضر مشکالت بیمه: در ادامه افزود
به گفته وی؛ به صورت .هایشان به مشکالت معیشتی آنان افزوده است اد کارگر و خانوادهتعد

ها  مشخص عالوه بر بیمه هنوز کارفرما چندین ماه دستمزد کارگران این مجتمع را به آن
  نفر ازکارگران قدیمی مجتمع نیشکر ۲۰۱پرداخت نکرده، عالوه بر این مشکالت بازنشستگی 

شان وجود دارد، امکان  هایی که در پرداخت حق بیمه اما با وقفه.ست اقیهنوز به قوت خود ب
طبق اظهارات این کارگر اداره تامین اجتماعی با تحت فشار قرار دادن .بازنشسته شدن ندارند

این عمل اداره تامین : های قبلی خود از کارفرما برسد؛ افزود خواهد به بدهی کارگران می
سال است که به  ۲۱ون است چراکه این کارگران بیش از اجتماعی هفت تپه خالف قان

 .کنند سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می

 :تجمع اعتراضی غارت شدگان کوی فرزان در برابرفرمانداری -*

 

  .قدس اعتراض کردندتجمع غارت شدگان تعاونی کوی فرزان در مقابل فرمانداری شهرستان 
 72مهر28

 واقعی دهنده اما تکان -*
وقت  شغل تمام« میلیون نفر۴۱تنها  ایرانمیلیون نفری ۰۸از جمعیت بیش از 

 دارند( ساعت کار هفته۱۱)
 

 در جستجوی کار بیکار#میلیون ۹.۹
 وقت میلیون کار پاره۰۱
 (کودکان، سالمندان و افراد ناامید از یافتن کار)میلیون نفر غیرفعال ۹۱

 مرکز آمار ایران: منبع

 در زندان ارومیه چه می گذرد؟  -*

 
غذای خود را  مهر پنجمین روز اعتصاب۲۲زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه روز شنبه 

مهر در اعتراض به حمله گارد زندان در ۲۹این زندانیان از روز دوشنبه . گذاشتند پشت سر
 اعتصاب هستند

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1


احکام صادره علیه محمودبهشتی ، اسماعیل عبدی و محمدحبیبی فاقد مبنای  -*
 :قانونی است

 
تشکل های صنفی مجوزدار هرگز از جانب هیچ دادگاهی غیرقانونی اعالم نشده اند اما در 

ل های گذشته فعاالن صنفی با اتهام عضویت در تشکل های غیرقانونی صنفی روبرو طی سا
 شده و علیه أنان حکم صادر شده است

که منجر  حبیبی_محمد#کانون صنفی معلمان استان تهران پس از صدور رای بدوی علیه آقای 
به محکومیت وی به مدت ده سال و نیم شد که هفت و نیم سال آن بخاطر عضویت در کانون 

تهران بود از آقای دکتر علی اکبر گرجی اََزنَدریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون 
که از اساتید  گرجی_دکتر#اساسی ریاست جمهوری وضعیت کانون ها را استعالم نمودند 

بر قانونی بودن این تشکل ها  تهران_کانون_دبیرکل#برجسته حقوق نیز هستند در پاسخ 
قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکل های مدنی  70اصل : تاکید نموده و نوشتند 

از جمله کانون های صنفی را بدون نیاز به اخذ مجوز از حکومت را به رسمیت شناخته است ، 
ناظر بر صالحیت نظارت پسینی است و بر استصوابی پیشینی  شروط مندرج در این اصل هم،

 .دولت داللت ندارد
ضمن تشکر از آقای دکتر گرجی، کلیه احکام صادره علیه آقایان محمودبهشتی ، اسماعیل 

عبدی و محمدحبیبی فاقد مبنای قانونی است و امیدواریم قضات شرایط آزادی ایشان را 
 فراهم نمایند

 
 : توسط نهادهای نظارتی سقزیاست پنج تن از معلمین احضار و بازخو -*
 

 
در پی اعتصاب چند روز پیش : به نوشته کانال تلگرامی کانال صنفی معلمان آمده است 

علمیِن عضو انجمن معلمین در سطح کشور و به تبع آن در شهرستان سقز؛ پنج نفر از م
صنفی معلمان کردستان به اداره اماکن فراخوانده شده اند و حداقل در یک مورد از طرف 

  .دادستانی احضار شده اند
ضمن تایید این خبر  واکاوی#سلیمان عبدی یکی از معلمین احضار شده در گفتگویی کوتاه با 

اند که بنا به  ها که خیلی محترمانه انجام شده است تاکید کرده در این بازجویی: افزود
 .این احضار انجام شده است( آموزش و پرورش) درخواست اداره متبوع 

، ضمن اظهار واکاوی#همزمان رحمان سیدیان رییس آموزش و پرورش سقز در گفتگو با 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%82%D8%B2%DB%8C
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اطالعی کامل از این موضوع تاکید کرد؛ بنده به هیچ وجه در جریان چنین موضوعی نیستم  بی
 .و تمام تالش خود را برای دفاع از همکارانم به کار خواهم گرفت

@kasenfi 
 
 :برگزار شد در روز شنبهتجمع اعتراضی  8حداقل  -*
 
تجمع اعتراضی  8مهر حداقل  88روز شنبه به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار،  -*

 :به شرح زیر برگزار شده
 
گری تلو. اهالی شهر طرقرود نطنز در اعتراض به فعالیت معدن منطقه تلوگری، تجمع کردند  -5

یکی از مکان های زیبا و دارای ارزش تاریخی و گردشگری شهر طرق رود به شمار می رود که 
به گفته مردم، بیم آلودگی چشمه آب این منطقه و تخریب محیط زیست و قنوات به واسطه 

 .فعالیت های خارج از ضابطه معدن درآن می رود
نفر از کارمندان و ۹۱۱ز حدود نشانان شهرداری شادگان به نمایندگی ا جمعی از آتش -7

 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، دست به تجمع زدند ۷کارگران در اعتراض به حدود 
علیرغم ادامه تهدیدات کمیته انظباطی،گروهی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های  -3

ختمان مهر در اعتراض به عدم تامین ارز دولتی، درمقابل سا 78مختلف کشور امروز شنبه 
 .وزارت علوم، تجمع کردند

شهرداری قدس، موسوم به تعاونی مسکن کوی فرزان که  ۲اعضای تعاونی مسکن شماره  -0
شده هستند  از چند سال پیش به دنبال تحقق وعده واگذاری واحدهای مسکونی خریداری

 ..امروز اقدام به برگزاری تجمع کردند
اعتراض به مجوزهای داده شده به این موسسه  جمعی از مالباختگان سایت طالی ثامن در -1

و عدم نظارت و پاسخگویی و در خواست تسریع در روند رسیدگی به پرونده در مقابل 
 .دادسرای عمومی و انقالب تهران تجمع کردند

مالباختگان پدیده شاندیز با تجمع در محوطه این شرکت با مطالبه استعفای مدیریت این  -0
دست به ! «پول ما رو پس بدین/ پدیده رو بفروشین »: تانی با شعارشرکت و مقام های اس

 تجمع زدند 
افتادن  کارگران شهرداری شادان در استان خوزستان برای چندمین بار در اعتراض به عقب -2

ماه است هیچ حقوقی  ۷کم  این کارگران دست. چندماهه دستمزدهایشان تجمع کردند
 اند  دریافت نکرده

 ۹کارگر شهرداری مسجد سلیمان که از هفته پیش در اعتراض به عدم دریافت  ۷۱اعتصاب  -8
  .مهر ادامه یافت ۲۲ماه دستمزد، حق بیمه و سنوات مزدی کارگران شروع شده امروز شنبه 

@ordoyekar 
 
 :ز خدمات پرستاری محروم اندحدود نیمی از جمعیت ایران ا -*
 
کامران سیفی پورعضو شورایعالی نظام پرستاری با گالیه از عدم توجه به نقش پرستاران در  

هزار نفر  76درصد جمعیت کشور در روستاها و شهرهای زیر  08: برنامه پزشک خانواده، گفته
این ظلم به جامعه این درصد از جمعیت از مراقبت های پرستاری محروم شده اند و . هستند

 .پرستاری است
پرستار زن و مرد را بکار  8هزار درمانگاه خصوصی که می بایست حداقل  ۰به گفته وی حدود 

هزار نیروی پرستاری نیاز دارند، اما بررسی ها نشان می دهد بیشتر این تعداد در  06گیرند، 
 .این مراکز بکار گرفته نشده اند

در حال حاضر مدیران : پرستاری از سوی بخش خصوصی گفتسیفی پور در مورد تهدید حرفه 
مراکز خصوصی از نیروهای غیرحرفه ای استفاده می کنند که این مسئله برای صالحیت حرفه 

 ای پرستاری تهدید باشد
@ordoyekar 

 

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


 : بازنشسته وزیر نفت  فیش حقوقی معجره گر معاون -*

 
معاون بازنشسته وزیر نفت است که براساس فیش حقوقی « علی کاردر»صاحب عکس 

وی اخیرا یک میلیارد . میلیونی داشته 32دریافتی خالص  72منتشر شده اش در شهریور 
بازنشستگان ما باید برای چند غاز باال رفتن حقوق . است  تومان پاداش بازنشستگی گرفته

 !، هی فریاد بر آورند ولی دادرسی نیستخویش 
 
  :احضار چندتن از معلمان به دلیل شرکت در تحصن سراسری معلمان -*
 

اداره اطالعات چندتن از معلمان معترض در تهران، :  آمده است  آژانس ایران خبر برپایه خبر
صن سراسری قزوین، بجنورد، سقز، مریوان، کرمانشاه و الیگودرز را به بهانه شرکت در تح

 .احضار کرد معلمان#دوروزه 
نه به اعدام به نقل از کمپین حقوق بشر ایران  -به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان 

مانشاه و الیگودرز باید روز ،شماری از معلمان در شهرهای قزوین، بجنورد، سقز، مریوان، کر
 .خود را معرفی کنند ۷۷مهرماه  ۲۲شنبه 

زاده، دبیر شورای  گوید عالوه بر بازداشت محمدرضا رمضان یکی از فعاالن صنفی معلمان می
های صنفی معلمان، شماری از آموزگاران چند شهر نیز به اداره اطالعات  هماهنگی تشکل

احضار  اطالعات #اداره#ا در شهر سقز هفت معلم به تنه: افزاید وی می. اند احضار شده
جنورد، مریوان، کرمانشاه و الیگودرز، هنوز اند اما در شهرهای دیگری چون تهران، قزوین، ب شده

 تعداد دقیق مشخص نیست
شایان ذکر است که محمد صالح شکری، عضو انجمن صنفی معلمان سقز نیز پیش از این در 

او هنوز تفهیم اتهام نشده و تا کنون امکان . مهر توسط وزارت اطالعات بازداشت شد ۰۰
تنها در یک تماس تلفنی کوتاه خبر داده که دستگیر مالقات با وکیل یا خانواده را نداشته و 

 .است شده
 
شهر خوزستان از سوی نیروهای اطالعاتی و امنیتی  4نفر در  011حدود  -*

 :بازداشت شده اند
 

منابع محلی حقوق بشری استان خوزستان  :به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار،آمده است 
له تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز شهریور گذشته که حم 35می گویند که از 

نفر در شهرهای اهواز، ابادان، خرمشهر و سوسنگرد بازداشت  066صورت گرفته تا امروز حدود 
 .بازداشت شده گان فعاالن سیاسی ، فرهنگی و حتی شهروندان عادی هستند. شده اند

به عهده گرفت، اما نیروهای پس از حمله اهواز، گروه داعش مسئولیت این اقدام تروریستی را 
اطالعاتی و نظامی با ایجاد فضای امنیتی و بازداشت های دسته جمعی گسترده، سرکوب 

 .مستمر را توجیه کرده اند
@ordoyekar 

 
 :ت علومتجمع گروهی از دانشجویان دوره دکترا در برابر وزار -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 
علیرغم ادامه تهدیدات کمیته انظباطی،گروهی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های 

مهر در اعتراض به عدم تامین ارز دولتی، درمقابل ساختمان  78مختلف کشور امروز شنبه 
 .وزارت علوم، تجمع کردند

 
 :ادعای وزیر کار در حوزه بیکاری به زبان کاریکاتور -*
 

 
درصد از  ۰۹.۲شصتی ها ، امروز یک پنجم جمعیت کل کشور است و معادل جمعیت دهه 

  !جمعیت بیکار کشور را تشکیل می دهند
 
 : 79نگاهی به رقم بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه در سال  -*

 
 
 :میلیون تومان رسید 0خط فقر در تهران به  -*
 

 :مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان گفته
برای . ی کسی که در تهران است با فردی که در یک روستا است، متفاوت استخط فقر برا

 .بهره نیست، متفاوت است فردی که مسکن دارد با کسی که از مسکن بی
شود محتمال میانگین است و برای  گفته می( پنج میلیون تومان)بنابراین عددی که برای آن 

 .احتماال تهران مطرح شده است
 
 :ستعفایش رامنتشر کردآخوندی نامه ا -*
 

شهریور ماه خطاب به  ۰۱وزیر راه و شهرسازی دقایقی قبل نامه استعفای خود که در تاریخ 
 .رئیس جمهور نوشته شده است را در کانال تلگرامی اش منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دقایقی قبل نامه استعفای خود 
شهریور ماه خطاب به رئیس جمهور نوشته شده است را در کانال تلگرامی اش  ۰۱که در تاریخ 
  .منتشر کرد

شهریور ماه خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده است،  ۰۱آخوندی در این نامه که در تاریخ 



  .علت استعفای خود را اختالف نظر در زمینه شیوه بازآفرینی شهری اعالم کرده است
روز قبل خود را در حالی منتشر کرد که  ۹۲هر، آخوندی نامه استعفای به گزارش خبرنگار م

ساعاتی پیش با حضور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفاهم نامه ای را با این سازمان در 
 زمینه بازآفرینی شهری امضا کرد

@ordoyekar 
 
 بچینید را ها زیرساخت اولادامه اعتراضات کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پارس؛ -*
 :بکوچانید عسلویه به را مردم بعد کنید برطرف را ها آلودگی و

 

وز تا انقضای تنها دو ر  :آمده است  72بیست و نهم مهرماهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
است و بعد از آن، شرایط  قراردادهای شغلی کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پارس باقی مانده

منطقه ویژه پارس واقع در عسلویه اعالم کرده از ابتدای آبان ماه . شغلی آنها تغییر خواهد کرد
روز کار و  تبدیل خواهد شد؛ این یعنی چهار ده« روزکاری»همه قراردادهای کار اقماری به 

 .ها باید بیایند و همراه کارگران در عسلویه ساکن شوند چهارده روز مرخصی تعطیل و خانواده
بارها مراجعه کردیم و مشکالت را بیان کردیم؛ : گویند کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پارس می

اری اما همیشه یک پاسخ تکر. توانیم بیاییم و کامل در عسلویه ساکن شویم گفتیم نمی
ی هفدهم تیرماه وزارت  در حالیکه همه چیز به بخشنامه!ی وزارت نفت است بخشنامه: گرفتیم

گردد که در آن همه نوع کار اقماری به جز شاغالن سکوهای نفتی و جزایر، ممنوع  نفت برمی
در آخرین اقدام، سه نماینده مجلس . شد، اعتراضات به اجرای بخشنامه در عسلویه ادامه دارد

، محمدباقر (نماینده مردم دشتی و تنگستان)الدین شهریاری  ی اسالمی، سید کمالشورا
در ( بوشهر، گناوه و دیلم)و عبدالحمید خدری نماینده مردم ( نماینده مردم دشتستان)سعادت 

اند که ابتدا باید  اند و عنوان کرده ای مشترک خواستار ابطال این طرح در عسلویه شده نامه
ها را به عسلویه  ی و آلودگی هوای عسلویه رفع شده و سپس خانوادهمشکالت زیرساخت

در خبرگزاری ایلنا متن نامه مشترک که همین امروز برای وزیر نفت ارسال شده،  .بیاورند
 .است

 
  :تجمع کارگران شهرداری شادگان -*
 

ن تجمع کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به حقوق معوقه خود روبروی استانداری خوزستا
نفر از کارگران آتش نشانی شهرداری شادگان  ۹۱۱حدود « عصر جنوب»به گزارش . کردند

 .ماه حقوق معوقه خود اعتراض دارند ۷نسبت به 
@ordoyekar 

 
 :سمهاجرت و عدم بهره مند بودن دانش آموزان از کالس در -*

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683150-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
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ای که  موج مهاجرت از تهران و کالنشهرها نگران کننده است؛ ودر بسیاری از نقاط حاشیه
خانه ارزان در اختیار طبقات فرودست قرار داده، از کانکس به جای مدرسه « مسکن مهر»

 .شود استفاده می
@ordoyekar 

 
 دار خانه منتظر است سال هفت/پردیس مهر مسکن واحدهای مالکان اعتراض -*

 :شدنیم

 

بیش از دویست نفر از  :آمده است  72بیست و نهم مهرماهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ر پردیس در اعتراض به عدم تحویل واحدهای مسکونی خود به تهران آمدند و مالکان مسکن مه

مالکان این واحدها که عموماً کارگران کم درآمد هستند، .تجمع اعتراضی برگزار کردند
هفت سال است منتظر تحویل واحدهای مسکونی خود هستیم اما هنوز که هنوز : گویند می

قابل دفتر شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای معترضان که م.ایم دار نشده است، خانه
گویند وزارت  اند، خواستار پاسخگویی دولت در این زمینه شدند؛ معترضان می جدید، جمع شده

های معترضان،  ی شرکت، سقف پرداختی به گفته....راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد
 .تحویل نشده است القاعده واحدها به آنها است و علی  بسیارکمتر از حد مجاز بوده

 
 : ماه حقوق دریافت نکرده اند  0کارگران ازمایشگاه زمین شناسی  -*

 
شناسی شرکت ملی حفاری اهواز زیرنظر شرکت  زمین« سمپلکچر»کارگران آزمایشگاه 
ماه است که حقوق نگرفته و هنوز عیدی و سنوات خود را دریافت نکرده  1پتروگسترافق مدت 

  .اند
@ordoyekar 

 
 :کارگران کار به بازگشت برای تالش/شدند بیکار برفاب کارخانه کارگر ۲۸۸ حدود -*

: هللا فاضلی گفت حفیظ: آمده است  72مهر  77 درایلنا،   -به گزارش خبرگزاری کار ایران
نفر از کارگران  ۲۱۱شرکت برفاب همانند سالهای گذشته، اقدام به تعدیل حدود   کارفرمای

تعاون کار و رفاه اجتماعی متوجه این اقدام   وی با بیان اینکه اداره کل.خود کرده است
کارفرمای کارخانه برفاب شده و در حال پیگیری برای جلوگیری از افزایش تعداد کارگران 

در پیگیری خود متوجه دالیل اخراج این تعداد کارگر   :یم، اظهار داشتاخراجی این کارخانه هست
ی هستیم تا عالوه بر  از سوی کارفرمای شرکت برفاب شدیم و در این زمینه به دنبال راهکار
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683174-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%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-9/683174-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683165-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683165-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


وی تصریح ...رفع مشکالت این واحد تولیدی، کارگران اخراجی نیز به کار سابقشان بازگردند
های مستقر در استان اقدام چندانی برای اخراج نیروی  سایر کارخانهجدا از کارخانه برفاب : کرد

 .اند کار خود نداشته

 :مسمومیت دانشجویان خوابگاخ دانشگاه کوثر بجنورد -*

 
علت به  دانشجو در خوابگاه دانشگاه کوثر بجنورد در خراسان شمالی ۰۱۰مسمومیت 

 است گیری و آزمایش در حال پیگیری مسمومیت از طریق نمونه
 
 است نزدیک که مین قربانی هستم کولبری :« لقمان وحید»ی دردهای  ادامه -*

 :کند سرایت تنم تمام به عفونت

 

کولبِر اهِل شین آباد « لقمان وحید»  :آمده است  ۷۷ مهر ۹۱در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ای معیشتی ه ها و رنج پیرانشهر که اسفند ماه سال گذشته روی مین رفته، از ادامه نگرانی

او که یک پایش را در حادثه مین از دست داده و چشمانش به شدت آسیب . گوید خود می
های عمل قرنیه را با هزار مکافات جور کند و چشمانش را عمل کند اما  دیده، توانسته هزینه

دو مشکل اساسی داشتم؛ یکی : گوید وحید می.هنوز روند درماِن پرهزینه برای او ادامه دارد
که آن را در دادگاه ارومیه، بخشیدند و خوشبختانه از پرداخت جریمه با « رِد مرز»ی  مهجری

کمک وکالی دادگستری خالص شدم اما مشکل بزرگ دیگری که دارم، موضوع هزینه جراحی 
هایش  لقمان وحید باید پاهایش را عمل کند وگرنه عفونت به همه اندام .عفونت پا هست

مل جراحی نیز چند ده میلیون تومان هزینه دارد اما این کولبر بینوا، سرایت خواهد کرد؛ این ع
از آنجا که . ها را تامین کند داند چگونه باید این هزینه فاقد یک بیمه درمانی ساده است و نمی

آن سوی مرز روی مین رفته، مشمول پرداخت سهمیه جانبازی و بازماندگان ادوات جنگی 
او که  .است  علت در کمیسیون ماده یک، مختومه شده شود؛ پرونده او به همین نمی

بحث بیمه : گوید همسرش نیز یک کشاورز روزمزد با روزی چهل هزار تومان درآمد است، می
های  دانم چطور هزینه کولبران به سرانجام نرسید؛ ما کولبران بین زمین و آسمان آویزانیم؛ نمی

شم، مردم و فعاالن مدنی به من کمک کردند؛ باید درمان را بپردازم؛ آن بار برای عمل قرنیه چ
پولی مجبور به کولبری و تحمل  باز دست به دامان مردم و خیرین شوم؛ ما را که از زور بی

؛ درحالیکه فقط به دنبال راهی برای «قاچاقچی»گویند  دانند؛ می ایم، مجرم می خطرها شده
هی بود، سراغ کولبری های زندگی هستیم؛ مطمئن باشید اگر را تامین هزینه

ای که اگر نتواند پاهایش را عمل کند، همه زندگی و  لقمان نگران آینده است؛ آینده.رفتیم نمی
پدر شوند؛ شما بگویید به  خواهم فرزندانم بی نمی: گوید افتد؛ می اش به خطر می سالمتی

 !کجا پناه ببرم؟

  : کردند تجمع اصفهان شرق کشاورزان باردیگر -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683191-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%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-9/683191-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
تجمع کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض   :آمده است  ۷۷ مهر ۹۱در تاریخ  مندرج خبر هبرپای

  .اعتراض کردند.به عدم تحقق مطالباتشان

 چندماهه تاخیر"/شایستگی اضافات  " پرداخت انتظار در نفت رسمی کارکنان -*
 :دارد گیتاز

 

پرداخت اضافات شایستگی در وزارت   :آمده است  ۷۷ مهر ۹۱در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
به .گویند این تاخیر تازگی دارد های وزارت نفت می رسمی. است نفت چند ماه عقب افتاده

 شد حتی سال ی آنها هر ساله دستور پرداخت این مزایای مزدی تا تیرماه ابالغ می گفته
گذشته نیز قبل از تیرماه این مبلغ را دریافت کردیم اما امسال با وجود این که چند ماه از تیرماه 

گویند حتی زمان  کارکنان رسمی نفت می.گذشته هیچ خبری از پرداخِت این مبلغ نیست
« اضافات شایستگی» .کننده است اند و این موضوع نگران تقریبی پرداخت را مشخص نکرده

 .شود ایای مزدی کارکنان رسمی نفت است که هرساله به آنها پرداخت میبخشی از مز

  : ارومیه مرزهای در کولبر قتل -*

 
زکریا بکری کولبر اهل ارومیە با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران کشتە شد، او پنجاهمین 

 .دتوسط نیروهای نظامی به قتل می رس ۲۱۰۲کولبری است کە از ابتدای 

 کارگر لنگ  پای برای است سنگ هرچه:گروه ملی فوالد اهواز کارگران  -*
 :است روشن تولید به هایمان خانه چراغ/است

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683399-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683399-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683631-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%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-9/683631-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%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-9/683631-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


کارگران گروه ملی فوالد اهواز، در  :آمده است  ۷۷ مهر ۹۱در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

 .ستار رفع این مشکالت شدندای به مشکالت معیشتی خود اشاره و خوا اطالعیه

 :است در این اطالعیه آمده

 .دارد ادامه مسئوالن وعیدهای و وعده کماکان و شدیم معوقه حقوق ماه سه وارد هم باز
 و دارو هزینه شامل تعویق، کاش .افتاد می تعویق به هم ما های وام جرائم و اقساط کاش
 کاسبان یاد از رفته مسئوالن یاد از که ما حقوق همچون ها بدهکاری کاهش .شد می نیز درمان

  .است کارگران لنگ پای آن از مشکالت های سنگ تمام که افسوس ولی .رفت می طلبکاران و
 مشکالت بگذریم، است شده تبدیل ما همه برای عادی مشکالتی به که شخصی مشکالت از

 دلنگرانی نان، غصه بر عالوه امروز بود نان غصه فقط قصه اگر دیروز و شده اضافه نیز تولید
 .است شده اضافه نیز ها بخش سرپرستان تایید و گفته به تجهیزات کمبود

صدای : اند های تولید عنوان کرده آنها در ادامه اطالعیه ضمن شرح مشکالت و کاستی
های ماست و اگر روزی  رزق و روزی خانواده  های تولید این شرکت، طنین حیات ما و غلطک

های ما خاموش خواهد  رکت حکمفرما شد یقین بدانید یکی یکی چراغ خانهسکوت بر این ش
 .شد

 :نشدیم پذیرفته باال نمره با/مجلس مقابل پرورش و آموزش استخدامی متقاضیان تجمع -*

  

کنندگان در آزمون  تعدادی از شرکت : ه است آمد ۷۷ مهر ۹۱در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
اخیر آموزش و پرورش در اعتراض به پذیرفته نشدن، مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع 

ی باال گرفتیم اما مشخص نیست چرا  در آزمون کتبی نمره: گویند حاضران در تجمع می.کردند
اند و معتقدند که  هران آمدهها به ت تعدادی از این معترضان از شهرستان.در مصاحبه رد شدیم
خواهد  اگر آموزش و پرورش می: گوید یکی از حاضران در تجمع می. است حق آنها ضایع شده

ما به . های معتبر استخدام کند التحصیالن دانشگا سطح کیفی خود را باال ببرد، باید از فارغ
نستیم از سد مصاحبه واعنوان نیروهای با تخصص در آزمون کتبی قبول شدیم اما در نهایت نت

  ....عبور کنیم

 :فعال محیط زیست ۵اتهام مفسد فی االرض برای   -*

 
واقعیت این : "های محیط زیستی گفت محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی

نفر از متهمان  ۰االرض را به  است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی
 ".یم کند و بازپرس هم پذیرفته استاین پرونده تفه

مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، 
. برند ماه است که در بازداشت موقت به سر می 7طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه نزدیک به 

 .دندها فعاالن محیط زیست هستند که بهمن ماه سال گذشته بازداشت ش آن
   ...:خور می نوشابه و کیک درد به ورزیکار تومان   هزار سیصد:حسین حبیبی -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683666-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%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-9/683121-%D8%B3%DB%8C%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/683121-%D8%B3%DB%8C%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF


 

دبیر کانون )حسین حبیبی : آمده است  ۷۷آبان ۰ی دولتی ایلنا در تاریخ ربه نوشته خبرگزا
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تاکید بر لزوم ( هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران

یابی  سرپرست وزارت کار در همایشی با مضمون اشتغال: ای پایدار گفت رفع بیکاری به شیوه
های مختلف است؛  زایی به دنبال طرح دولت برای اشتغال که در مشهد برگزار شد، اعالم کرد 

توان  کارورزی را فقط و فقط می: مه دادوی ادا.ها دانست را یکی از این طرح« کارورزی»وی 
کارورزی یعنی اینکه . ست تعریف شغل و اشتغال زایی چیز دیگری. دانست« آموزی مهارت »

دهند  چون مهارت نداری که بروی کار کنی، بیایی مهارت بیاموزی؛ سیصد هزارتومان هم می
ش با خودت است و باید که با آن کیک و نوشابه بخوری؛ اما مهارت که پیدا کردی، مسئولیت

است که با حق ( ریال ۹۷۰۹۰۲روزانه )وی با بیان اینکه حداقل دستمزد .دوباره بیکار شوی
ریال در ماه؛ حاال برای کارورزی فقط سیصد هزار تومان  ۰۲۱۹۱۰۷۲شود  مسکن و حق بن می

ان را با حبیبی؛ اجحاف در حق کارورز!جوانان« رفع بیکاری»اند  دهند و اسمش را گذاشته می
آدم فکرش : گوید کند و می فرارهای غیرقانونی کارفرمایان از پرداخت حداقل مزد مقایسه می

دهند و از آنها  پناه سیصد هزارتومان می دارهای بازار که به کارگران بی رود به برخی مغازه می
داند  می« شاگردی-استاد»او طرح کاروورزی را دارای همان معایب طرح ...   . کشند بیگاری می

سازی نیروی  و ارزان« حقوق کردن بی»ها مشترک است،  ی این طرح آنچه در همه: گوید و می
کار است؛ شما از دولتی که تا همین بیخ گوش پایتخت را منطقه آزاد اعالم کرده، چه توقعی 

 !دارید؟

 : شهر تهران  دراعتصاب وانت بارها  -*

 
با اجتماع در محل برگزاری انتخابات  تهران#می شهر اعتصاب جمعی از وانت بارهای پالک عمو

 .اتحادیه کارفرمایی صنف حمل و نقل بار سبک شهری تهران
 
صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی هر روز کند؛ یلنا واکاوی میا -*

 کنند های موقتی تجویز می دولت و مجلس فقط ُمسکن/تر از دیروز خالی
 

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683740-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/683740-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/683740-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


منابع سازمان تامین » : آمده است  ۷۷آبان ۰در تاریخ  خبرنگار ایلنا،پیام عابدی به گزارش 
این اولین و آخرین بار نخواهد بود که سازمان جهانی . «اجتماعی دچار بیمارِی ناپایداری است

های قرمز خود را   کشور، چراغکار در مورد وضعیِت رو به زواِل بزرگترین صندوق بازنشستگِی 
 .آورد کند و آژیرها را به صدا درمی روشن می

های بازنشستگی فارغ از اینکه در چه کشوری اتفاق بیفتد، تبعات  ناپایداری منابع در صندوق
سازمان جهانی کار هم با علم به این تبعات، در گزارشِ ارزیابی آکچوئریال . داری دارد دامنه

که همین دیروز نتایج آن  ۲۱۰۱مارچ  ۰۷ازمان تأمین اجتماعی ایران برای مزایای بلندمدت س
با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان و نظر به چهره نابهنجار : منتشر شد، تاکید کرد

وی با بیان ... .خصوص در سنین سالمندی، تبعات این خطر بسیار گسترده خواهد بود فقر به
روزی که سازمان : سازمان تامین اجتماعی آنی است، گفتاینکه تبعات اجتماعی سقوط 

از . سوازند گیرد و خشک و تر را می ها را پرداخت کند بحران دامن همه را می نتواند مستمری
ای را   بحران تامین اجتماعی اعتراضات گسترده. این رو کامال در بیان ابعاد بحران جدی هستیم

کنم که ضربه آخر را وزیر  بازهم یادآوری می. دشوار است به دنبال دارد که جمع کردن آن بسیار
روزهای روشنی در ... .بهداشت وارد کرد و مجلس و شورای نگهبان هم با آن همراهی کردند

انتظار سازمان تامین اجتماعی نیست به همین جهت حراست از آن مانند حراست از محیط 
اگر به ( رگر، کارفرما و دولتکا)جانبه  مشارکت سه. زیست، یک مسئولیت جمعی است

دولت از این جهت باید . هاِی سازمان نینجامد بسیار موثر است گذاری دخالت دولت در سیاست
کشد   سهیم باشد که بداند اگر مطالبات خود را پرداخت نکند، اَبربحران همه را به کاِم خود می

 .کند سازان را سکه یک پول می و در نهایت تصمیم

 
 
 :نیست مطالباتمان پاسخگوی مسئولی هیچ :لوشان شهرداری کارگران -*

 

تعدادی از کارگران شهرداری لوشان  : آمده است  ۷۷آبان ۰در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
کارگر در مجموعه شهرداری  ۲۱حدود : واقع در استان گیالن در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند

بت بخشی از سال مشغول کارند که هنوز با ۰۰لوشان به صورت مستقیم با سوابق باالی 
این  .دستمزد اسفند سال گذشته به همراه مزد چهار ماهه نخست سال جاری طلبکارند

کارگران با بیان اینکه در این زمینه هیچ مسئولی در شهرداری لوشان پاسخگوی مطالبات 
سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات، : معوقه کارگران نیست، در ادامه گفتند

ها  کنیم و در تمامی این سال نشانی به سختی کار می ی و آتشفضای سبز، موتور
گیرند، در مقام کارفرما به تمامی  شهردارانی که به ترتیب مدیریت شهری را برعهده می

چون به مشکالتمان از : کارگران شهرداری لوشان گفتند... .اند تعهدات مزدی خود عمل نکرده
شورای شهر و سایر مسئوالن شهرستانی و  جانب مدیران شهری اعم از شهردار و اعضای

مان  شود، تصمیم داریم به زودی در ادامه پیگیری مشکالت شغلی استانی اهمیتی داده نمی
توجهی به وضعیت معاش ما کارگران شهرداری است، در مقابل شهرداری  که ناشی از بی

با تایید ( انمعاون شهرداری لوش)در این زمینه سیداسدهللا میراسداللهی .تجمع کنیم
 ....شهرداری لوشان دچار کمبود منابع مالی است: مشکالت کارگران این شهرداری گفت

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683946-%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-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%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-9/683946-%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-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
 های راننده مطالبات به مسئوالن بار تهران مطرح شد؛ در نامه کارگران وانت -*

 :کنند توجه تهران بار وانت
 

 
بار تهران  جمعی از کارگران راننده وانت  : آمده است  ۷۷آبان ۰در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

... .الن خواستار رسیدگی به مشکالت صنفی خود شدندبا امضای طوماری خطاب به مسئو
مهر  ۲۲ای را در تاریخ  شورای شهر تهران مصوبه  امضاکنندگان این طومار مدعی هستند؛ اخیرا

بار فعال در حمل  ماه سال جاری در خصوص تعیین بهای تعرفه صدور بار برگ رانندگان وانت
ت زیادی را برای آنها ایجاد شده ونقل عمومی بار شهر تهران تصویب کرده که مشکال

گویند  آنها ضمن درخواست ابطال مصوبه فوق از سوی اعضای شورای شهر تهران، می.است
آنهم به صورت صوری با حمایت   بارها های خصوصی که به بهانه ساماندهی وانت شرکت

بار را  تخودبوده و منافع رانندگان وان  اند فقط بدنبال پرکردن جیب شهرداری تاسیس شده
تامین نشدن قطعات، الستیک و دیگر لوازم مصرفی خودروها، عدم برقراری .گیرند درنظر نمی

بیمه تمین اجتماعی و تکمیلی و کاهش سهم پرداختی حق بیمه، همچنین اختصاص یارانه 
های فعال در بخش حمل ونقل  هایی است که در این نامه راننده سوخت ازجمله درخواست

 ....اند رت گروهی مطرح کردهبار به صو وانت

  : محتاج و بینوا های انسان مرگ و فقر -*

 
کارتون خواب بینوا در اثر خوردن مواد غذایی فاسد و مسموم داخل زباله دانی جانش را از 

 .دست داد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684008-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%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-9/684008-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 
 :.جدیدی باشند!( بد)کارگران و بازنشستگان منتظر شنیدن خبرهای  -*
 

و البته خبرهای « خبرهای جدید»دا درآوردن زنگ خطر با به ص« نقد اقتصاد سیاسی» سایت
کارگران و بازنشستگان منتظر شنیدن خبرهای  :بد برای کارگران و بازنشستگان نوشته

از افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی گرفته تا فشار .جدیدی باشند
فی شده است که طی وزیر جدیدی برای پست وزارت کار معر. معیشتی بیشتر بر طبقه کارگر

های گذشته، هم خودش به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و هم نمایندگانش در  سال
نگاه ایشان به قانون کار . اند شورای عالی کار از جمله مانعان اصلی افزایش کف دستمزد بوده

 تسهیل»به عنوان قانونی برای حمایت از نیروی کار، بلکه نگاهی « حمایتی»نه یک نگاه 
تیتر یک )به عنوان قانونی برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری و رونق تولید است « گرایانه

 (آبان7روزنامه شرق 
وزیری برای پست وزارت کار و رفاه معرفی شده که دارای بیشتر سطح وابستگی طبقاتی و 

با وزیری که همراه . و واردکنندگان است( اتاق بازرگانی)سیاسی به پارلمان بخش خصوصی 
مجلس نمایندگان سرمایه »در ! «مجلس نمایندگان مردم»سه وزیر دیگر، پیش از حضور در 

  .کند های خود را به آن ها اعالم می شرکت کرده و برنامه« داران
را وعده داده « اصالحات پارامتریک در صندوق های بازنشستگی»معاون رئیس جمهوری نیز 

هایی که وضعیت بحرانی  ظاهراً قرار است همان(. بانآ7تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد )است 
کنونی را رقم زدند، در وحدتی کم سابقه، با فشار بیشتر بر زحمتکشان، اندکی از مصایب 

 .دولت بحران خیزشان را بکاهند
 :سنوات دریافت انتظار چشم همچنان نخ رنگین بازنشسته کارگران -*

 

گین نخ یکی از کارگران نساجی رن: آمده است  ۷۷آبان ۰به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
 ۲۱میانگین سنوات پایان خدمت هر یک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود: گفت

وی .میلیون تومان است که کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد
میلیون تومان  ۱تا  ۰کارگران بازنشسته رنگین نخ عالرغم دریافت نکردن سنوات، حدود : گفت

ماه دستمزد ماهای پایانی دوران اشتغالشان  ۱تا  ۰معوقه مزدی دارند که مربوط به مطالبات 
های  خانواده: وی ادامه داد.کارگران پرداخت نشده است ۷۹همچنین عیدی سال . شود می

ریزی کرده بودند اما با روالی که کارفرما در پرداخت  کارگران بازنشسته برای حق سنوات برنامه
به ...ن در پیش گرفته است، ارزش نقدی طلب آنها نیز کاهش یافته استسنوات بازنشستگا

طور کامل تعطیل است  تاکنون به ۷۹های نخستین سال  گفته آنان، این واحد تولیدی که از ماه
با این حال . و کارگران برای وصول مطالبات مزدی و سنواتی خود به کارفرما دسترسی ندارند

 .اند ت بدهی مالی به یک بانک دولتی واگذار کردهمسئوالن این کارخانه را باب

 
 :باز هم بازداشت فعاالن محیط زیست -*
 

شوگرد گوالبی، فعال محیط زیست به همراه : برپایه خبرمندرج در شبکه مجازی آمده است 
 .برادرش زانیار گوالبی در سنندج بازداشت شده است

وز اطالعی از دلیل بازداشت و محل گوالبی از چهارشنبه هفته گذشته بازداشت شده و هن
 .نگهداری او در دست نیست

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683878-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683878-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/683878-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA


همچنین گزارشها حاکی است که وریا خسروی، یک فعال محیط زیست دیگر نیز از سنندج 
 بازداشت شده است

 

 :بیانیه سرای قلم در محکومیت قتل دکتر هکی -*

 
ا اشیاء مرتبط با او فرشید هكى ناپديد شده و جنازه اى در شعله هاى آتش، نزديك منزلش ب

 !مى يابند
 !بديهى است كه مقتول دكتر فرشید هكى باشد، هر چند پزشكى قانونى سكوت كرده باشد

 !و پزشكى قانونى بالتكلیف است! امروز هفتمین روز قتل فرشید هكى است
اصابت شیئى تیز به قفسه "پزشكى قانونى كه گلوله پیشانى مصطفى كريم بیگى را 

هنوز گزارش قتل قاتل كاظم سامى را منتشر نكرده، در مورد سید احمد  !دمى نويس" صدرى
 !نیز سكوت كرده و زهرا بنى يعقوب را رها مى كند

 !قابل اعتماد است؟
 !حاال مى فهمیم چرا هاشمى رفسنجانى كالبد شكافى نشد

 سراى قلم
۷۷/۲/۰ 
 زندگی خرج در/معیشتی وضعیت به اعتراض در مریوان تاکسی رانندگان تجمع -*

 :ایم درمانده

 

جمعی از رانندگان تاکسی مقابل : آمده است  ۷۷آبان ۰به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
یین است و با این های تاکسی پا کرایه: گویند این رانندگان می .شهرداری مریوان تجمع کردند

های جانبی تاکسی نیز انتقاد دارند و  آنها بابت هزینه .آییم ها از پسِ مخارج زندگی برنمی کرایه
شود و با پولی که باقی  های جانبی می بخشی از درآمد محدودمان صرف هزینه: گویند می
مسافر نیز انتقاد  آنها از کمبود.های زندگی خانوار را تامین کنیم توانیم هزینه ماند، نمی می

به خاطر شرایط بد معیشتی مردم، تعداد مسافران کاهش یافته و کار و بار ما کساد : دارند
 .معترضان خواستار رسیدگی شهرداری مریوان به موضوع شدند.است شده

های کارگری سوئد در مورد دستگیری رانندگان و کامیون اطالعیه پالتفرم سندیکا -*
 :داران اعتصابی

 
  !رانندگان کامیون و کامیون داران دستگیر شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد گردند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684145-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%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-9/684145-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%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-9/684145-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%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-9/684145-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2417
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2417
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2417


در پی اعتصاب سوم رانندگان کامیون از اول مهر ماه بیش از دویست نفر از رانندگان و کامیون 
اتهامات . به اطالعات رسیده این دستگیری ها همچنان ادامه دارد داران دستگیر شده و بنا

وری اسالمی ایران به دستگیر شدگان از از جانب مسئولین مختلف حکومت جمهمطرح شده 
جمله اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی اتهاماتی واهی است و کوچکترین ربطی به 

  .خواستهای واقعی اعتصاب کنندگان ندارد
. ی اعتصاب کنندگان این است که درآمد آنها قادر به تامین معیشت کافی نیستاعتراض اصل

رانندگان به شرایط سخت و زیان آور شغلی شان اعتراض دارند و خواستار بازنشستگی پیش 
حذف دالالن و واسطه ها از چرخه بارگیری که باعث کاهش درآمد آنان شده . از موعد شده اند

. در مسیر راه از دیگر خواست های اعتصاب کنندگان است و ایجاد استراحتگاه مناسب
کوچکترین اثری از طرح این خواست ها در اتهامات وارده از جانب مقامات قضایی ایران بر 

  .دستگیر شدگان وجود ندارد
واقعیت این است که تورم در ایران بویژه در ماههای اخیر بطور سرسام آوری باال رفته و قیمت 

از طرف دیگر دستمزد . له قیمت قطعات یدکی کامیون ها چند برابر شده استکاالها از جم
کامیون ها با الستیک های کهنه و . رانندگان و درآمد کامیون داران بطور اندکی تغییر کرده است

اگر . مضمحل و قطعات ضایع بکار گرفته شده که منجر به باال رفتن سوانح رانندگی شده است
پاسخ . نمی کردند بسیاری از کامیون ها خود از حرکت باز می ایستادند رانندگان نیز اعتصاب

جمهوری اسالمی ایران و مقامات قضایی و امنیتی آن به این اعتصاب، با وجود دیدن این 
واقعیت و اطالع دقیق از خواستهای اعتصاب کنندگان تهدید، ارعاب و دستگیری بیش از 

  .تدویست نفر از اعتصاب کنندگان بوده اس
ایران ضمن حمایت از خواستها و اعتصاب رانندگان و  –پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد 

کامیون داران معتقد است که اعتراض، گردهمایی و اعتصاب حق مسلم و ابتدایی برسمیت 
شناخته شده جهانی است و برخورد مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسالمی با اعتصاب 

 .کنندگان محکوم است
  .ا خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان از این اعتصاب هستیمم

 ایران  –پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد 
 ۲۲۱۰ اکتبر

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: بازنشر

 ایران حفاری ملی شرکت های پیمانکاری حقوق  /تبعیض گرفتار "ها ثالثی ارکان  " -*

 هاست رسمی از کمتر

 

 

کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری : آمده است  ۷۷آبان ۲ به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
ماس با خبرنگار ایلنا، از اوضاع معیشتی خود انتقاد کردند و خواستار رسیدگی ایران در ت

های جداگانه خطاب به مدیرعامِل  آنها که در پیام.مدیرعامل شرکت به این وضعیت شدند
شان رفع تبعیض در مزد  ترین خواسته اند، مهم شرکت، اوضاع بد معیشتی خود را تشریح کرده

ها که به ما کارکنان ارکان ثالث نیز  ما پیمانکاری: گویند گران میاین کار.ست و مزایای مزدی
آیا از ما انتظار دارند وقتی در یک محیط . ها درآمد داریم شود، بسیار کمتر از رسمی گفته می

ها از انواع مزایای مزدی ازجمله  بینیم که رسمی کنیم و می کوچک و نزدیک به هم کار می
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مند هستند ولی ما هیچکدام  رفاهی و بسیاری مزایای دیگر بهره ی بدی آب و هوا، کمک هزینه
این کارگران ...گیریم، بازهم با انگیزه باشیم و با تمام توان کار کنیم؟ از این مزایا را نمی

ایم که صدای ما را بشنود و راهی برای کاستن از این تبعیض  از مدیرعامل خواسته: گویند می
های پیمانکاری مختلف هستند و  ارکان ثالث، طرف قرارداد با شرکت کارگران پیمانکاری یا.بیابد

 .شود شرکت اصلی، کارفرمای مادر آنها محسوب می

 :آمده است ۷۹در دوم آبان   خواه کانال تلگرامی معلمان عدالتدر  -*

ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به بازداشت آقای  بیانیه 
 .ی احضار و تهدید کنشگران صنفی در سراسر ایران و ادامه شکری_محمدصالح#

 به نام خداوند جان و خرد
 کزین برتر اندیشه بر نگذرد

رسید که هیچ تحولی در فیش های حقوقی رخ نداد و از اجرای  در حالی به پایان ۰۹۷۷مهرماه 
دولت به جای حل مشکالت آموزشی دانش آموزان و مشکالت . طرح رتبه بندی خبری نیست

است  وقت_تمام_معلم_طرح#معیشتی معلمان ، در حال تدوین طرح های ضد آموزشی مانند 
و بدون توجه به اعتراضات صنفی فرهنگیان ، مسیر پرونده سازی و سرکوب تشکل ها و 

تا کنون دهها فعال صنفی در استان های مختلف . کنشگران صنفی را در پیش گرفته است
در این میان . اند  اند و مورد بازجویی قرار گرفته دولت احضار شده توسط حراست ها و اطالعات

اند و پی در پی می کوشند فضای ترس و  ی قضایی گشوده برای برخی از همکاران ما پرونده
در شهر سقز از استان کردستان ، آقای محمدصالح . ارعاب را بین فعاالن صنفی تشدید نمایند

سقز را دستگیر /عضو انجمن صنفی معلمان کردستانشکری معلم خوشنام و باسابقه و 
اند و در حال پرونده سازی برای دیگر کنشگران  اند و اعضای هیات مدیره را احضار کرده کرده

  .هستند
اند  ی اطالعات در استان هایی که تحصِن باشکوه و موفق داشته حراست ها و اداره

اند و گمان می کنند با تهدید کنشگران میتوانند حرکت  و ترس را روشن کرده سرکوب_ماشین#
حرکت صنفی و آموزشی  !ای چه خیال بیهوده. مطالبه محور فرهنگیان را متوقف یا منحرف کنند

ماه ادامه خواهد  آبان#متوقف نمی شود و تحصن ها در  ها فرهنگیان تا رسیدن به خواسته
 .داشت

در این میان مسئولین و نیروهای امنیتی و قضایی چنان با شورای هماهنگی و تشکل های 
های صنفی را ندارند، پس راه  استهاند که جز با نگاه امنیتی توانایی تحلیل خو صنفی بیگانه

قانون اساسی حق معلمان  70این در حالی است که طبق اصل . سرکوب را در پیش گرفته اند
 .است که تشکل های صنفی خود را تشکیل دهند و برای احقاق مطالبات تالش نمایند

یت خود را نهادهای امنیتی باید بدانند که شورای هماهنگی بنابر اصول قانون اساسی مشروع
این شورا دارای ساختار دموکراتیک است و اعضای آن . از تشکل های قانونِی عضو می گیرد

تشکل های قانونی و عضو حقوقی هستند و تصمیمات بر مبنای خرد و رای گروه است پس 
شورا هر نوع تعرض . نمی توان افراد و فعاالن را بخاطر پیروی از تصمیم شورا در تنگنا قرار داد

 .فعاالن را محکوم کرده و آن را بدون پاسخ نخواهد گذاشت به
را به فال نیک می  رمضانزاده_محمدرضا#شورای هماهنگی ، آزاد شدن مسئول شورا آقای 

ی وی از اتهامات منتسب است و تاکید می کند تا زمانی که معلمانی  گیرد و خواهان تبرئه
در زندان هستند نمی توان به بهبود وضعیت آموزشی  حبیبی#و  بدیع#،  بهشتی#چون 

 .خوشبین بود
ی حبس معلمان دربند،  شورا ضمن اعتراض به ادامه بازداشت آقای محمدصالح شکری و ادامه

ی روند  آنان است و به نهادهای مسئول نسبت به ادامه شرط_و_قید_بی_آزادی#خواهان 
احضار فعاالن صنفی بصورت جدی هشدار می دهد و تاکید می کند تا زمانی که دولت و 

جلس به مطالبات فرهنگیان بی توجهی می کنند و قوه قضاییه فعالیت صنفی را امنیتی می م
ما از افراد و نهادهای مسئول می خواهیم در . کند اعتراضات فرهنگیان ادامه خواهد داشت

از فرهنگیان در تمام مقاطع . ی مردم و معلمان قرار نگیرند و به حقوق ملت تن دهند برابر اراده
و بازنشسته ، درخواست می کنیم مرعوب تهدیدها نشوند ، تشکل های صنفی ، شاغل 

موجود را تقویت کنند و هر جا الزم است تشکل های صنفی و مستقل را برپا کنند و همبسته 
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 .تر از گذشته در مسیر مطالبه گری متحد عمل نمایند
 .مجرم ، شما هستید نه ما 

دفاع از امکان دسترسی به . دالنه جرم نیستدفاع از حقوق عا. فعالیت صنفی جرم نیست
پاسخ . برای دانش آموزان سراسر ایران ، جرم نیست باکیفیت_آموزش#و  رایگان_آموزش#

 .عدالت خواهی ، نباید زندان باشد
 این همه دروغ ، این همه ستم ، تا کی؟ تا کجا؟

 .مجرم ، شمایید
 «.بر هم زدن امنیت ملی است»زندانی کردن معلم ، 

 .است« ایجاد بی اعتمادی عمومی به نظام» سر خرمن دادن ، های نیرنگ آلود و هر روز وعده
 .است« تشویش اذهان عمومی»به تمسخر گرفتن فرهنگیان و مردم ، 

 .است« دزدی »دزدی از فرهنگیان ، نامش اختالس نیست ، نامش 
ی مردم از جمله  مردم ایران ، بدانید که آرمان ما تحقق یک زندگی شرافتمندانه برای همه

 .ای بهتر برای کودکان هستیم همراه با صلح ، برابری و آزادی ما خواهان آینده. است معلمان
 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

  ۷۷دوم آبان 

  ".من بر سر اين سفره خون آلود نمي نشینم"  :علی اشرف درویشیان  -*

 
در پاسخ به دعوتى براي  درويشیان_اشرف_علي#اين گفته بخشى از نامه سرگشاده 

سمینار جهاني ادبیات داستاني و گفتگوي "شركت در يك گردهمايي در جزيره كیش با عنوان 
 است" فرهنگها
اينجانب علي اشرف درويشیان نه تنها با اين دعوت موافق "ن نامه نوشته است، وي در اي

نیستم بلكه بشدت با آن مخالفم و آن گردهمايي را تحريم مي كنم زيرا نشستن بر سر سفره 
اي كه اكثر مردم میهنم براي بدست آوردن لقمه اي نان، صبح تا شب جان مي كنند خیانت 

گفتگوي تمدنها در كشوري كه "ر نامه خود افزوده است، علي اشرف درويشیان د." است
سرنوشت پرونده كشتار نويسندگان آزاده و مبارزش در ابهام مانده است، كه دانشجويانش به 

ناحق به زندان محكوم مي شوند، كه روزنامه نگاران و نويسندگان آزاديخواه و شجاعش زنداني 
شوند، استادان ممتاز و دانشجويان برنده و بقیه نیز مرتب به اماكن مختلف احضار مي 
بشدت  معلمانش_بحق_و_صنفي_تقاضاهاي#مدالهاي المپیادهايش به خارج مي گريزند، 

  ".سركوب مي شود هیچ افتخاري نیست
https://t.me/edalatxah 

 :کار به بازگشت برای «نیلو کاشی«  شده تعدیل کارگران بالتکلیفی -*
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ن کارخانه نفر از کارگرا۹۱۱حدود :آمده است  ۷۷آبان ۲ به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
سال سابقه کار به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما  ۰۰تا  ۰۱اصفهان با میانگین « کاشی نیلو»

برای : گویند کارگران این واحد صنعتی می.همزمان با تعطیلی این واحد تولیدی تعدیل شدند
پیگیری مطالبات مزدی وضعیت بازگشت به کارمان هر چند روز به نهادهای مختلف استان و 

با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی  .زنیم اما هنوز بالتکلیف هستیم شهرستان سر می
در حال حاضر چندین ماه مطالبات مزدی از کارفرما خود طلبکارند و در : ، کارگران می گویند

آنها نگرانند که . اند طول این مدت برای گذران زندگی خود از مقرری بیمه بیکاری استفاده کرده
کارگران این کارخانه .دامه وضعیت موجود نتوانند برای مدت زیادی با این شرایط ادامه دهندبا ا

در طول دو سال گذشته در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه 
 .اند اما به دلیل شرایط سنی که دارند تا این لحطه هیچ کاری برای آنها پیدا نشده است کرده

 

 

 :رشت «پوپلین ایران»سهامدار کارگران دوباره تجمع -*

 

جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه :آمده است  ۷۷آبان ۲ به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
ایران پوپلین رشت، برای پیگیری وضعیت سهام خود در محدوده اداری این واحد صنعتی تجمع 

نفر گزارش شده است، علت  ۹۱ات ۲۱به   این کارگران که تعدادشان .اعتراضی برپا کردند
کارگران  .اصلی برگزاری این تجمع را اعتراض به عملکرد سهامداران عمده کارخانه عنوان کردند

شویم با این حال تاکنون نه تنها  سال است که سهامدار این کارخانه محسوب می ۲۰: افزودند
ما کارگران را در  ایم بلکه سهامداران عمده، وجهی به عنوان سود سهام دریافت نکرده

به گفته کارگران بازنشسته .دهند های مربوط به این واحد تولیدی دخالت نمی گیری تصمیم
های پیراهنی،  تولیدکننده انواع پارچه)سهام کارخانه ایران پوپلین  ۱۷ایران پوپلین، در سال 

خریدار بخش از سوی وزارت صنایع دولت وقت در میان ( ای ای و پرده روپوشی، چادری، ملحفه
کارگری که آن زمان در این واحد تولیدی مشغول کار بودند،  ۰۰۱۱خصوصی، دولتی و بیش از 

 .تقسیم شده است

  : اسالمی مجلس برابر در اشتغال موضوع به دکترای دانشجویان وسیع تجمع -*

 
 تجمع دانشجویان دکترای غیر پزشکی :آمده است  ۷۷آبان ۲ در تاریخ  برپایه خبرمندرج

دانشگاه تهران در مقابل مجلس در اعتراض به عدم حل مشکالت اشتغال دانشجویان و فارغ 
  .التحصیالن دکترا توسط مسوالن

 

  :قطار جان کارگر ایستگاه راه آهن کرمانشاه را گرفت -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684518-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684518-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA


 
از سوی رسانەهای محلی،   :آمده است  ۷۷آبان ۲ در تاریخ  برپایە گزارشات منتشر شدە

ساله راه آهن کرمانشاه، این  77در اثر برخورد قطار با کارمند  ۷۷آبان  ۲بە امروز چهارشن
 .کارمند جانش را از دست دادە است

 
 :امیدوارم موکلم تبرئه به /حبیبی محمد دادگاه برگزاری حسین تاج مطرح کرد؛ -*

 

در ( وکیل دادگستری)حسین تاج :آمده است  ۷۷آبان ۲ به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
در ( فعال صنفی معلمان)تماس با خبرنگار ایلنا از برگزاری دادگاه تجدیدنظر محمد حبیبی 

دادگاه در جوی بسیار ( دوم آبان ماه)امروز : تاج گفت.دادگاه تجدیدنظر تهران خبر داد 30شعبه 
آرام و مثبت برگزار شد؛ به عنوان وکیل مدافع، دفاعیات الزم را ارئه دادم و به سواالت، پاسخ 

اه در دادگ پیشتر، (عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان)محمد حبیبی  .مناسب داده شد
وی با تاکید بر فضای مناسب دادرسی ابراز .است بدوی به هفت سال و نیم زندان محکوم شده

 .امیدواری کرد که حکم موکلش شکسته شود و دادگاه او را از اتهامات وارده تبرئه کند

  :به مردمش نمی بخشد« آزادی » شک نکنید که هیچ دیکتاتوری  : دیان حعباس وا

 
ادی سابقه ندارد که فرد مستبد محض رضای خدا و یا انسان دوستی حکومت استبد  در هیچ

 .دست از قتل و غارت و اختناق شسته باشد
  !آزادی گرانبهاترین الماس جهان است که دیکتاتورها هرگز آنرا براحتی به مردم نمی بخشند

 واحدیان_عباس

 :قطار برخورد اثر بر کرمانشاه آهن راه پرسنل مرگ  -*

مشهد در  -صبح امروز قطار کرمانشاه  :آمده است  ۷۷آبان ۲ گار ایلنا، در تاریخ به گزارش خبرن
براساس اخبار منتشر .آهن برخورد کرد حال ورود به ایستگاه کرمانشاه، با یکی از پرسنل راه

ای به شدت مجروح شد و به دلیل  ساله 77ها، بر اثر این برخورد کارگر  شده از سوی رسانه
 .ه جان خود را از دست دادشدت جراحات وارد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684674-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684697-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1


 :رضا شهابی  –علی اشرف درویشیان در ما زنده است  -*

 
 

در سالیاد علی اشرف درویشیان هستیم؛ او که نمادی از حق خواهی و عدالت و آزادگی بود؛ 
علی اشرف که خود از میان رنجدیدگان برآمده بود و در زندگی حرفه ای خود در نویسندگی به 

عیت زندگی کارگران و زحمتکشان و فراموش شدگان پرداخت و صدای خود و بازتاب دادن وض
صدای ما بود؛ علی اشرف نماد و صدای ما بود و کتاب هایش و آثارش هم جنس و شبیه ما 

  .بود
و از طریق مطالعه   (۹۰۱در بند ) برای اولین بار با آثار علی اشرف درویشیان در زندان اوین

علی اشرف، از آنجا که خودش از طبقه فرودست بود و از نوجوانی . کتاب آبشوران آشنا شدم 
کارگری کرده بود و کامال آشنا به درد و رنج مردم بود، آنچه را که در آبشوران از فردوستان 

نگاشته بود با پوست و خون خود لمس کرده بود؛ علی اشرف درویشیان به واقع، نماد حق 
ن آبشوران در زندان باعث شد که من بیشتر به این مطالعه داستا. خواهی و آزادگی بود

داستان نویس و فرهنگ شناس ِ متعلق به طبقه فرو دست، عالقمند شوم و به همین خاطر 
و در اولین مرخصی از زندان و با اشتیاق به دیدن این رفیق گرانمایه و این انسان  75در سال 

  .بزرگ شتافتم
با هم داشتیم و در بخشی از حرف هایش به من گفت  علی اشرف عزیز و بزرگ در دیداری که

. خوشحالم که می بینم بعد از ما، جوانان و نسل های جدید ادامه راه ما را می روند"که 
با اتحاد و همبستگی با همه مزد بگیران قطعا به . نترسید که آزادی و برابری حق ماست

مه ی ما بود و هست و علی حرف های علی اشرف حرف های ه". خواسته هایتان می رسید
علی اشرف درویشیان بخشی از خاطره ی جمعی ما . اشرف درویشیان صدای ما بود وهست

علی اشرف در ما و ما در کتاب هایش و . کارگران و زحمتکشان ایران و جهان بوده و خواه ماند
  .کتاب هایش در ما زنده است و خواهد بود
 .ه خواهد داشتیاد و راهش درخشان و گرم است و ادام

 رضا شهابی 
  5372کارگر اخراجی، سوم آبانماه 

 عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 جلسات برگزاری در  تعلل /زد رکورد تورم در روحانی :وگو با ایلنا توفیقی در گفت -*
 کند می تر خالی را کارگران ی سفره کار عالی شورای

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684656-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/684656-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

 مزد کمیته رئیس) توفیقی فرامرز: آمده است  ۷۷آبان  ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
کند  که اثرگذاری تورم را بر سبد معیشت خانوارهای کارگری بررسی می( شوراها عالی کانون

نژاد بود؛ در  قبل از این آخرین، شاهکار تورمی متعلق به احمدی  :گوید در ارتباط با نرخ تورم می
بود و یادمان هست که روحانی  ۹.۱ی شاخص ،  نژاد، رکورد تورمی برای مولفه دولت احمدی
اتی بارها اعالم کرد که این نرخ تورم یک فاجعه است و دیگر هرگز های انتخاب در سخنرانی

درصدی  ۷.۰ی شاخص  ی این شعارها، در مهرماه تورم ماهانه  افتد اما علیرغم همه اتفاق نمی
تغییر دادند و  ۷۰به  ۷۱با توجه به این که آمدند سال پایه مالی را از : دهد او ادامه می .داشتیم

دهد، باز هم شاهد  سه، چهار درصد از افزایش نرخ تورم را پوشش می این تغییر سال پایه،
های پولی و صنعتِی اشتباه آنچنان تاثیرگذار بوده که تورم شاخص  هستیم که سیاست

شود و در همه اقالم سبد  این تورم شاخص ُخرد می. ایم درصد را تجربه کرده ۷.۰ی  ماهانه
شود که تورم نقطه به نقطه ماهانه  باعث این می گذارد و درنهایت معیشت خانوار تاثیر می

به نسبت مهر  ۷۷معنی این اعداد این است که در مهرماه  .درصد باشد ۹۲.۲برای مهر ماه، 
های زندگی را  توفیقی افزایش هزینه. است درصد افزایش داشته ۹۲.۲های زندگی  ، هزینه۷۱

در نظر بگیریم که در همه جای جهان، این را هم باید : گوید کند و می سرسام آور توصیف می
 «شده تعدیل» معموالً  رسمی ارقام ؛نرخ و ارقام رسمِی تورم با ارقام غیررسمی فاصله دارد

 های نرخ به بگذاریم کنار را ها تعدیل این اگر .است صادق نیز ایران مورد در مساله این و است
اگر ضرایب اهمیت کاالها را : گوید میوی  .رسیم می عینی و ملموس تورم برای بیشتری

مهر امسال نسبت به مهر « پروتئین»مثال   بینیم تورم بیش از اینهاست؛ دخالت دهیم، می
درصد افزایش قیمت  ۷۲درصد افزایش قیمت داشته؛ میوه در همین مدت،  ۰۰.۱سال گذشته، 

 ۹۹درصد، حمل و نقل  ۹۹درصد، بهداشت و درمان  ۲۷درصد، مسکن  ۹۰داشته، پوشاک 
وقتی   .درصد، گران شده است ۰۷های آموزشی و تفریحی  درصد و هزینه ۹۲درصد، ارتباطات 

ضریب اهمیت )کنیم  شان را اِعمال می ی اینها را کنار هم می گذاریم وضرایب اهمیت همه
یابیم  درمی( درصد و باقی هم به همین ترتیب ۲۰.۰ها  درصد است؛ برای خوراکی ۹۱مسکن، 

توفیقی در پایان ....درصد است ۹۲مان داریم، بیش از  در سبد معیشتکه تورمی که ما 
ها در برگزاری شورای عالی کار و انتظار طوالنی برای وزیر و کش و قوس  این تعلل: گوید می

های  ها و بازی کاری بین قوه مقننه و قوه مجریه به ضرر قطعی کارگران است؛ این سیاسی
ی خالی کارگران را  کارگر و مزدبگیر ندارد؛ فقط سفرهی  پشت پرده هیچ سودی برای طبقه

 .کند بیشتر خالی می

 : بیانیه کانون معلمان ایران در تبعید در مورد ربودن هاشم خواستار -*

 
  بنام معلم وبرای معلم

ربودن هاشم خواستار، یکی از فعاالن سرشناس و مبارز جنبش معلمان، اقدام تروریستی 



  !یرو پیروزمندانه ی معلمان است خ به اعتصاب فراگحکومت اسالمی در پاس
  از اعتصاب وسیع و موفق معلمان ،پس از ضربه خوردن شدید حکومت جنایتکار اسالمی 

  همراه آورده ، و بدین ترتیب گامکه همبستگی وسیعی در جامعه خفقان زده ایران را به 
  نگونی محتوم حاکمان برداشته شد،دیگری بسوی سر

منفور رژیم را به تکاپو برای درهم شکستن جنبش های اعتراضی، بویژه سر به رهبران 
  .ن سرشناس این جنبش واداشته استنیست کردن عناصر آگاه و فعاال

ربودن هاشم خواستار را باید در چارچوب برنامه ی عمومی رژیم برای سر به نیست کردن 
ل آن ایستاد وآن را و و امکانات در مقابفعاالن مبارزات اجتماعی ارزیابی نمود و با تمام نیر

  .افشا نمود 
اگر رژیم در هدف پلید خود نسبت به هاشم خواستار موفق شود، شکی نیست همین 

ر بطور منظم و در ابعاد برنامه را که تاکنون علیه برخی از مبازران انجام داده است، این با
  وسیعتری

  .ی عملی خواهد کردبش های اجتماععلیه همه نیروها و فعاالن جن
از این رو وظیفه ی همه انسانهای آزادی خواه و نیروهای سیاسی مترقی، تشدید مبارزه 

علیه حکومت اسالمی و بسیج افکار عمومی جهان برای جلوگیری از توطئه های جدید رژیم 
، انبنا براین از جنبش های دانشجویان ،معلمان ، پرستار. علیه مبازران در داخل کشور است

  دانش آموزان و کامیون داران
انتظار می رود با اعتراضات وسیعتر وهمبستگی علیه ربودن هاشم خواستار،برای آزادی 

  .کوشش جدی نمایندایشان وسایر معلمان، کارگران ، وفعاالن سیاسی 
همچنین نیروها ، جریانات سیاسی ، افراد وفعالین حقوق بشری در خارج از کشور می 

تفاده از همه ی امکانات، از طریق مبارزه علیه ارگانهای سرکوب رژیم در خارج از توانند با اس
کشور ،یعنی سفارت خانه ها ، کنسولگری ها واماکن مربوط به رژیم اسالمی ، افکار 

  .وفعاالن اجتماعی بسیج نمایند  عمومی در خارج از کشور را برای آزادی زندانیان سیاسی
ه های جمهوری اسالمی از تمامی جنبش های مبارزاتی در درون در پایان با توجه به توطئ

ایران انتظار می رود، که با سازمان دهی غیر علنی وهرچه گسترده تر برای حفظ نیروهای 
کشتار مبارزین شاخص و مبارز آتی ،برنامه ریزی نمایند تا بتوانند از زندان ، شکنجه و

  .جلوگیری نمایند 
 بعید کانون معلمان ایران در ت

  
صدور احکام زندان و پرداخت جریمه توسط دادگاە انقالب سردشت علیە  -*

 :کولبران

 
اهل سردشت را بە  کولبر# ۰٠مهر،  ۹۱علیرضاعباسپور رئیس دادگاه انقالب سردشت، روز 

بە حبس و پرداخت جریمە نقدی محکوم کردە است، امروز احکام صادرە  اتهام حمل بار قاچاق
 :در سطح عمومی وعلنی منتشر شدەاند، کە بە شرح زیر می باشند

کمال علیزادە و جمال رحیمی هر یک بە پرداخت یازده میلیون و پانصد و  .شورش پادرشی -۰
 ماه حبس تعزیری، ۰۱بیست هزار تومان جزای نقدی و تحمل 

ضا صحرانورد، فرزند محمدرضا،زانیار حاجی خالنی، مصطفی عزیززاده، صدیق فقه ـ ر۲
پور و محمد رحیمی هر یک بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جزای  حسن

 نقدی و هشت ماه حبس تعزیری،
لقمان آتش رک، بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان جزای نقدی و  -۹

 هشت ماه حبس تعزیری،تحمل 
پور ، هر یک به  زاده، کیوان اله مرادی، زانیار زارعی و صابر یحیی ـ امید و یوسف قربانی٤

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1


 پرداخت پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان جزای نقدی و شش ماه حبس تعزیری،
س ـ صدیق ژاله، بە پرداخت هفت میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی و شش ماه حب۰

 .تعزیری محکوم شدەاند

 :غرب آباد اسالم در دام خوراک تولید واحد یک پلمپ -*

 

رییس شبکه )سیدمحمد قاسمی :آمده است  ۷۷ آبان ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
عدم تمدید پروانه بهداشتی و همچنین عدم : ، گفت(آباد غرب دامپزشکی شهرستان اسالم

وی با .حضور مسئول فنی بهداشتی در هنگام تولید خوراک دام از علل تعطیلی این کارخانه بود
ید خوراک دام و طیور، اشاره به انجام نظارت های مستمر دامپزشکی بر کارخانجات تول

داشتن پروانه بهداشتی معتبر و حضور مسئول فنی بهداشتی هنگام تولید : خاطرنشان کرد
این واحد تولیدی : قاسمی در ادامه تصریح کرد.محصول از بدیهیات هر واحد تولیدی است

اری رغم دریافت چندین تذکر کتبی، همچنان به تولید خود ادامه داد که نهایتاً با همک علی
قاسمی با تاکید بر اهمیت ویژه .مقامات قضایی و طی مراحل قانونی با حکم قاضی پلمپ شد

حضور مسئول فنی بهداشتی در هنگام تولید در : حفظ سالمت مصرف کننده، اظهار داشت
های دام و طیور الزم و ضروری است و در صورت عدم رعایت هریک  جات و یا کشتارگاه کارخانه

 .با واحد متخلف برخورد خواهد شد از شرایط الزم،

  : مشهد در مالباختگان وسیع تجمع -*

 
تجمع غارت شدگان پدیده در محل :  آمده است  ۷۷آبان  ۹در تاریخ  در مندرج خبر برپایه

همچنین شاهد تجمع غارت شدگان کاسپین در  .به پای اعتراض ایستادند استانداری مشهد
   بودیم «اسالمو پله کردن، مردمو ذله کردن» : برابر دادستانی مشهد با شعار 

 
 است سال پنج /استانداری مقابل سمنان نخ رنگین کارگران اعتراض یازدهمین -*

 :سنواتیم دریافت   منتظر
 

« رنگین نخ سمنان»کارگر رسمی  ۰۱ : آمده است  ۷۷آبان  ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
این کارگران برای .هاست که در انتظار دریافت حق سنوات و مطالبات مزدی خود هستند سال

صبح آغاز  ۲جمع که از ساعت در این ت. چندمین بار مقابل استانداری سمنان تجمع کردند
یازدهمین بار : گویند حاضران در تجمع می.نفر از این کارگران شرکت دارند ۲۰شده، حدود 

خواهیم مشخص شود چه زمانی مطالبات  آییم؛ ما می است که مقابل استانداری می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684915-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684876-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%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%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%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-9/684876-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%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%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%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-9/684876-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%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%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%85


زمان انحالل ) ۷۲ی یکی از کارگران معترض، از سال  به گفته.شود مان پرداخت می مزدی
اند و  کارگر غیررسمی این شرکت، بالتکیلف مانده ۰۲۱کارگر رسمی و  ۰۱تا امروز، ( شرکت

 !!هیچ کس پاسخگو نیست: کارگران می گویند.اند مطالبات خود را دریافت کنند نتواسته

 : هکی فرشید دکتر خاکسپاری مراسم و زهرا بهشت در مردم انبوه -*

 

دکتر فرشید هکی اقتصاددان، حقوق دان، عضو کمپین مراسم خاکسپاری ،  72آبان4در تاریخ 
  . محیط زیست، فعال حقوق بشر و حامی کودکان کار

 :شود غلط عرف یک به تبدیل زمزم، کارگران به نوشابه پرداخت نگرانیم -*
اعطای نوشابه در ازای سنوات به   : آمده است  ۷۷آبان  ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 

های بسیار زیادی را در بین فعاالن کارگری و  ها و واکنش بازنشستگان شرکت زمزم گرگان بحث
 جامعه پیشکسوتان اتحادیه رییس نایب) حیدری علیرضا .و مدیران ایجاد کردکارشناسان 

کند و اصال  قانون صراحتا صحبت از پرداخت نقدی با وجه رایج کشور می: گفت (کارگری
توانند در این موضوع از  بنابراین، از نظر من کارگران می. کند صحبتی از معادل برای آن نمی

این : وی اشاره کرد.ل سنواتشان را وصول کرده و پول دریافت کنندکارفرما شکایت کنند و معاد
ها و واحدهای دیگر ایجاد بدعت کند تا آنها هم، به راحتی از  تواند بعدها در کارگاه اتفاق می

. های دیگر برای پرداخت سنوات بیفتند پرداخت نقدی حق سنوات سرباز بزنند و به دنبال راه
توصیه من این است که کارگران بروند و پولشان را از : اکید کردوی ت.خطر در همین نکته است

را اختراع کند؛ به نظر من،   و نامتعارف  های ساده شرکت طلب کنند و اجازه ندهند کارفرما راه
ولی در مجموع، اگر اقدامات الزم صورت نگیرد، اتفاق زمزم یک . این تنها راهکار موجود است

 ....ها خواهد بود سایر کارگاهگزاری بسیار بد برای  بدعت
 
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684841-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%B4%D9%88%D8%AF

