
 

 
   ۲۰۷۲نوامبر ۰۳جمعهبرابر  ۷۹۹۱ذرآ ۹جمعه تا۲جمعه 

 ۳۶ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

.comyahookargari@_haftegi 

info@karegari.com 
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نامه ی بیش از  -اتی چهره شناخته شده سندیکای نیشکر هفت تپه دستگیر شد علی نج :امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از
  سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران ۰۸

 

هفتهروزشماریادداشت کارگری   

 

 !دستگیر شد علی نجاتی چهره شناخته شده سندیکای نیشکر هفت تپه و از پایه گذاران سندیکا در منزلش
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ای سندیکای کارگران نیشکر هفت ضعلی نجاتی از اع ۹۳۱۱آذر  (۲)هشتم امروز : برپایه خبر کانال تلگرامی هفت تپه آمده است 

ماموران هیچ نوع حکمی نداشته و در مقابل درخواست . تپه با هجوم ماموران امنیتی و نیروی انتطامی به منزل اش بازداشت شد

 رب و شتم قرار دادندضانان را مورد  ،واده مبنی بر ارایه حکمعلی نجاتی و خان

 .وی و پسرش پیمان نجاتی را دستگیر کردند ،رب و شتم علی نجاتی و خانواده اشضمامورین با 

 کردنداو را دستگیر  ،اما ماموران علیرعم ناراحتی قلبی وی  .نامبرده حالش بد شد ،میان به دلیل فشار عصبی به علی نجاتی  ندرای

تپه و هفدهمین روز  روز پنجشنبه هشتم آذرماه، در بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفتامدر شرایطی که 

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش، کارگران شجاع این شرکت مثل روزهای قبل، 

درحالی که نماینده کارگران . ساعت به سمت فرمانداری شهرستان شوش آغاز کردندتظاهرات و راهپیمایی خود را از میدان 

اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان فعال مدنی و خبرنگاری که حین تهیه گزارش از اعتصاب کارگران بازداشت شده بود، همچنان 

  علی نجاتی به جمع بازداشتیان هفت تپه افزوده شد برند در بازداشت به سر می

ایلنا از قول فرزانه زیالیی ، وکیل کارگران هفت تپه از بازداشت علی نجاتی از  -در همین رابطه امروز خبرگزاری کار ایران 
ماموران بدون . است این اتفاق صبح امروز در منزل شخصی ایشان رخ داده: اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه خبرداد و گفت

یکی از مقامات قضایی استان خوزستان نیز این  .اند در عین حال  ده و او را بازداشت نمودهبازداشت به منزل ایشان ورود کرحکم 

 .ست احتماال این بازداشت به تجمعات کارگران هفت تپه ارتباطی ندارد و مربوط به پرونده دیگری: بازداشت را تایید کرد و گفت

برای دستگیری علی نجاتی رئیس   ۱۹۳۹آذر  ۶روزسه شنبه ،  ماموران حکومتی با حکم جلب سیار دادگاهاست که الزم به ذکر 

به گزارش سندیکای کارگران . اسبق و عضو کنونی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به منزل مسکونی وی هجوم آوردند

لب سیار برای آنچه در افکار عمومی شنیده می شود؛ حکم ج. هفت تپه، به علت عدم حضور وی، موفق به دستگیری او نشدند

علی نجاتی انسان شریف و زحمتکشی که دغدغه هر لحظه زندگی . قاتالن ، اختالس گران فراری و آدم های جانی صادر می شود 

اش گذاران زندگی هم طبقه ای هایش در نیشکر هفت تپه است و به نمایندگی آنان همچنان برای مدیریت سندیکا برگزیده شد، باید 

 قرار گرفته و در شرایط بیماری وجراحی قلب، اینگونه مورد تهاجم قرار گیرد ؟اینگونه تحت تعقیب 

اکنون اعتراض !طبقه ما در قبال گذران زندگی شان در برابر خانواده و همسر و فرزندانش این است پاسخ نظام به انسانیت  

اسماعیل بخشی و علی  -ادی سپیده قلیانی برای آزهای کارگران  تپه شکل دیگری به خود گرفته و خواسته کارگران نیشکر هفت

نباید بیکار نشست ، قلب بیمار علی نجاتی در . نجاتی پایه گذار سندیکای نیشکر هفت تپه ، شکل گستره تری بخود خواهد گرفت 

دی  دیگر همچنان نیز باید آزا. تپش اقدامات فوری و عاجل همه حامیان جنبش کارگری می تپد و به یاری همه ما نیازمند است 

 .زندانیان سیاسی تالش ورزید 

 !علی نجاتی و فرزندش پیمان نجاتی ، بی قید و شرط آزاد باید گردند 

  سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران ۰۸نامه ی بیش از 

 

    



    
ی در سراسر دنیا به علی خامنه ای در مورد سرکوب کارگران و معلمان و سندیکا و تشکل کارگر ۰۸به پیوست نامه ی بیش از 

( متن اصلی به فرانسه وترجمه فارسی آن)خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط علی نجاتی،اسماعیل بخشی و سپیده قلیانی 
 .ارسال می شود

 هللا سید علی خامنه ای آیت

 رهبر جمهوری اسالمی ایران

 دفتر رهبری

 ایران تهران،

  ۹۱۰۲نوامبر ۹۲پاریس 

 آقای رهبر

 .توجه شما را نسبت به وضعیت هشدار دهنده سندیکالیست ها در ایران جلب می کند  امضا کنندن این نامهسازمان های 

لیست مقامات حکومت ایران در طی هفته های اخیر بیوقفه سندیکا. ما دائما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم
ها و معلمان را  به خاطر برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی زندگی  و عدم پرداخت حقوق ها معوقه  مورد 

 .ندداده ااذیت و آزار قرار 

نیشکر آخرین نمونه کارخانه . اخیرا تعداد بسیاری سندیکالیست و معلم دستگیر شده، از کار اخراج شده و به زندان افکنده شده اند
هفت تپه است که کارگران بیش از دو هفته است که در اعترض به عدم دریافت حقوق و فساد مالی مدیران کارخانه در اعتصاب 

 .به سر می برند

عضو هیات رهبری سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی و محسن  ۰۲نوامبر کلیه  ۰۲در روز یکشنبه 
 .م سپیده قلیانی، خبرنگار گزارشگر اعتصاب،  دستگیر می شوندآرمند و هم چنین خان

کارگران مبارز دیگری هم محکوم  شده و تعدادی هم در زندان بسر می برند از جمله ابراهیم مددی، جعفرعظیم زاده، علی 
م شده، از کار اخراج و محکو" خرابکاری اقتصادی"اینان همگی به اتهام . نجاتی، همراه با تعداد زیادی از کارگران اعتصابی

 .زندانی شده اند

نفر دیگر  ۰۱معلم توسط مقامات حکومتی دستگیر شده و  ۰۹نوامبر تاکنون دستکم  ۰۰به استناد شورای هماهنگی معلمان، از 
هاشم خواستار یک عضو برجسته سندیکای معلمین مشهد در اول نوامبر دستگیر شده، سپس او . جهت بازجویی احضار شده اند

عضو سرشناس دیگر  ۰در حال حاضر . نوامبر در آن مکان نگهمیدارند ۰۰ا به یک بیمارستان روانی منتقل کرده و تا ر
 .سندیکای معلمین در زندان بسر میبرند

تعدادی از این معلمان زندانی که دوران محکومیت شان را می گذراندند دوباره . معلمان دیگری دستگیر و زندانی شده اند
در حال حاضر تعداد بسیاری از مبارزان عضو سندیکای معلمان به . شده و مجددا به حبس های سنگین محکوم شده اند "محاکمه"

بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، عبدالرضا قنبری، محمد حبیبی، محمد علی : از جمله: حبس های سنگین محکوم شده اند
اسامی . شات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه محمدیزحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کرو

 .معلمان زندانی متاسفانه به این لیست محدود نمی شوند

معاهده بین المللی در رابطه با حقوق  ۲، هم چنین ماده (ICCPR)معاهده بین المللی در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی  ۹۹ماده 
امن حق ایجاد سندیکا و عضویت در سندیکا می باشند، و دولت ایران امضا کننده ض( PIDESC)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار، نشان داده که تعهدات خود در . هر دو معاهده مذکور می باشد

ن در ایجاد تشکالت مستقل را مراعات نمی چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، به ویژه حق کارگران ایرا
 .کند



ما لغو محکومیت های غیرعادالنه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعاالن 
خشی، علی دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، به خصوص اسماعیل ب

 .نجاتی و سپیده قلیانی را خواستاریم

 با تقدیم احترامات

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil. 
Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol. 
Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France. 
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B)–Burkina. 
Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) –Indonésie. 
Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol. 
yndicat National Autonome des Personnels del’Administration Publique (SNAPAP) – 
Algérie. 
Batay Ouvriye – Haïti. 
Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie. 
Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – France. 
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Etat espagnol. 
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – 
Haïti. 
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie. 
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France. 
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne. 
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental. 
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque. 
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du < Changement (CNTS/FC) – 
Sénégal. 
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) – Egypte. 
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS)– Italie. 
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
Red Solidaria de Trabajadores – Pérou 
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger. 
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal. 
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador. 
Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol. 
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-Bretagne. 
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – 
Belgique. 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – 
Colombie. 
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel – Union Générale Tunisienne 
du Travail (FGPTT/UGTT) – Tunisie. 
Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the 
financial sector – Grèce. 
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin 
Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie. 
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti. 



Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie. 
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) – Italie. 
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie. 
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) – Italie. 
Syndicat des travailleurs du rail – Union Nationale des Travailleurs du Mali 
(SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – 
Turquie. 
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal. 
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) 
– Panama. 
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) – Italie. 
Syndicat de l’Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
Canadian Union of Postal Workers /Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
(CUPW-STTP) – Canada. 
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse. 
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTEChili)– Chili. 
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire 
Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre. 
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie. 
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse 
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne. 
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie. 
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse 
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – 
Belgique 
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -
(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine 
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 
UCU University and College Union,University of Liverpool (UCU Liverpool) – Angleterre. 
Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW) 
Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne. 
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France 
Globalization Monitor (Gmo) – Hong Kong. 
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France. 
No Austerity – Coordinamento delle lotte – Italie. 
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France 
Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne. 
LabourNet Germany – Allemagne. 
Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie 



 

 :رونوشت به

 آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

 آقای صادق الیجانی، رئیس قوه قضائیه

 سفیر ایران در پاریس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ترجمه و پخش از 

 .فرانسه –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران 

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

خبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی ا

 . خواهم داد
 . مربوط گردید انیدمی تو برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

 : ، می توانند به آرشیو های زیر مراجعه نمایندعالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته 

  ۷۹۹۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۷۹۹۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 :تا احقاق حقوق خود با تمام توان ایستاده ایم :سندیکای کارگران هفت تپه -*

 
 

 .اعتصاب کارگران هفت تپه وارد نوزدهمین روز خود شد
کارگران پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، لغو خصوصی سازی و همچنین  خواست های

 .آزادی اسماعیل بخشی وخانم سپیده قلیان است

mailto:info@karegari.com


اعتصاب امروز رو به روی گیت ورودی کارخانه برای تصمیم گیری در ارتباط با چگونگی ادامه 
نماینده خود اعتصاب وبیرون راندن تمامی افراد وابسته به کارفرمای بخش خصوصی و آزدای 

 .اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان ادامه دارد
 ۷۹۳۱دوم آذر 

 :به اطالع کلیه همکاران عزیز و گرامی می رساند:  مهم/فوری -*
 

بنابر اعالم مجمع نمایندگان کارگری لحضاتی پیش اعضای محترم مجمع نمایندگان کارگری 
دن به مالکیت بخش خصوصی در هفت جهت دیدار و جلسه ای فوری و پیگیری مسئله پایان دا

 تپه 
 راهی شهر اهواز شدند " آیت هللا عباس کعبی"برای دیدار با نماینده ولی فقیه در استان 

مجمع نمایندگان کارگری از کلیه پرسنل شریف شرکت درخواست حمایت : الزم به ذکر است
 کامل کارگران از نمایندگان خود را دارند 

@kargeranhaftapeh_ir  

 :اعتراض همچنان ادامه دارد   -*

 

نوزدهمین روز اعتصاب و اعتراض سراسری کارگران نیشکر هفت تپه به پایان دادن، به مالکیت 
 بخش خصوصی در هفت تپه، 

 79/آذر / 2جمعه 

ه شهید چوان اهواز نیز به خیل سهم خواهان پیوست دانشگابسیج دانشجویی  -*
: 

 
نماینده " دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از حضور استاندار خوزستان

سی رو پور حسینی رئیس سازمان خصوصی در جلسه ای با محوریت بر"شوش در مجلس 
 کارآمد بخش خصوصی در هفت تپه 

@kargeranhaftapeh_ir 

  :همکاران از ارسالی پیام :کانال رسمی کارگران هفت تپه -*
 

 با سالم به همکاران ثابت قدم در مبارزه برای عزت و سربلندی کارگر 
با تحلیل صحبتهای آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، جناب دکتر یاوری 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargeranhaftapeh_ir
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)  میلیارد تومان توسط 8نماینده تام االختیار وزیر محترم کار، اشاره استاندار محترم به پرداخت 
، همگام شدن MDF و همچنین با توجه به انتقال عجوالنه ادوات به تاکستان و کارخانه ( مالک

عناصر ضد کارگر، وابسته و منتسب به کارفرما در تجمع اعتراضی، از سر گیری مجدد فعالیت 
 کانال تلگرام خبر هفت تپه 

یشکر هفت تپه تمامی شواهد و قرائن حاکی از بازگشت بخش خصوصی فاسد و خائن به ن
 .است

اینان به هیچ عنوان قصد کناره گیری از هفت تپه را ندارند بنابراین ضمن توصیه به ثابت قدم 
ماندن از همکاران و خصوصا نمایندگان میطلبد تا با همکاری مدیریت محترم حراست به پروژه 

ستند سرکشی و م( سوله های مورد ادعای رب گوجه و زغال و پتروشیمی) های دروغین 
 .تصویری تهیه نمایند

به هیچ  :پرسنل هوشیار هفت تپه به هیچ عنوان فریب ظاهرسازیها را نخورده اعالم میداریم
عنوان و تحت هیچ شرایطی امکان بازگشت اسد بیگی و رستمی به شرکت وجود ندارد، 

 .یکدل و یکصدا خواهان بازگشت شرکت عظیم نیشکر هفت تپه به بخش دولتی میباشد

@kargeranhaftapeh_ir 

 :اعالن حمایت و پشتیبانی از مبارزات هفت تپه  -*

 
 اعالم همبستگی جمعی از مردم و کارگران از شهرستان دماوند با کارگران هفت تپه 

@kargeranhaftapeh_ir 

  : دیدار با خانواده وکیل جسور عبدالفتاح سلطانی -*

 
سال از  ۱دیدار با عبدالفتاح سلطانی وکیل شایسته میهن که پس از  ۳۱دوم آذر  جمعهروز 

  ...زندان آزاد شد

 : باردیگر بازنشستگان کشوری از راه می رسند -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargeranhaftapeh_ir
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بازنشستگان کشوری طی فراخوانی اعالم داشتند که اینبار در برابر ساختمان وزارت کارو 
صبح اجتماع خواهند  01تعاون و رفاه اجتماعی در خیابان آزادی ، در تاریخ هفتم آدر ساعت 

 . این درد مشترک هرگز جدا و جدا درمان نمی شوند: به صراحت اعالن داشتند . کرد

وضعیت سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شده در  گزارشی از آخرین -*
 : تپه اعتراضات کارگران هفت

 

   

سپیده قلیان  :آمده است   ۷۹۳۱آذر  ۹  شنبهبرپای خبر مندرج در سطح خبرگزاری ایرنا 
فعال مدنی اهل اهواز پس از گذشت شش روز از زمان بازداشت در حاشیه اعتراضات 

این فعال مدنی امروز طی . برد ان در بازداشت به سر میکارگران نیشکر هفت تپه همچن
. تماس کوتاه تلفنی خانواده خود را از احتمال صدور قرار بازداشت یک ماهه مطلع کرده است

خانم قلیان به همراه اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفت تپه جزو معدود نفراتی 
  .برند چنان در بازداشت به سر میهستند که هم

سپیده قلیان پس از “: یک منبع نزدیک به خانواده خانم ُقلیان در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت
بازداشت در بازداشتگاه شهر شوش مورد ضرب و شتم مامورین امنیتی قرار گرفته و سپس 

به اهواز منتقل شده است؛ با این حال وی امروز شنبه طی تماس تلفنی با خانواده خود 
اند یک ماه در بازداشت خواهد بود و احتماال قرار بازداشت  او اعالم کردهگفته که به به 

با این حال این موضوع تاکنون به صورت رسمی به . ماهه برای وی صادر شده است یک
  .”ایشان ابالغ نشده است

آذر همزمان با آزادی سه تن از  ۷روز پنجشنبه “: این منبع مطلع همچنین افزود
ر به خانواده خانم قلیان گفته شده بود که با تامین قرار کفالت آزاد شدگان دیگ بازداشت

خواهند شد ولی پس از مراجعه به دادگاه عمومی شوش و پس از دریافت قرار کفالت به 
برای « اخالل در نظم عمومی»ای که در دادگاه عمومی به اتهام  دلیل اینکه عالوه بر پرونده

از  ز بابت اتهام نامشخصی در دادگاه انقالب مفتوح استوی تشکیل شده پرونده دیگری نیز ا
  .”آزادی وی جلوگیری شده است

تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان  ۷۲، دستکم ۷۹۳۱ماه  آبان ۷۱روز یکشنبه 
تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و  کارگری نیشکر هفت



شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند  یگیری وضعیت بازداشتمدیران شرکت که جهت پ
در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده 

  .دان قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده
در منزل  ۳۹اسفند  ۶شتر نیز در تاریخ و فعال مدنی اهل اهواز پی۷۹۱۱سپیده قلیان متولد 

میلیون تومانی و تا  ۷۲۲اسفندماه همان سال با قرار وثیقه  ۷۷پدری بازداشت و در تاریخ 
 .پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز آزاد شده بود

 :است کرده دشوار کارگران برای را زندگی قیمت، افزایش سونامی -*
دبیر اجرایی « چنگیز اصالنی»  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ شنبه

گوییم که قانون کار دچار اشکال است، حرف  ا نمیم: اظهار داشت ،خانه کارگر استان همدان
ما آن است که این قانون باید به نفع قشر کارگر اصالح شود و خواسته کارگران، اصالح قانون 

هزار  ۷۲۲دریافتی کارگران حدود یک میلیون و : اصالنی بیان کرد...کار و اجرای صحیح آن است
دهد خواسته ما این  کفاف معیشت کارگران را نمیتومان است و از آنجا که این مبلغ دریافتی، 

سازی حقوق بازنشستگان یک نگاه ویژه و حمایتی به قشر  است که دولت در رابطه با همسان
توجهی به معیشت کارگران و  دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان از بی .کارگر داشته باشد

سفره کارگران ایران، : د و اظهار داشتعدم اجرای بندهای مهم و حیاتی قانون کار انتقاد کر
روز خالی و  های اقتصاد و شکوفایی ایران را در دست دارند، روز به تولیدکنندگانی که چرخه

 .شود کنند، رسیدگی نمی شود و متاسفانه به مطالبات کارگرانی که اعتراض می تر می خالی
به میزان قابل توجهی کاهش داده تورِم افسارگسیخته، قدرت خرید کارگران را : اظهار داشتاو 

وی .و سونامی افزایش قیمت محصوالت در بازار، زندگی را برای کارگران دشوار کرده است
شود و به هیچ عنوان مزد و مزایای کارگران  تر می روز به روز سفره کارگران خالی: گفت

 ....ها نیست جوابگوی مخارج آن

  :دادگاه احضار شدزاده، فعال کارگری به  بهنام ابراهیم -*

  

از قول خبرگزاری  ۷۹۳۱آبان ۹در تاریخ شنبهبرپایه خبر مندرج در سطح شبکه های مجازی در 
مردادماه  ۷۶تر در تاریخ  زاده، فعال کارگری که پیش بهنام ابراهیمشنبه   :آمده استهرانا 

اه با تودیع وثیقه شهریورم ۷۲توسط نیروهای امنیتی در اطراف کرمانشاه بازداشت و در تاریخ 
 ۹طی تماس تلفنی برای روز دوشنبه  ،صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود به

روز پنجشنبه  .دادگاه انقالب داالهو احضار شدآذرماه جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه به 
ب نقال، بهنام ابراهیم زاده جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه به دادگاه ا۳۱آذرماه  ۷

زاده در گفتگو با خبرنگار هرانا  یک منبع نزدیک به آقای ابراهیم .شهرستان داالهو احضار شد
طی تماس تلفنی روز گذشته از آقای ابراهیم زاده دلیل عدم حضورش در جلسه “: گفت

ای دریافت نکرده و  دادگاه دوشنبه هفته گذشته سوال شد که ایشان به دلیل اینکه ابالغیه
 ۹نهایتاً به ایشان گفته شد که روز دوشنبه . ند در این جلسه حاضر نبودنداطالعی نداشت

آذرماه باید در دادگاه انقالب شهرستان داالهو حاضر شود با این حال محل دادگاه پس از 
  .”گزار خواهد شد و یا در داالهوحضور وی مشخص خواهد شد که در کرمانشاه بر

« تبلیغ علیه نظام»ر زمان بازپرسی در داالهو اتهام پس از بازداشت و د“: وی همچنین افزود
به آقای ابراهیم زاده تفهیم شده است و مصادیق این اتهام انتشار اخبار مربوط به وضعیت 

  .”دگان سرپل ذهاب عنوان شده استنامناسب زلزله ز
مان پایان ا زمیلیون تومانی و ت ۱۲با تودیع قرار  ۳۱شهریورماه  ۷۲بهنام ابراهیم زاده در تاریخ 
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  .دادرسی آزاد شده بود
توسط نیروهای امنیتی در اطراف کرمانشاه  ۳۱مردادماه  ۷۶پیشتر این فعال کارگری در تاریخ 

  .زده آن مناطق رفته بود بازداشت شده بود رسانی به مردم زلزله و درحالی که برای کمک
 
 :رسید متوالی روز بیستمین به تپه هفت کارگران اعتراض -*

 

کارگران حاضر در تجمع امروز   :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ شنبه
شان و نداشتن امنیت شغلی  ت مزدیمطالبا  که طی بیست روز گذشته در اعتراض به تعویق

شان را دلیل توقف کارهایشان  توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات اند، بی دست از کار کشیده
به گفته آنها؛ هیچیک از مسئوالن کشوری و استانی و شهرستانی به صورت . دانند می

نها خروجی جلسات چند آنها با بیان اینکه ت.اند اساسی پیگیر مطالبات کارگران هفت تپه نبوده
عالوه بر : روز مسئوالن پرداخت یک ماه از مطالبات مزدی کارگران هفت تپه است، افزودند

معوقات حقوقی، پرداخت حق سنوات خدمت، پرداخت هزینه بازنشستگی کارگرانی که با 
 اند، عقد قرارداد با کارگران روزمزدی و اجرا نشدن آور بازنشسته شده مشاغل سخت و زیان

های کارگران معترض است که هنوز برآورده  نمونه دیگری از خواسته  بندی مشاغل طرح طبقه
یکی از کارگران شاغل در بخش تولید نیشکر این مجتمع با اشاره به وضعیت و ....نشده است

هاست به تعهدات خود در قبال کارگران  بخش خصوصی مدت: دغدغه کنونی کارگران گفت
کارگران انتظار دارند مقامات و . واهان روشن شدن اوضاع هستیمما خ. عمل نکرده است

اند، از ابتدا  سازی را در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه انجام داده مسئوالنی که خصوصی
در حال حاضر بخش : کارگری می گوید .دادند آنها را در جریان روند و ابعاد تغییرات قرار می

رفته که بین نیروهای کار واحدها جدا از نگرانی، ای در هفت تپه پیش  گونه  به  خصوصی
توجه  کارفرما تعهدی به کارگران ندارد و در قبال مطالباتشان بی. اعتمادی ایجاد کرده است بی

 .... آورد است در عین حال زمینه توسعه اشتغال واحد تولیدی تحت مدیریتش را فراهم نمی
ید واحدهای تولیدی بزرگی همچون هفت تپه را در مسئوالن نبا: این کارگر در پایان، تاکید کرد

ها و کارفرمایان نوظهور به این  نباید اجازه داد آقازاده. شبه رها کنند  سازی یک قالب خصوصی
 .گونه رشد کرده و کارخانجات و واحدهای تولیدی را متصرف شوند شکل قارچ

 :هشتک برای آزادی سپیده و اسماعیل بخشی

  

 .ر حمایت از زندانیان نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیانطوفان توییتری د
 ۷۷ساعت  -( امشب)آذر  ۹
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 :با هشتگ
 تپه۱بازندانی همراه

 : تان خمینی در کرج بار دیگر اجتماع کردند کارکنان بیمارس -*

 

آذر بار دیگر با برگزاری تجمع اعتراضی در خیابان اصلی  3کارکنان بیمارستان خمینی کرج امروز 
سال معوقه دستمزدشان و وضعیت  روبروی بیمارستان، خواستار رسیدگی مسئوالن به یک

 نابسامان بیمارستان شدند

 
 :کار از همدستی دولت با کارفرمایان علیه کارگرانانتقاد کارشناس حوزه   -*
 

علی اکبر سیارمه، کارشناس حوزه کار در :آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
انتقاد از همدستی دولت با کارفرمایان علیه کارگران در زمینه جلوگیری از افزایش دستمزد 

در شورای عالی کار برای باال بردن درصد  زمانی که کارگران... »:نیروی کار به ایسنا گفته
گیرد و توپ را به زمین  طرفی می کنند دولت موضع بی زنی می ناچیزی از حقوق کارگران چانه

های بزرگ که دست دولت است و افزایش مشهودی  اندازد اما در مورد کارخانه کارفرمایان می
فی از لحاظ کردن این افزایش را طی چند ماه اخیر در قیمت محصوالتشان شاهد بودیم، حر

زند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی  فروش در دستمزد کارگران نمی
 «...کنند استفاده می

کارفرمایان زورشان به دولت : او با اشاره به اختالف موجود بر سر ترمیم دستمزد کارگران، گفته
کنند، در حالی که بهتر از  ید و نرخ ارز را مطرح میهای تول رسد و مدام بهانه افزایش هزینه نمی

سهم . دانند که باال رفتن قیمت مواد اولیه آنها به دلیل دستمزد کارگران نیست هر کسی می
 .درصد است ۷۲دستمزد کارگران در قیمت تمام شده تولید کمتر از 

 موضوع به تواند نمی کار وزارت/شدند آزاد نفر یک جز به تپه  هفت های بازداشتی -*
 :کند ورود بازداشتی کارگر

شنبه هفته گذشته، خبر  پنج :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ
منابع کارگری از ادامه بازداشت یک   آزادی کارگران بازداشتی منتشر شد؛ این درحالیست که

 وزارت بیکاری بیمه و مشاغل از حمایت مدیرکل) یاوری کریم.کارگر و یک خبرنگار زن خبر دادند
همه کارگران بازداشتی هفت تپه به جز یک : بطه گفتدر این را (اجتماعی رفاه و کار تعاون،

بحث : وی تاکید کرد.نفر آزاد شدند؛ فرد بازداشتی دیگر نیز یک خبرنگار زن است و کارگر نیست
تواند ورود  ست و وزارت کار نمی شنبه آزاد نشده، امنیتی ی بازداشت کارگری که روز پنج ادامه

بایستی ماموران امنیتی تحقیقات الزم را در : فزودیاوری ا .کاری برایش صورت دهد کرده و 
تپه همه به جز  از قرار معلوم از چهار کارگر بازداشتی هفت .رابطه با ایشان انجام دهند

: گوید می (کارگران این وکیل) زیالبی فرزانه اند؛ روز پنج شنبه آزاد شده« اسماعیل بخشی»
 . های آنان ادامه خواهد داشت ند رسیدگی به پروندهاند و رو این کارگران با قرار کفالت آزاد شده

 : بازنشستگان باز هم می آیند  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695108-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%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-9/695108-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

 آذر ماه جاری در برابر مجلس  9فراخوان بازنشستگان به تجمع اعتراضی در 

 :رسید درصد ۵.۴۳ ماه آبان هنقط به نقطه تورم  -*

 

براساس آمارهای مرکز آمار،   :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ شنبه
درصد است که نسبت به ماه  ۹.٤٣درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

رهای مرکز آمار، در مطابق با آما.واحد درصد افزایش را تجربه کرده است ۷٤۷( درصد .۹۷٤)قبل 
 ۷٤٢رسید که نسبت به ماه قبل  ۷.۱٤١به ( ۷۹۳٣=۷۲۲)عدد شاخص کل  ۷۹۳۱آبان ماه 

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال . دهد درصد افزایش را نشان می
درصد بیشتر از آبان  ۹.٤۳درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ۹.٤۳قبل 

هزینه کردند که نسبت به این آمار در « مجموعه کاال و خدمات یکسان»برای خرید یک  ۷۹۳٢
همچنین نرخ تورم دوازده ماهه   .واحد درصد افزایش یافته است ۷٤۷( درصد ۹۷٤١)ماه قبل 

 .۷۹٤)درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  ۷٣٤٢به  ۷۹۳۱منتهی به آبان ماه 
ها،  خوراکی»شاخص قیمت در گروه عمده .دهد افزایش را نشان می واحد درصد ۷٤۷( درصد

کاالهای غیر خوراکی »درصد و در گروه عمده  ٤۷.نسبت به ماه قبل « ها و دخانیات آشامیدنی
درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به . دهد درصد افزایش را نشان می ۷٤۲« و خدمات
در ماه جاری اکثر ....درصد است ۷۳٤۲و  ٣۲٤۹تیب برای این دو گروه به تر ۷۹۳٢آبان ماه 

در گروه عمده . اند های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده بخش
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»

میوه و »روه ، گ(انواع ماهی، گوشت گوسفند و گوشت گاو)« گوشت»مربوط به گروه 
شیر پاستوریزه، )« شیر، پنیر و تخم مرغ»، گروه (پسته، مغز بادام، مغز گردو، موز)« خشکبار

« محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، گروه (خامه پاستوریزه و پنیر پاستوریزه
ان و ن»و گروه ( نوشابه گازدار)« ها آشامیدنی»، گروه (سس گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی)

« کاالهای غیر خوراکی و خدمات»در گروه عمده  .باشد می( انواع نان و رشته آش)« غالت
پوشاک و »، گروه (ها انواع شوینده)« مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها»گروه 
( دستمال کاغذی و لوازم آرایشی و بهداشتی)« کاالها و خدمات متفرقه»گروه « کفش

 .اند مت را نسبت به ماه قبل داشتهبیشترین افزایش قی

  :افزایش قیمت نان در تهران تکذیب شد -*
 
تومان  251به  201افزایش قیمت در حالی تکذیب شده که هم اکنون قیمت نان لواش از  

 .است افزایش یافته
درصدی قیمت نان در تهران، علی فاضلی، رئیس  21در پی انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش 

. ایم گونه گزارش مبنی بر افزایش قیمت در تهران نداشته تا به االن هیچ:اف ایران گفتهاتاق اصن

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695184-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


درصد قیمت نان را افزایش  01توانند تا  ها در صورت صالحدید می هرچند طبق قانون، استانداری
دهند اما در تهران بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار و ابالغیه اتاق اصناف هرگونه افزایش قیمت 

 .شود است و در صورت مشاهده و گزارش با آن شدیداً برخورد می جرم
های  در سال: پزها نسبت به افزایش قمیت نان به ایلنا گفته فاضلی در خصوص خواسته سنتی

های انرژی، نرخ خدمات و افزایش قیمت ارز و  قبل براساس چهار مولفه نرخ دستمزد، نرخ حامل
لذا . کرد اما امسال این اتفاق صورت نگرفت زایش پیدا میبه تبع آن سایر کاالها قیمت نان اف

پیشنهاد دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه به جای افزایش قیمت نان سنتی پزها از مالیات، 
 .بیمه و پرداخت هزینه انرژی معاف شوند که هنوز این بحث در حال بررسی است

تومان  251به  201نان لواش از  افزایش قیمت نان در حالی انکار می شود که هم اکنون قیمت
 .هزار تومان افزایش یافته است 01قیمت هر کیسه آرد . افزایش یافته است

 : پیام همبستگی اتحادیه کارگری یونیفور کانادا با کارگران هفت تپه -*
  هزار عضو ۹۲۲پیام همبستگی اتحادیه کارگری یونیفور کانادا با بیش از 

  نیان در ونکوور در حمایت از جنبش کارگری ایراننوامبر ایرا ۷۱آکسیون : به
  مبارزه کارگران شرکت هفت تپه در استان خوزستان، ایران: موضوع 

 
  !دوستان

اتحادیه یونیفور، به مثابه اتحادیه ای که از همه کارگران و حقوق آنها، و مبارزه برای برابری و 
بهتر در کانادا و خارج از کانادا عدالت اجتماعی جهت تغییرات مترقی و برای یک زندگی 

مبارزه میکند، از اعتصابیون نیشکر هفت تپه و همچنین مطالبه آنها از دولت ایران جهت 
احترام به حقوق کارگری، پایان بخشیدن به خشونت و سرکوب فعالین اتحادیه ای و خواست 

  .مینماید به حبس کشیده شدند، حمایت ۷۲۷١نوامبر  ۷١آزادی فعالین کارگری که در 
همگی ما از افزایش حمالت به مدافعین حقوق بشر و فعالین کارگری، که برای تحقق حقوق 
کارگران و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورها مبارزه می کنند، آگاه هستیم، بخصوص از 

حمالت بی وقفه به فعالین کارگری اتحادیه ای ایران و شرایط تهدید آمیز تحمیلی بر آنها از 
  .سوی رژیمی که حقوق بشر و حقوق کارگری در ایران را کامال نادیده میگیرد

رژیم ایران باید حمله به فعالین و کارگرانی که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند را متوقف 
برخورداری از شرایط کاری شایسته، آزادی تشکل و مذاکره جمعی منصفانه و حق . سازد

  .رعاب، تهدید و خشونتی، حق کارگران استاعتصاب بدون هیچگونه ا
یونیفور، به مثابه بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا، از دولت ایران میخواهد که به قوانین بین 

المللی کارگری احترام گذاشته، حمله به فعالین کارگری را متوقف کرده و زندانیان سیاسی 
  .ا به حبس کشیده شده اند را آزاد نمایدای را که در حمایت از کارگران و خانواده های آنه
و بسیاری دیگر  IndustriAll  ،UNI  ،ITFما به بسیاری از اتحادیه های بین المللی مانند 

ایران اعالم  پیوسته، تهدید سبعانه فعالین کارگری ایران را محکوم نموده، و با جنبش کارگری
  .همبستگی مینماییم

  درهمبستگی
  محمد السعدی

  یونیفور -بخش بین المللی و کمک های عدالت اجتماعی دبیر 
  ۷۲۷١نوامبر  ۷۷

  (کانادا)ونکوور  –کارزار دفاع از جنبش انقالبی مردم ایران : ترجمه
  ---------------------------------------

" این پیام به دنبال پیگیری و درخواست احسان ثابت عضو این اتحادیه و از فعالین : توجه
 .صادر شده است" ونکوور –رزار دفاع از جنبش انقالبی مردم ایران کا



 :زنجان استانداری مقابل جهان روغن کارگران وبارهد تجمع -*

 

تجمع اعتراضی صبح امروز    :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ شنبه
 ۶توجهی کارفرمای بخش خصوصی به تعویق  کارگران روغن جهان در ادامه بی( سوم آذرماه)

ماه از  ۱گویند که  کارگران می. تماهه معوقات مزدی سال جاری آنها صورت گرفته اس
 ۷۲به گفته آنها؛ کارگران در مجموع .پرداخت نشده است ۳۶و  ۳۹دستمزد آنها در سالهای 

قرار بود مسئوالن استانی موضوع مطالبات : گویند آنها می.ماه معوقات مزدی طلبکارند
از قرار معلوم . ن برسانندمان را از طریق کارفرما پیگیری کنند و نتیجه را به اطالع کارگرا مزدی

روز چهارشنبه استانداری زنجان؛ این جلسه را با کارفرما برگزار کرده و کارگران بعد از گذشت 
 ....خبر هستند سه روز هنوز از نتیجه این جلسه هنوز بی

 : ، همچنان هفت تپه می تپد 79آذر  4کشنبه امروز ی -*

 
ان دادن، به مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه کارگران نیشکر هفت تپه همچنان خواهان پای

 هستند

 : تجمع مالباختگان در کرمانشاه  -*

 
به گفته یک مالباخته،این !تجمع مالباختگان شرکت ارکا خودرو کرمانشاه مقابل استانداری

ماهه ماشین بدهد و تابحال نه خودرویی تحویل داده و  ۹میلیارد پول مردم راگرفته تا9شرکت 
 دم را پس دادهنه پول مر

 :دارد ادامه ایران فوالد ملی گروه کارگران نارضایتی -*

هزار کارگر گروه ملی  ۱حدود  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹در تاریخ شنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
یکی از .فوالد ایران نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه مزد پرداخت نشده، اعتراض دارند

او و همکارانش به همراه نمایندگان کارگری : کارگران گروه ملی فوالد ایران اظهار داشت
اند اما هنوز  ئوالن استانی و شهرستانی مراجعه کردهتر مس مستقر در کارخانه بارها به دفا

های آنها که حداقل پرداخت یک ماه از معوقات مزدی است، نشده  هیچ توجهی به خواسته
وی با بیان اینکه؛ ما خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، تامین  .است

با صدای بلند بیان   شان راکارگرانی هستیم که مشکالت  امنیت شغلی و رفتار انسانی با

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695193-%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%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AC%D9%87%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-%D8%B2%D9%86%D8%AC%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-9/695269-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


کس حق ایجاد مزاحمت برای کارگران  براساس قانون اساسی و قانون کار هیچ: کنند، گفت می
 .معترض را ندارد

 : حمایت کارگران پروژه ای از هفت تپه و فوالد اهواز -*

 

ت از پیگیری مسالمت آمیز و به حق کارگران هف: کارگران پروژه های نفتی شهرستان هفتکل
 تپه و فوالد حمایت می کنیم

 :برگزاری حداقل شش تجمع اعتراضی -*
 

آذر حداقل شش تجمع  3امروز شنبه : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
 :اعتراضی به شرح زیر برگزار شده است

 تپه در شوش های مجتمع صنعتی نیشکر هفت راه پیمایی و تجمع کارگران بخش
 ع کارگران گروه ملی فوالد اهواز راه پیمایی و تجم

 تجمع گروهی از کارگران کارخانه روغن جهان در مقابل استان داری 
 تجمع و اعتراض کارکناس بیمارستان امام خمینی در کرح

 تجمع کشاورزان شرق اصفهان برای بدست آوردن حقابه قانونی در شهر زیار
 استانداریتجمع مالباختگان شرکت ارکا خودرو کرمانشاه مقابل 

گروگانگیری از /ساز هزار کارگر قطعه ۴۴.احتماِل تعدیِل دهد؛ ایلنا گزارش می -*
 :کارگران با فرار به جلو

 
افزایش  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹در تاریخ شنبهخبرنگار ایلنا،  نسرین هزاره مقدمبه گزارش 

رسد برای تولیدکنندگان این صنعت  و، به نظر میدرصدی قیمت خودر ۶۲حداقل 
ها هستند تا بتوانند صنایعِ  حدوحصر قیمت نیست؛ آنها قائل به آزادسازِی بی« بخش رضایت»
به تعدیل گروهی کارگران « مجبور»را سِرپا نگه دارند و « خودروسازی»و « سازی قطعه»

ست که کارفرمایان درخواست ا« ارزان»سوال اینجاست که مگر خودرو این روزها .نشوند
 ۳۶درصد بیشتر از دستمزد اسفند  ۷۳٤۹، فقط ۳۱که دستمزد  درحالی افزایش قیمت دارند؟

درصد افزایش قیمت  ۶۲های اخیر، حداقل  است، قیمت خودرو حتی خودروهای وطنی در ماه
فزایش درصد ا ۷۲۲ها بگذریم که بیش از  از خودروهای داخلی لوکس یا وارداتی. است داشته

تحمل این « توان»کننده ایرانی،  در شرایط اقتصادی فعلی، آیا مصرف.اند قیمت داشته
کنند اگر اجازه ندهند  کشیده را دارد؟ آیا خودروسازان که ادعا می های سربه فلک قیمت

کنیم، مجبوریم درها را تخته کنیم و خطوط تولید را بخوابانیم، براساس الگوی دیرپای « گران»
شود؟ آیا احتمال  کنند هرچقدر هم گران کنند بازهم خریدار پیدا می ایران، تصور می مصرف در

نباشد و « میسر»کند؛ شرایطی که دیگر خرید  اقتصاد، به ذهنشان خطور نمی« شدگی قفل»
تب داغ تابستاِن امسال   ی عرضه، در انبارها دپو شوند؟همه چیز از یک نامه در کاالهای آماده

سازی و خودروسازی کشور که در  ی مشترک دو انجمن کارفرمایِی قطعه شروع شد؛ نامه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690450-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690450-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690450-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88


سازی و خودروسازی کشور از  در این نامه آمده بود صنعت قطعه. ای شد شهریور ماه رسانه
شود و تولید خودرو به میزان حداقل هشتاد درصد کاهش خواهد  شهریور ماه متوقف می

هزار نفر  ١۲۲سازی،  ل در خودروسازی و قطعهدر شرایطی که تعداد کارگران شاغ... .یافت
هشتِم /است؛ این آمار یعنی یک «وحشتناک» ها سازی هزار نفر در قطعه ۷۲۲است، تعدیل 

وقتی تیراژ تولید به نصف ظرفیت : گوید بیگلو در این رابطه می. اند کارگران شاغل اخراج شده
ای که تابستان منتشر کردیم،  هم در نامهها تعجب کرد؛ قبالً  قبلی رسیده، نباید از آمار تعدیل

بینی کرده  نسبت به بحرانی شدن اوضاع هشدار داده بودیم و این بحران فعلی را پیش
ما هشدار داده بودیم که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نصف شاغالِن  :دهد او ادامه می.بودیم

 .شوند هزار نفر تعدیل می ۱۲۲صنعت خودرو، یعنی 

 : خبری پس از بازداشت دو فعال مدنی و حقوق زنان وز بیبیست ر -*

 
آبان بدون توضیح  ۷۹های روزبه و بابک علیپور از تاریخ  دو فعال مدنی استان گیالن به نام

 .مشخصی بازداشت شدند و هنوز از وضعیت آنها خبری نیست
ان بودند که صبح برادران علیپور از ساکنان یکی از روستاهای حومه رشت و فعال در حوزه زن

 .اند آبان بازداشت شده ۷۹روز 
ماموران امنیتی همان روز به تفتیش خانه مادری آنها پرداختند و برخی از وسایل این دو برادر را 

  .بدون حضور آنها ضبط کردند
های متعدد تا کنون هیچ پاسخ شفافی مبنی بر دلیل  خانواده این دو برادر علی رغم پیگیری

 .اند فت نکردهبازداشت دریا
هفته گذشته برادران علیپور به بندعمومی زندان الکان رشت منتقل شدند و به صورت 

میلیون تومان تهیه  ۹۲شفاهی به خانواده آنها اعالم شد که برای هر کدام وثیقه به میزان 
  .کنند

تند هم اکنون بیش از یک هفته است که خانواده همراه با وثیقه پیگیر وضعیت پسرانشان هس
 .اما نماینده دادستان هنوز وثیقه را نپذیرفته است

ترین فعاالن حوزه زنان استان گیالن هستند و  شود این دو فعال مدنی جزو خوشنام گفته می
 .اند های خود را در چارچوب قانون انجام داده تمام فعالیت

 :بیست و یکمین روز اعتراض در هفت تپه شوش -*

 

صاب مسالمت آمیز کارگران نیشکر هفت تپه و سیزدهمین روز اعتراض بیست و یکمین روز اعت
 متوالی در مقابل فرمانداری شهر شوش

 .کارگرزندانی ازاد باید گردد
 79آذر  4یکشنبه 



 رود در اصفهان مطرح شد؛ دست زاینده پیرامون تجمعات کشاورزان پایین -*
 ها حقآبه از غیرقانونی برداشت سال ۸۱ نتیجه کشاورزان؛ زندگی فروپاشیدن

 

بیش از دو ماه از آغاز دور  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۱ شنبهیکبه گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
رود در اصفهان در اعتراض به پایمال شدن  رزان حوضه آبریز زایندهجدید تجمعات کشاو

شان از سوی وزارت نیرو گذشته است؛ با این حال، در طی این مدت، اقدام  های قانونی حقآبه
دهی به مطالبات کشاورزان باشد، از سوی مسئوالن مربوطه  ای که در راستای پاسخ عملی

ناامیدی و نارضایتی معترضان بیشتر دامن زده  به وقوع نپیوسته و این امر به یاس و
عنوان   (دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان)اسفندیار امینی   .است

 فروش نیرو وزارت واقع، در است؛ شده فروخته نیرو وزارت سوی از کشاورزان  حقآبه :داشت
خانه و تونل اول در شورای عالی آب مصوب شده که رود: وی افزود.است کرده غیر مال
داران است و هیچ بخش دیگری از مصرف، ازجمله شرب و صنعت  هرنگ، متعلق به حقابه کو

این نکته در بند دوم از مصوبات جلسه سیزدهم شورای . حق برداشت از این محل را ندارند
، قانون توزیع عادالنه آب هم قید شده که وزارت نیرو و دولت ۱۱در ماده . عالی آب آمده است
تر در  با توجه به شکایتی که کشاورزان پیش. های کشاورزان را ندارند حق تعرض به حقآبه

دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند فقهای شورای نگهبان هم، طی استعالمی که انجام 
وی در اشاره به  .ها به لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست دادند نوشتند که تعرض به حقآبه

های کشاورزی و امنیت ملی مجلس،  بارها برای کمیسیون: گفتاقدامات مجلس، 
 ۷۹در تاریخ . هایی در رابطه با این مساله تعریف شد و آنها نیز گزارشاتی تهیه کردند ماموریت
با رییس مجلس، استاندار ( به نمایندگی از صنف کشاورزی)ای که ما  در جلسه ۳۶اسفند 

مجمع نمایندگان استان اصفهان داشتیم این موضوع مورد اصفهان، وزیر نیرو و نوزده نفر اعضای 
اجرای مصوبات   زمانبندی ۳۱رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد که وزیر نیرو تا پایان اردیبهشت 

امسال نیز؛ مجلس به سوالی که آقای دکتر حسن کامران . شورای عالی آب را اعالم کند
خواست بپرسد،  ها می رابطه با حقآبه در( نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی)

 ....رای مثبت داد

 :کشاورزان شرق اصفهان برای حقابه می جنگند -*

کشاورزان شرق اصفهان در روستای قارنه از شهر زیار در کنار ایستگاه پمپاژ آب یزد تجمع 
، کردند تا امروز یکشنبه در صورتی که به خواسته آنها یعنی حقابه شان پاسخ داده نشود

 ایستگاه را تخریب کنند

مین اجتماعی کارگران و بازنشستگان از تا شدگان؛ گزارش ایلنا از انتظارات بیمه -*
 خواهند؟ چه می

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695424-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/694368-%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%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%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-9/694368-%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%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF


از تامین  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۱در تاریخ یکشنبه  خبرنگار ایلنا، نسرین هزاره مقدمبه گزارش 
های بسیار  ست که این روزها کارگران را دچار نگرانی این سوالی ؛"خواهیم اجتماعی چه می

ی  ر شکل گرفته، به نقطهی کارگ است؛ آیا این سازمان که ماهیتاً از دسترنجِ طبقه کرده
است؟ آیا دولتمردان قرار است پیوسته از منابع این سازمان برداشت  غیرقابل بازگشت رسیده

استیضاح وزیر سابق تعاون، کار و  کنند و چیزی برای کارگران و بازنشستگان باقی نگذارند؟
تر از همیشه به های نئولیبرالی، بیش رفاه اجتماعی و شبهاتی در ارتباط با استیالی نگاه

بدون )هزار میلیارد تومان  ۷۱۲است؛ در حال حاضر دولت بیش از  های کارگران دامن زده نگرانی
به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما در عوض، سال گذشته شاهِد ( احتساب سود

ید شده در تبصره هفت الیحه بودجه بودیم؛ بندی که در مغایرت با استقالل تاک« و»بند   تصویبِ 
منابع درمان را از سازمان منفک و به « ساختار جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی»در قانون 

 .کرد داری کل در نزد دولت، سرازیر می حساب خزانه

ها و تسهیل  کاسه کردن منابع درمانی بیمه  از نظر حامیان این طرح، این اقدام راهی برای یک
شد اما ذینفعان سازمان تامین اجتماعی یعنی  یهای درمانی تلقی م گذاری در سیاست

کارگران و بازنشستگان، بر این باور هستند که با این کار، اختیار بخش درمان که یک بخش 
شود، از ید تامین اجتماعی خارج و به دولت  گذاری محسوب می بسیار مهم در مکانیسم بیمه

ی نیز مطرح است؛ با به محاق رفتِن ، دغدغه دیگر گرچه در کنار این نگرانی شود؛ تفویض می
های  کارگران همین امروز هم مشارکتی در تصمیم گیری« شورای عالی تامین اجتماعی»

گیری در مورد این منابع به  درون سازمانی ندارند چه برسد به اینکه منابع و قدرت تصمیم
 ....واگذار شود« دولت»
 

 : در کرج بار دیگر اجتماع کارگران و کارکنان خمینی  -*
 

 
 

امروز، جمعی از کارگران و کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به وضعیت بالتکلیف 
سال مطالبات مزدی خود در خیابان اصلی مقابل بیمارستان  یکبیمارستان و عدم پرداخت 

 .تجمع کردند
 
 را کارگران حقوق /است ها سازی قطعه کارگران به مربوط بیکاری آمار بیشترین -*

 ای تپه هفت مانند  سازی قطعه کارگران /نکنیم بیکارشان الاقل دهیم، نمی افزایش
 :شود نمی شنیده صدایشان ها

بهرام پارسایی نماینده مردم  :آمده است آذر ۱ شنبهیکبه گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
 که خصولتی است معتقدم کارگرهایی که در واحدهای تولیدی و خدماتی: گفت شیراز

هایی  بخشی  مشغول به کار هستند مشکالتی دارند که به این دلیل است که در
در بخشی از : اظهار داشت وی  .به نحو احسنت و درست صورت نگرفته است  سازی خصوصی
گزارشاتی در کمیسیون اصل نود مطرح   رانت وجود دارد؛ در حال حاضر هم  ها سازی خصوصی

این نماینده مجلس ....کالن در بخش خصوصی وجود داردهای  رانت  هایی از است و نمونه
در بحث واگذاری واحدهای تولیدی باید یک نکته مهم را در : شورای اسالمی خاطرنشات کرد

کنند باید حمایت  های آن درست، خوب و توانمند عمل می نظر گرفت؛ واحدهایی که مالک
ندارند، باید به اشخاصی سپرده شان توانایی مدیریت  شوند و آن دسته واحدهایی که صاحب

که نباید بگذاریم واحدهای تولیدی  وی با تاکید بر این.های الزم را داشته باشد شود که توانایی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/694771-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/694771-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/694771-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


تحت هیچ شرایطی نباید به سمتی برویم که واحدهای :گفت  به تعطیلی کشانده شود،
توانیم  دارد اگر نمیباتوجه به شرایطی که در حال حاضر وجود . تولیدی و خدماتی تعطیل شوند

چه را که موجود است را حفظ کنیم و  اشتغال زایی داشته باشیم، حداقل باید بتوانیم آن
باید از تولیدکنندگان واقعی : وی خاطرنشان کرد....نگذاریم که واحدهای تولید ما تعطیل شوند

مایت دولت از به تاخیر انداختن تسهیالت بانکی و یا ح  با بخشودگی مالیاتی،  حمایت شود؛
های تولیدی برداشت و آنان  توان بار بخشی از مشکالت را از روی دوش واحد بیمه کارگران، می

 ...داشت  را سرپا نگه
 
ی کانون صنفی معلمان تهران پیرامون اعتراضات صنفی کارگران نیشکر  بیانیه -*

 :هفت تپه و فوالد خوزستان 

 به نام خداوند جان و خرد
معلمان . ز از اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد می گذردبیش از بیست رو

ی آنان  براساس جایگاه اجتماعی خود ،درک می کنند که کارگران رنج کشیده و خانواده
رغم میل باطنی  اند علی روزهای سختی را از لحاظ معیشتی می گذرانند که مجبور شده

  .نیتی را تحمل کننددست از کار بکشند و شدیدترین فشارهای ام
کانون صنفی معلمان تهران حمایت و همدلی خود را با کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد 

خوزستان اعالم می دارد و از خواسته های کامال صنفی آنان که درحد کمترین حقوق انسانی 
ف ی اقتصادی کنونی با وجود شکا در شرایط خرد کننده. هر فرد شاغل است، حمایت می کند

ها  ها و تحصن های آشکار و نهان کاربدستان، اعتراض خواری طبقاتی عریان و بی عدالتی و ویژه
هایی  نشان از انتخابی ناگزیر است برای رساندن صدای تظلم خواهی اقشار مختلف به گوش

ها و  خواهند صدای شکستن غرور مردان و زنانی را بشنوند که در پایان روزها،ماه که نمی
تنها .است« هیچ»حداقلی، ( ؟) !هایی پرمشقت، دستاوردشان برای یک زندگی شاید سال

هایی که متوجه آنان است، نگاه سرشار از سوءظن امنیتی است که به نظر می رسد  چشم
اند و با  ی معیوب را هدف گرفته به نمایندگی از عامالن ایجاد این شرایط، قربانیان این زنجیره

 .دان، سعی در پاک کردن صورت مسأله دارندفشار بازداشت و شالق و زن
از وظایف ریاست قوه ی مجریه است که مطابقِ سوگندی که خورده، حق اعتراضات صنفی و 

های موقت و  دور از شعارگرایی و اقدام یابی اصناف را به رسمیت بشناسد؛ به تشکل
های عملی برای برآورده ساختن مطالبات صنفی و معیشتی  گونه، قدم مسکن

 .کارگران،معلمان، رانندگان و سایر قشرهای اجتماعی بردارد
اگر نمایندگان مجلس به عنوان وکالی ملت به جهت مالحظات سیاسی و منافع اقتصادی 

گیری مسایل آنان به  توانند با مطرح کردن و پی یابند، می درکنار کارگران معترض حضور نمی
 .شان عمل کنند وظایف ذاتی نمایندگی

ی حق و حقوق کارگران، در تخلفاتی که در سطوح  یه موظف است برای اعادهقوه قضای
 .دیدگان، ورود پیدا کند دهد، به نفع آسیب مدیریتی و حاکمیتی رخ می

ی اول در منطقه، در بسیاری از شاخص های توسعه تا  برای حاکمانی که خیال رسیدن به رتبه
ست که دو نیروی اصلی محرک توسعه پرورانند، تناقض آشکار این ا را در سر می 0414

را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و ( آموزش و تولید)« کارگران»و « معلمان»یافتگی، 
  .اند امنیتی قرار داده

کانون صنفی معلمان تهران،ضمن تاکید بر حمایت از خواسته های قانونِی کارگران نیشکر 
نه اعتراض صنفی مطابق مر صریح قانون هرگو. دارد هفت تپه و فوالد خوزستان، اعالم می

های صنفی باید بتوانند بدون فشارهای امنیتی  تشکل. اساسی باید به رسمیت شناخته شود
تمامی حقوق مادی و اجتماعی . شکل گیرند و زبان گویای اقشار مختلف جامعه باشند

  .ر کار خود بازگردندبازداشت شدگان آزاد شوند و به س. کارگران باید به ایشان بازگردانده شود
بر حاکمیت و مسئولین امر است که با پیگیری خواسته های برحق کارگران، حذف نگاه امنیتی 

که منشأ همه ی مشکالت -و توجه به خواسته کارگران مبنی بر مخالفت با خصوصی سازی 
شود به های بیش از این ببندند، تا پیش از آنکه دیرتر  ،راه را بر سوء استفاده-کنونی است

 .بینی شده برسد های پیش گرایی مورد نظر خویش طبق برنامه رشد و توسعه



 کانون صنفی معلمان تهران
۳۱/۳/۹ 

https://t.me/kasenfi 

 و سخت کارمان هنوز/کند می پیر را انسان حفاری های دکل روی کار سال بیست -*
 :شود نمی شناخته آور زیان

 

های  کارگران شاغل در دکل :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹ شنبهدودر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
این کارگران . حفاری در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط نامناسب شغلی خود انتقاد کردند

آور  نامه مشاغل سخت و زیان گویند علیرغم ماهیت سخت و پرخطر شغل ما، هنوز آیین می
شدن بازنشستگی پیش از خواستار اجرایی : گویند این کارگران می .شود شامل حال ما نمی

آنها از  .کند های حفاری انسان را پیر می هستیم چراکه حتی بیست سال کار روی دکل  موعد
های خوزستان انتقاد دارند و  ی تابستان درجه 51شرایط سخت کار به خصوص در گرمای باالی 

با تغییر شرایط توان  آور است و نمی سخت و زیان« ماهیتاً »های حفاری،  معتقدند کار روی دکل
بنابراین باید کارگران حفار همگی مشمول . محیطی، از سختی آن کاست یا آن را تقلیل داد

 .بازنشستگی پیش از موعد شوند

نفر خواهان تصویب قانونی برای پیشگیری و منع خشونت خانگی  ۸۰۴۴بیش از   -*
 :شدند

 
 

ن وپیامدهای آن،خواهان تصویب امضاکنندگان بااشاره به آمار باالی خشونت خانگی درایرا
 .انگاری شود قانونی شدندکه همه انواع خشونت خانگی در آن جرم

 :متن کامل بیانیه به همراه اسامی
https://pdvc.info/archives/4013 

 برسد؟ آبادی شین کولبرِ  دادِ  به باید کسی چه -*

 
ها و  داستان نگرانی  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹ شنبهدودر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ر تامین چند او این روزها درگی. آبادی همچنان ادامه دارد کولبر شین «وحید لقمان » دردهای

tg://resolve/?domain=kasenfi
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695738-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695738-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://pdvc.info/archives/4013
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695454-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF


این جراحی اگر انجام نشود، عفونت به تمام بدنش . ی عمل جراحی است ده میلیون هزینه
 .تواند مدت زیادی دوام بیاورد کند و نمی سرایت می

ابتدا گفتند چون آن طرف مرز : گوید های درمان می های خود برای تامین هزینه وحید از دوندگی
توانی غرامت  شوی و نمی اندگان ادوات جنگی نمیای، شامل قانون بازم روی مین رفته

های دولتی  جانبازی بگیری؛ بعد از آن که با دفترچه بیمه روستاییان برای درمان به بیمارستان
وضعیت وحید که روی مین !شود شامل بیمه نمی« رفتن روی مین»مراجعه کردم، گفتند 
کند که او را  نه بیمه قبول می ست؛ ست، به شدت بحرانی «حادثه شغلی»رفتنش در واقع یک 

به دلیل شرایط خاصی که دارد از خدمات درمانی بخش دولتی منتفع سازد و نه هیچ ارگان و 
ی او حمایت  ی سراسیمه شود که از این فرد آسیب دیده و خانواده نهادی حاضر می

 انم؛فرزند برای سرپناه و خانه نه خواهم می پردرآمد شغل نه :گوید وحید می....کند
وحید  ....همین فقط بمانم، زنده خواهم می است؛ ساده بسیار مسئوالن از من توقع

اسفند ماه گذشته در اثر انفجار مین، یک پایش را از دست دادند و چشمانش آسیب دیدند؛ او 
توانست به کمک فعاالن مدنی و خیرین، هزینه عمل چشم خود را جور کند اما امروز مشکل 

ی پزشکان اگر هرچه سریعتر عمل نشود، دردسرساز  است که به گفتهاصلی او عفونت پ
  .خواهد شد

 :دشمن در صدد استفاده از ابزار مطالبات کارگری است:رئیس قوه قضائیه -*
تپه و فوالد اهواز، صادق الریجانی،  های کارگران شرکت نیشکر هفت همزمان با تداوم اعتراض

بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن »کرد که رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه تهدید 
 «نظم کشور، قابل قبول نیست

مسئله اقتصاد و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و »صادق الریجانی با ادعای این که 
 .«دشمن در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است»: گفت« ضربات اوست

شاش، بحران و اقدامات خالف نظم عمومی، با اغت»رئیس قوه قضائیه همچنین هشدار داد که 
 .«مطالبات به نتیجه نخواهد رسید

های صنفی مشابه، از جمله اعتصاب کامیونداران، نیز  مقامات قوه قضائیه ایران در دیگر اعتراض
 . تهدید کرده بودند« اشد مجازات»معترضان را به 

 : فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران -*
 

  م واحترامبا سال
 

  .ما کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز سازندگان واقعی تاریخ هستیم
این یعنی . امروز مافیا با زبان مجری قانون سخن گفت و ما را از ایستادگی بر حذر داشت 

اینکه دست های خالی ولی پر از اراده کارگران توانست شاخ دیو مافیای تا دندان مسلح و 
مام امکانات را بشکند تا جایی که اینبار زبان سران مجریان قانون که باید مدافع مجهز به ت

  .اشند به دفاع از ظالم گشوده شدحق مظلوم ب
ما اعالم میداریم که تا پای جان بر حرفی که زدیم هستیم و تا زمان رسیدن به هدف قدمی 

ست باز نخواهیم الد اهواز ااز خواسته خود که همانا احیا دوباره شرکت گروه ملی صنعتی فو
  .گشت

  .دی است بر حقانیت و استقامت ماافزایش روز بروز جمعیت کارگران معترض تایی
به همه شما همکاران مژده میدهیم که تا رسیدن به هدف راهی نمانده و ان شاهللا بزودی 

  .به چشم دیده و لمس خواهید کرد نتیجه فعالیت و تالش های خود را
بودیم و باز هم تکرار میکنیم ، نه تهدید و نه زندان هیچ سودی ندارد و کارگر مرگ قبال گفته 

  .ا بر زندگی با خفت ترجیح میدهدر
  .ست از حربه دیگری استفاده کنیدتهدید ما کارساز نی

  ۷۹۳۱/۲۳/۲۶وعده ما فردا سه شنبه 
 صبح درب استانداری استان خوزستان ١ساعت 



 
 به دادن پایان برای کارفرما درخواست/دارد ادامه تپه هفت کارگران تجمعات -*

 :اعتراضات

 

که تقریبا کارگران هفت تپه   :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹ شنبهدودر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
از سه هفته پیش در اعتراض به تعویق دو تا سه ماه حقوق و سایر مشکالت صنفی خود 

اند، پایان اعتصاب خود را به انتقال مجدد مدیریت خصوصی مجتمع به  دست از کار کشیده
در عین حال مدیریت مجتمع کشت وصنعت هفت تپه روز گذشته با پخش .اند منوط کرده  دولت

های مرتبط با این مجموعه ضمن درخواست از کارگران برای پایان  ی از کانالویدئویی در یک
حقوق مربوط به )اعتراضات صنفی و از سرگیری فعالیت کارخانه، وعده پرداخت یک ماه دیگر 

اسدبیگی در این ویدئو با رد درخواست .از مطالبات کارگران را تا دو روز آینده داد( شهریور ماه
ی شدن این مجموعه تاکید کرده که این مجتمع به هیج وجه به بخش کارگران برای دولت

دولتی بازنخواهد کشت چراکه طبق ضوابط قانونی به بخش خصوصی واگذار شده 
گفتنی است کارگران هفت تپه در آغاز اعتراضات صنفی خود دو تا سه ماه حقوق طلبکار .است

کارگران . یز به این فهرست اضافه شدبودند اما با طوالنی شدن اعتراضات، حقوق آبان ماه ن
روز روز اول آذر ماه پرداخت کرده است،   گویند با احتساب یک ماه حقوقی که کارفرما می

 .همچنان سه ماه حقوق طلبکارند

 به خواهیم نمی/احتمالی سازی خصوصی از پارس الستیک کارگران نگرانی -*
 :شویم دچار هپکو سرنوشت

 

عضو )و کیومرثی خسر  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹ شنبهدودر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
در شرکت الستیک پارس که در . خبر داد( شورای اسالمی شرکت الستیک پارس ساوه

کیلومتری شهر ساوه واقع  01ساوه و در -مجموعه شهرک صنعتی کاوه واقع در بزرگراه تهران
کیومرثی با بیان اینکه .کارگر به صورت قراردادی مشغول به کار هستند 811شده، حدود 
شرکت : های فراوانی به دلیل واگذاری شرکت دارند، اظهار کرد ت نگرانیکارگران شرک

دستمزد کارگران به موقع پرداخت . الستیک پارس ساوه در حال حاضر شرایط مطلوبی دارد
شوند، شرایط  هایی که واگذار می شود و تولید مجموعه مناسب است اما اغلب شرکت می

ما نگران هستیم که بعد از واگذاری شرکت : افزود این فعال کارگری.کنند نامساعدی پیدا می
تاکنون با نماینده مجلس شورای اسالمی این شهر مذاکره . تعدیل نیرو در دستور کار قرار بگیرد

کارگران شرکت الستیک .اند ایم اما تا این لحظه، مسئوالن پاسخگوی کارگران نبوده داشته
سازی شرکت  تراض به احتمال خصوصیپارس ساوه مرداد و اردیبهشت ماه تجمعی در اع

هایی مبنی بر واگذاری این شرکت به گوش  با این حال این روزها زمزمه. برگزار کرده بودند
 .رسد می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695790-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%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-9/695790-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%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-9/695790-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%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-9/695790-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%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-9/695789-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%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-9/695789-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85


 
 :ایم کرده برگزار اخیر سال یک طی صنفی تجمع چهار و بیست -*

  

کارکنان بیمارستان فوق  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹ شنبهدودر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ن بعد از بروز مشکالت در ای-چهارمین تجمع صنفی خود  و تخصصی امام خمینی کرج، در بیست

در خیابان اصلی مقابل بیمارستان گرد  -مرکز درمانی از حدود دوسال گذشته تاکنون
نایب رییس شورای اسالمی کار بیمارستان فوق تخصصی امام )قاسم طاهری .اند آمده

شود که به مشکالت این بیمارستان  چرا هیچ مسئول دلسوزی پیدا نمی: گفت  (خمینی کرج
های استان  ن تاکنون در مقابل سازمان همیاری شهرداریرسیدگی کند؟ کارکنان بیمارستا

اند اما هیچکس به  البرز، خانه ملت استان البرز و خود این مرکز درمانی تجمع برگزار کرده
که مسئوالن دانشگاه علوم : وی همچنین اشاره کرد .مطالبات آنها پاسخ درخوری نداده است

. ، باید به وضعیت این بیمارستان توجه کننداندازی مراکز درمانی جدید جای راه پزشکی به
چنین اظهار داشتند که چرا مسئوالن به فکر معیشت مردم نیستند و اجازه بروز  ایشان هم

های خارجی فراهم  گذارند تا خوراک برای رسانه دهند و می چنین اتفاقاتی را می یک
فر از کارکنان ن ۷۹۲امروز دوشادوش بیش از : بیان داشت: شود؟طاهری اظهار داشت

های شهدا و جانبازان و بیماران دیالیزی هم در این تجمع حضور  ای از خانواده بیمارستان، عده
کارکنان نیز همچنان . یافته تا اعتراض خود را به وضعیت نابسامان این مرکز درمانی نشان دهند

   .ثبات کار خود هستند افتاده و شرایط بی سال حقوق عقب پیگیر یک

 

 مطالبات زودی به :کارفرما/ایران فوالد ملی گروه کارگران اعتراض استمرار -*

 :شود می پرداخت کارگران

 

مدیرعامل  کسری غفوری :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹ شنبهدودر تاریخ گزارش خبرنگار ایلنا،  به
از : با اعالم خبر واریز نیمی از مطالبات کارگران به خبرنگار ایلنا گفت ،گروه ملی فوالد ایران

ه فروش محصوالت تولیدی گروه ملی فوالد ایران در بازار آزاد آغاز شد( آذر ماه ۹)امروز دوشنبه 
که در نتیجه آن در روزهای آینده شاهد پرداخت نیمی از مطالبات معوقه مزدی کارگران خواهیم 

با ابالغیه فروش آزاد محصوالت تولیدی مجتمع گروه ملی فوالد ایران به ارزش : گفتوی .بود
میلیارد تومان، الویت اصلی شرکت پرداخت حقوق کارگران خواهد بود که در  ۷۱۲مالی حدود 

پرداخت ( آذر ماه)اول یک ماه و نیم از معوقات مزدی سه ماهه کارگران در ماه جاری  مرحله
غفوری با بیان اینکه از ... .شود و مابقی نیز در دی ماه به حساب کارگران واریز خواهد شد می

گذشته آغازگر   های کارگرانی که عرق گروه ملی فوالد ایران را دارند و به مرور نگرانی
نفی روزهای اخیر آنان شده است، در خواست داریم به محل کار خود بازگردند، اعتراضات ص

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695809-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%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-9/695809-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%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-9/695962-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695962-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695962-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


چرخد و ما برای تداوم تولید در خطوط گروه  چرخ تولید بدون حضور شما کارگران نمی: افزود

 ...ملی نیاز به حمایت بیشتر شما کارگران داریم

 :شد واریز تپه هفت نیشکر مجتمع کارگران ماه شهریور دستمزد -*
کارگران مجتمع نیشکر هفت  :آمده است ۷۹۳۱آبان ۹ شنبهدودر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 

در روزهای گذشته به .شهریور ماه خود خبر دادند تپه در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز دستمزد
ها در شهرستان شوش، یک ماه از مطالبات کارگران هفت تپه واریز شده  دنبال باالگرفتن تنش

سازی شرکت معترض هستند و  کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه همچنین به خصوصی.بود
هفت تپه به بخش خصوصی   در روند واگذاری شرکت.خواهان اداره آن به دست دولت هستند

گویند خریدار هفت تپه  کارگران می.موارد متعددی از تخلف از اجرای قانون گزارش شده است
های نظارتی در مورد تبعات آن تذکرات الزم را نداده  اهلیت الزم را نداشت؛ با این حال دستگاه

 .بودند

 
 :شوند می له تورمی های گسل آوار زیر کارگران:گوید تورم آبان تا آبان چه می -*

  
تورم بازهم  :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه در تاریخ سه خبرنگار ایلنا، گزارش پیام عابدیبه 

ر شکستِن شاخِ غول در تاریخ عاملی را سراغ نداریم که تا این اندازه د. شاخِ غول را شکست
آورد، با کارگری که بدون آماجِ اثراتِ ویرانگرِ  سرسخت باشد، اما تورمی که غول را از پا درمی

این نکته !کند؟ آید، چه می میلیون تومان از پس مخارج زندگی برنمی ۷تورم هم با دستمزد زیر 
تا آبان  ۳۶آبان )نقطه به نقطه مرکز آمار تورم . تورم نقطه به نقطه فهمید   توان از گزارشِ  را می

توان به  این گزارش پر از اعدد و ارقام است اما می. درصد اعالم کرده است ۹۱٤۹را ( ۳۱
کارگران در ....آسانی و وضوح؛ کوچک شدن سبد معیشت کارگران را در آن نظاره و تحلیل کرد

در گروه ... ت و، میوه، حبوبا(قرمز یا سفید)حالی باید از جیب خود برای خرید گوشت 
ای که برای آنها داشته، اختصاص سبد  ها هزینه بیشتری کنند که دولت تنها اندیشه  خوراکی

معاوِن رفاِه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی « احمد میدری»سبدی که به گفته . رفاهی است
ختصاص میلیون تومان درآمد دارد، ا ۹به کارگران شاغل و بازنشسته و هر آن کس که زیر 

 ۷٣٤٢به  ۷۹۳۱فارغ از کلیات تحلیلی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ... یابد می
واحد درصد  ۷٤۷درصد بود،  .۷۹٤درصد رسید است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 

 زدند رکورد هم ،۳۱ مهر تا ۳۶ مهر و ۳۱ تا ۳۶ شهریور نقطه به نقطه تورم. افزایش یافته است
 و بنیم می آمار مرکز گزارش در آنچه پس .رسیدند اخیر های سال در خود میزان الترینبا و

 .است روند یک کنیم، می حس خرید هنگام

  :برگزار شد 79آذر  6تجمع اعتراضی در روز سه شنبه  51حداقل  -*
 

حرکت اعتراضی را رصد  05حد اقل  79در روز سه شنبه ششم آذر  اردوی کارکانال تلگرامی 
 :کرده است 

. آذر روزی پرباری بود 6از منظر جنبش مطالباتی در کشور سه شنبه  :اردوی کار می نویسد 
 :مورد تجمع اعتراضی به شرح زیر گزارش شده است 05در این روز حداقل

 
سال اخیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقابل درب این  ۱تجمع اعتراضی بازنشستگان  -0

 دم پرداخت مطالبات و پاداش بازنشستگیدانشگاه در اعتراض به ع
 تجمع و اعتصاب کارگران گروه ملی فوالد در خیابانهای شهر اهواز -2
 تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت الستیک پارس ساوه -3

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696014-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695317-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/695317-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


تجمع اعتراضی در بیست و سومین روز اعتصاب مسالمت آمیز کارگران نیشکر هفت تپه در  -4
 میدان هفت تیر

تگان پارکشهر و گروه اتحاد بازنشستگان در مقابل وزارت کار و رفاه و تعاون تجمع بازنشس -5
 در تهران

تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان در  -6
 مقابل ساختمان شورای شهر تهران

مانداری در حمایت از تجمع کارگران شرکت آریان فوالد شهرستان بوئین زهرا قزوین مقابل فر -9
 کارگران اعتصابی نیشکر

پیشگیری و »گر در  جانبه تجمع اعتراضی فعاالن زن مقابل مجلس برای تصویب قانونی همه -8
 «منع خشونت علیه زنان

 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - 7
 انتجمع متقاضیان خرید خودرو از خودروسازی بهمن خودرو در تهر -01
 تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در تهران -00
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اللی در اعتراض به عدم دریافت یازده ماه حقوق در  -02

 ۷۷میدان شهدای 
تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری پتروشیمی پلیمر کرمانشاه علیه پایین بودن حقوق و  -03

 مزایا
ق اصفهان برای اعتراض به حقابه در ادامه تجمعات روزهای تجمع اعتراضی کشاورزان شر -04

 گذشته
 تجمع گروهی از بازنشستگان سراسر کشور در مقابل اداره کار در تهران -05

@ordoyekar 

 : تاس« مرحله تحقیقات مقدماتی»پرونده اسماعیل بخشی در  -*
 

مصطفی نظری   :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ سه
در مرحله  پرونده اسماعیل بخشی کارگر بازداشتی شوش: دادستان شهرستان شوش گفت،

های قضایی مسائل و مشکالت  در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیریوی   .تحقیقات است
پرونده به . تاکنون اتفاق جدیدی نیفتاده است: تپه اظهار کرد هفت کارگران کشت و صنعت

  .همان شکلی که قبالً بوده در جریان است و اقدامات قضایی خاصی انجام نشده است
برد  که همچنان در بازداشت به سر می« اسماعیل بخشی»دادستان شوش درباره وضعیت 

ین فرد بازداشتی در حال انجام است و ما فعالً تحقیقات مقدماتی روی پرونده ا: تصریح کرد
. ها انجام خواهد شد گیری به محض حصول نتیجه، تصمیم. منتظر نتیجه تحقیقات هستیم

  .تپه بازداشت شد نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی است پرونده خانمی که در تجعمات هفت
ات به قرار کفالت های این تجمع وی در پاسخ به این سوال که به چه علت دیگر بازداشتی

بنده . شوم من وارد جزئیات آن نمی: اند اما این دو فرد هنوز در بازداشت هستند، گفت آزاده
. توانیم بگوییم تا زمان مشخص شدن پرونده، جزئیات آن را نمی. سخنگوی قوه قضاییه نیستم

 !تا وقتی فردی محکوم نشده جزئیات آن را نخواهیم گفت

 :فوالد بوئین زهرای قزوین در حمایت از شوش و فوالدکارگران شرکت آریان  -*

 

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


تجمع کارگران شرکت آریان فوالد /آذر ۶سه شنبه . شکوه بی دریغ همبستگی طبقاتی
شهرستان بوئین زهرا قزوین مقابل فرمانداری در حمایت از کارگران اعتصابی نیشکر 

 اهواز_فوالد_ملی_گروه#و  تپه_هفت#

 می کنیم، می مطرح را دستمزد بحث تا/خواهند نمی «صدقه» بازنشستگان -*
 !رود می باال تورم گویند

 
 کیا دهقانی علی  :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ سه

در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به  (تهران اجتماعی تامین بازنشستگان کانون رئیس)
اینکه طی جلسه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیرعامل تامین اجتماعی مقرر 

گان تعلق هزار تومان به بازنشست ۹۲۲تا  ۷۲۲ای بین  شد تا عالوه بر یارانه همگانی، یارانه
دهقانی .گیرد نفر تعلق می ۹هزار تومان به خانوارهای باالی  ۹۲۲مبلغ : گیرد، خاطرنشان کرد

های دولت اعتماد کرد،  توان به حرف کیا با اشاره به اینکه متاسفانه تجربه نشان داده که نمی
ما . ما معتقد هستیم اینگونه مبالغ صدقه است و به دنبال آن نیستیم: تصریح کرد

 .خواهیم ایم و االن نیز حقمان را می ایم و پول بیمه پرداخته ازنشستگان کار کردهب
آوری پیدا کند؟ تا بحث دستمزد را  ها را رها کرده تا سیر سرسام دولت چرا قیمت: وی افزود

. ها را داریم برابر افزایش قیمت ۹درصد تا  ۶۹از . رود گویند که تورم باال می کنیم، می مطرح می
رئیس کانون بازنشستگان ...خواهد این مقدار را در سفره کارگر جبران کند؟ چگونه می دولت

کند ترمیم دستمزد را به صورت یکجا در  تامین اجتماعی تهران با تاکید بر اینکه دولت تالش می
این نوع از ترمیم دستمزد به نفع کارگران و : افزایش دستمزد سال آینده لحاظ کند، اظهار کرد

امیدواریم که نمایندگان کارگری موفق شوند تا ترمیم دستمزد هرچه . ستگان نیستبازنش
 ....تر به سرانجام برسد سریع

 :تجمع پیمانکاران شهرداری تهران  -*

 
آذر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان  06پیمانکاران شهرداری تهران امروز سه شنبه 
براندازم به تنهایی : شعار یکی از بنرها. ع کردنددر مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجم

 بساط رانت و رشوه

 مطالبات/کار محل به ها  ای تپه هفت بازگشت ضرورتکریم یاوری مطرح کرد؛ -*
 :ست پیگیری دست در کارگران

نماینده وزیر )کریم یاوری   :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ سه
تپه و گروه ملی  که چندی پیش برای حل مشکالت کارگران هفت (کار و رفاه اجتماعی تعاون،

بعد ( آذر 5)روز دوشنبه : فوالد اهواز به خوزستان رفته بود، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعالم کرد
تپه به حساب آنان  از ظهر مرحله دوم دستمزد کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693938-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693938-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696209-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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-9/696209-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA


از آنجا که کاشت سال جاری با زحمت کارگران عزیز صورت پذیرفته و با : افزودوی .واریز شد
توجه به دریافت دستمزد ماه دوم الزم است که کارگران به محل کارگاه برای انجام بازسازی 
بخشی از کارگاه به محل کارگاه مراجعه و در فصل برداشت نیشکر، حاصل دسترنج خود را 

این .و فروش مابقی مطالبات قانونی کارگران پرداخت شود برداشت تا با استحصال شکر
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به دستور وزیر کار تمامی مطالبات 

بندی  قانونی کارگران ازجمله تشکیل تشکل رسمی و قانونی کارگری، اجرای طرح طبقه
شده و سایر موارد در دست پیگیری است، اظهار ای از کارگران اجرا ن مشاغل که برای دسته

تپه نسبت به کارفرما در  به توجه به اینکه کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت: کرد
. برند، موضوع واگذاری شرکت نیز به مراجع ذیصالح گزارش شده است اعتمادی به سر می بی

رایی برای اثبات عدم اهلیت کارگران باید از طریق مراجع ذیصالح نظارتی و وزارت اقتصاد و دا
 .کارفرما اقدام کنند

 :در آسایش اند و کارگران معترض در بازداشت مدیران فاسد -*

 

میلیون تومانی شهریورماه گذشته حمیدرضا عراقی، معاون پیشین وزیر ۳۳فیش حقوقی 
د اسماعیل بخشی ها رابه خاطر این که صدای کارگران گرسنه اند به زندان می اندازن.نفت

 ومدیران فاسد راحقوق های نجومی می دهند

 :ماست اصلی دغذغه شغلی امنیت/ملی گروه کارگران اعتراض ومتدا -*

 

کارگران گروه ملی فوالد   :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ سه
ایران که تقریبا از سه هفته پیش در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و سایر مشکالت صنفی 

اندازی تمام  ان اعتصاب خود را تامین امنیت شغلی به راهاند، پای خود دست از کار کشیده
وعده پرداخت معوقات مزدی که هنوز : گویند کارگران می...اند واحدهای تولید مجتمع منوط کرده

تامین منابع مالی نشده، مطالبه اصلی ما معترضان گروه ملی نیست چراکه مطالبه و خواسته 
واحدهای تولیدی گروه ملی فوالد ایران است که بیش  اندازی خطوط تولیدی تمام اصلی ما راه

به گفته آنها؛ گروه ملی صنعتی فوالد ایران شامل کارخانه .هزار کارگر در آن مشغول کارند ۱از 
سازی و چند واحد دیگر  سازی و ماشین فوالدسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله

از تقریبا یک سال پیش به دلیل تامین نشدن  شود که فعالیت تولیدی همه این واحدها می
کارگران با بیان اینکه کارگران این مجموعه بدنبال حفظ اشتغال .مواد اولیه متوقف شده است

آخرین واحدی که فعالیت تولیدی داشت واحد نورد کوثر :وامنیت شغلی خود هستند افزودند
ر کارگران کاری برای انجام دادن بود که آنهم حدودا دو ماه پیش در متوقف شد ودر حال حاض

در ادامه (آذر ماه ۶)گفتنی است کارگران گروه ملی فوالد ایران صبح امروز سه شنبه .ندارند
اعتراضات صنفی روز های گذشته خود بصورت آرام مسیر خیابان نادری تا استانداری وچهار راه 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696400-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 .نادری تا سی متری شهر اهواز را راهپیمایی کردند
 :شد تشکیل تپه هفت مدیریت حضور ونبد فرمانداری تامین شورای جلسه -*

همزمان با آغاز بیست و   :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ سه
کارگران « مجتمع کشت و صنعت هفت تپه»سومین روز از اعتراضات صنفی کارگران کارگران 

نداری شهرستان گویند که جلسه شب گذشته شورای تامین فرما این واحد صنعتی می
این جلسه با موضوع رسیدگی به وضعیت .شوش بدون حضور مدیریت کارخانه برگزار شد

نمایندگان کارگری حاضر   بحران پیش آمده در این واحد تولیدی در حالی برگزار شد که در آن از
پوشی از مطالبات صنفی خود، برای پایان دادن به اعتراضات  چشم  در جلسه خواسته شد با

کارگران هفت تپه با اشاره به تاثیری که وضعیت بحرانی .فی کارگران پا درمیانی کنندصن
  در این جلسه از: مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بر سرنوشت آنها دارد، اظهار داشتند

هیچ دعوتی به عمل نیامد و در مقابل با پرداخت بخش دیگری از مطالبات   کارفرما یا نماینده آن
به گفته کارگران، اجرای ....ن خواسته شد به اعتراضات صنفی خود خاتمه دهندمزدی از کارگرا

بندی مشاغل، پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول، پرداخت معوقات  طرح طبقه
و سامان دادن به وضعیت   مزدی، عقد قرارداد عین با کارگران روزمزدی، پرداخت سنوات

کارگران است که تاکنون از سوی مسئوالن شرکت ای از دالیل اعتراض این  مجتمع نمونه
به گفته آنان؛ مدیریت مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در مقام کارفرمای  .اجرایی نشده است

کنونی اعتقاد به ادامه فعالیت مجمع نمایندگان کارگری این مجتمع که اخیرا تشکیل شده 
 است، ندارد و تصمیم به انحالل آن گرفته است

 
 :گذاشت جای بر مصدوم ها ده ضایعات انبار در حریق -*

 

از یک  حریق در قسمتی   :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ سه
روابط .کارگر شد ۷۹مکان کارگاهی و انبار ضایعات و لوازم مستعمل منجر به مصدومیت 

عمومی اورژانس کشور گزارش داد که ده نفر از این مصدومان به صورت سرپایی درمان 
افسر آماده منطقه چهار عملیات آتش نشانی تهران درباره این « محمود آرین مهر».اند شده

در قسمتی از یک مکان کارگاهی و انبار ضایعات و لوازم مستعمل : حادثه گفته است
وی در ادامه .سوزی اتفاق افتاده و دود بسیار غلیظی اطراف محل حادثه را فراگرفته بود آتش
های آبرسانی خود را  کارگیری تجهیزات فردی و لوله درنگ با به نیروهای آتش نشانی بی: گفت

سوزی را مهار و کامالً خاموش  مدت زمان کوتاهی آتش سوزی رساندند و در به کانون آتش
 ....کردند

  :آذر ششم شنبه سه در بازنشستگان های شعار و تجمع -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696262-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696262-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696262-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696366-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%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-9/696366-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA


  
شهر و گروه اتحاد بازنشستگان در مقابل  بازنشستگان پارک ؛۳۱آذر  ۶در تاریخ سه شنبه

 .. خود تجمع نمودند  وزارت کار و رفاه و تعاون برای اعتراض به مطالبات پاسخ داده نشده
صبح امروز گروهی از بازنشتسگان در برابر وزارت کار در خیابان آزادی در  01در تجمع ساعت 

 :تهران که بر پایه فراخوان صادره برگزار شده بود، شعارهای زیر داده شد
 حق مسلم ماست /سالمت ،امنیت ،معیشت

 فریاد فریاد از این همه بی داد
 ل ما حل میشهمشک /اختالسها کم بشه

 عمومی فالکت/  نجومی های حقوق
 سفره ما خالیه /ظلم وستم کافیه 

 ُپز شما عالیه /ره ما خالیهسف
 هزینه ها دالریه/حقوق ما ریالیه 

 حقوق ما دو میلیون/میلیون  ۶خط فقر 
 معلم زندانی آزاد باید گردد

 مردم به ما ملحق شوید درد ما دردشماست
 هرگز ندیده ملتی /این همه بی عدالتی

 کند؟ نمی اعتنا خمینی امام بیمارستان مشکالت به بهداشت وزیر چرا -*

 

روز هفتم ازدور جدید    :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه ایلنا، در تاریخ سهبه گزارش خبرنگار 
نایب رییس )قاسم طاهری . تجمعات صنفی کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج برگزار شد
نفر از  ۷۹۲بیش از : گفت( شورای اسالمی کار بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج

ای از جانبازان در همان جای سابق؛ یعنی  اران دیالیزی و عدههای بیم همراه خانواده کارکنان، به
توجهی  جدای از بی: وی عنوان کرد .خیابان اصلی مقابل بیمارستان تجمع برگزار کردند

تجمع صنفی پرسنل در اعتراض به وضعیت  ۷۹مسئوالن اجرایی استان البرز نسبت به 
زاده  زیر بهداشت، جناب آقای دکتر قاضیبارتر این است که و بالتکلیف بیمارستان، نکته تاسف

ترین نگاهی به  هاشمی در کرج برای افتتاح یک پروژه دارویی حضور پیدا کردند اما کوچک
است، نینداخت و بدون هیچ توجهی ( ره)نام حضرت امام خمینی  بیمارستانی که مزین به

از کی و کجا : ادوی ادامه د.نسبت به مشکالت این مرکز بزرگ درمانی به تهران بازگشت
کند که فالن پروژه یا فالن  متاسفانه صداوسیما در خبرها مرتبا اعالم می. مند باشیم گله

ها شد اما  شرکت و کارخانه افتتاح شد یا این میزان اشتغال ایجاد و تعدادی نیرو جذب کارگاه
ها  پاشی خانوادهها و بیکاری افراد و فرو ها و شرکت در مقابل، چه میزان خبر تعطیلی کارخانه

 ...را زده است؟

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696414-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 شناسی آسیب درباره ملی تولید از حمایت ویژه کمیسیون گزارش:ر صحن مجلسد
 شد قرائت بیکاران و شاغالن وضعیت

 

رحیم زارع    :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۶  شنبه در تاریخ سهبه گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، 
قانون اساسی در  ۱۱سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 

مجلس، گزارش این کمیسیون درباره آسیب شناسی وضعیت شاغالن و بیکاران با رویکرد 
بر اساس مواد این گزارش ... .ه علنی مجلس شورای اسالمی قرائت کردحمایت را در جلس

به طور متوسط تنها  ۳۹تا  ١۱دهد که در سال های  وضعیت شاغالن بازار کار نشان می مذکور؛
درصد از سرپرستان  ۶۷درصد از شاغالن فاقد بیمه بوده و  ۹۹درصد از شاغالن بیمه بوده و  ۱۱

درصد به  ۱٤۷۹مشاغل، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی،  خانوارهای فقیر شاغل در بخش
به عنوان کارکن مستقل در بخش  ۷١٤۱۹عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و 

شواهد نشان می دهد که در تشریح وضعیت بازار کار .غیرکشاورزی مشغول به کار هستند
د اشتغال و شاغل نمی توان صرفا به شاخص های رسمی بازار بسنده کرد زیرا با فرض ایجا

شدن افراد و بهبود روند شاخص های فوق الذکر نمی توان ادعا کرد که چالش های بازار کار 
یکی از چالش های کنونی و دغدغه مسئوالن این است که در حال حاضر  .مرتفع شده است

به .جمع کثیری از شاغالن در تامین نیازهای اساسی و در حداقل معیتش دچار مشکل هستند
رت دیگر هر چند این افراد براساس محاسبات بازار کار شاغل به حساب می آیند اما در عبا

 ....امرار معاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند

 :تپه هفت فصلی کارگران وضعیت در ابهام -*

کارگران مجتمع  :آمده است  ۱۳آذر  ۱چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
کشت و صنعت هفت تپه که از سه هفته پیش در اعتراض به تعویق حقوق و سایر مشکالت 

اند، امروز چهارشنبه نیز با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری   صنفی خود؛ دست از کار کشیده
معترضان که پایان اعتصاب خود را به .های قبلی خود پا فشاری کردند شوش بر تحقق خواسته

اند، با اشاره به مبهم بودن وضعیت  واگذاری دوباره محل کار خود به بخش دولتی منوط کرده
بر  هزار کارگر فصلی نی ۷اشتغال کارگران فصلی شرکت تاکید کردند که در حال حاضر حدود 

این .ت به کار خود در مزارع نیشکر هستند و وضعیت شغلی آنها نامشخص استمنتظر بازگش
کنند و بعد از پایان فصل برداشت نی از مزارع  بر فصلی کار می کارگران نی: گویند کارگران می

طبق اظهارات کارگران هفت تپه، ِحرفِه .کاری برای انجام دادن ندارند( ازاردیبهشت ماه)نیشکر 
بر تنها در طول فصل  کارگران نی. شود ی، شغل فصلی و موقت تلقی میُبر یک کارگر نی

ست که بعد از  شوند و طبیعی استخدام می( شش ماه از سال)برداشت به صورت موقت 
از : گویند کارگران معترض هفت تپه می.اتمام کار برداشت نی شغل خود را از دست بدهند

ضات اخیر مشخص شدن وضعیت دیگر مطالبات صنفی کارگران هفت تپه در اعترا
مجتمع نیشکر هفت تپه در حال . فصلی در مجتمع نیشکر هفت تپه است  کارگران شغلی

کارگران قراردادی با مجتمع و کارگران . دارد( قراردادی و پیمانکاری)حاضر دو نوع کارگر فصلی
در عین . د هستندشهرت دارند، با پیمانکار طرف قراردا( اقبالی)پیمانکاری که به نام کارگران 

به دلیل آنکه حق بیمه آنها تنها نیمی از سال )حال وضعیت پرداخت بیمه اجتماعی آنها 
 .مشخص نیست و در زمان بازنشستگی قطعا دچار مشکل خواهند بود( شود پرداخت می

 :مزدی معوقات برای آبادان شهرداری کارگران روزه سه تجمع -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/696236-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/696236-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/696236-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696818-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696702-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696702-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696702-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


 

برخی منابع کارگری  :آمده است  ۱۳آذر  ۱چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
گانه شهرداری آبادان  ایلنا گفتند که از سه روز پیش گروهی از کارگران مناطق سهبه خبرنگار 

برای وصول مطالبات معوقه خود؛ مقابل ساختمان مرکزی شهرداری دست به اعتراض صنفی 
هزار کارگر در  ۷به گفته این کارگران؛ بیش از .امروز نیز اعتراض کارگران ادامه داشت. زنند می

های وابسته به آن مشغول کار هستند که پرداخت  بادان و سازمانمجموعه شهرداری آ
به دلیل مشکالت مالی : آنها گفتند.شان از شهریور ماه به تاخیر افتاده است مطالبات مزدی

ست که روز گذشته در دومین روز اعتراض،  این درحالی. دیگر قادر به گذران زندگی نیستیم
معوقات مزدی ما را به صورت الحساب به ( تومانهزار  ١۲۲تا  ۹۲۲)شهرداری مبلغ کمی 

شود که مسئوالن شهرداری  این اظهارات در حالی مطرح می.حساب کارگران واریز کرده است
های مالی؛ امکان پرداخت  آبادان همواره مدعی هستند به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت

 .به موقع مزد کارگران را ندارند

 

 :هراسان دالالن از ریزش دوباره نرخ دالرچهره  -*

https://www.mehrnews.com/news/4470400 

 
 واکنش بازار به کاهش :آمده است  ۷۹۳۱آذر  ۱ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در چهارشنبه

اما اکنون  ها را هم غافلگیر کرد بانک  هزار تومان اگر چه صرافی۷۷نرخ دالر و ورود به کانال 
به .دالالن نگران ازافت بیشتر نرخ باز هم سروکله شان پیدا شده است اما این بار برای فروش

آغاز معامالت ارزی در بازار تهران، حال و هوای  از همین ساعات ابتدایی ،خبرنگار مهر گزارش
به نحوی که همچون روزهای . فردوسی با جنب و جوش برخی دالالن همراه شده است

شلوغی که بسیاری از افراد برای معامالت سوداگرایانه در بازار ارز سری به میدان فردوسی 
دند، امروز هم چنین می زدند و بساط خود را تا چهار راه استانبول نیز پهن می کر

می شود البته با دو تفاوت مهم؛ اول اینکه هیجان دالالن، ناشی از خوشحالی  تحرکاتی
نیست و بیشتر ناشی از نگرانی است؛ و دوم آنکه دالالن این بار برای فروش آمده اند نه 

ی را تقریباً هزار تومانی در ساعات پایانی معامالت، نرخ ۷۷ دیروز دالر با ورود به کانال  .خرید
کرکره های  حکایت از آن دارد که خبرنگار مهر بررسی میدانی... .رقم زد ۳۱مشابه مرداد 

است و هیچ یک از صرافی ها مشغول به   تمامی مغازه های پاساژ افشار پائین کشیده شده
ست؛ البته چند دستگاه موتورسیکلت و تعدادی از به حالت تعطیل درآمده ا کار نیستند و پاساژ

  .افراد در محوطه آن به چشم می خورند

https://www.mehrnews.com/news/4470400/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


هزار  ۷۷در مورد نرخ ارز حاکی است که برخی صرافی ها، دالر را  خبرنگار مهر گزارش میدانی
برخی دیگر نیز دالر نمی . می رسانندتومان به فروش  ۱۹۲هزار و  ۷۷تومان خریداری و  ۱۲۲و 

هزار و  ۷۷برخی دیگر نیز نرخ را . هزار تومان اعالم کرده اند ۷۷خرند و نرخ فروش این ارز را 
تومان برای  ١۲۲هزار و  ۷۷تومان برای فروش، برخی  ۳۲۲هزار و  ۷۷تومان برای خرید و  ١۲۲

در این میان نرخ خرید برخی صرافی  .تومان برای فروش اعالم می کنند ۳۳۲هزار و  ۷۷خرید و 
در یک مورد نادر یک . تومان است ۳۷۲هزار و  ۷۷و برای فروش  ١۲۲هزار و  ۷۷ها برای دالر 

هزار تومان به مردم می فروشد اما  ۷۷تومان از مردم می خرد و  ۷۲۲هزار و  ۷۷صرافی دالر را 
تومان به فروش  ۳۷۲هزار و  ۷۹و تومان خریداری شده  ١۲۲هزار و  ۷۹دربیشتر صرافی ها یورو 

 .می رسد

 کار قانون/هستند بیمه فاقد و موقت قرارداد کارگران درصد ۰۴ :عبدالرضا عزیزی -*
 است کرده سکوت نوین کارهای و کسب برابر در
 

« عبدالرضا عزیزی» :آمده است  ۱۳آذر  ۱چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 ۳۲در حال حاضر : کنند، گفت با بیان کارفرمایان به درستی حق بیمه کارگران را پرداخت نمی

تا زمانی که قراردادهای : تأکید کردوی   .وقت و فاقد بیمه هستنددرصد کارگران قرارداد م
تا زمانی که دولت . موقت در کشور رایج باشد، بیمه نشدن کارگران ادامه خواهد داشت

شهامت اصالح قانون کار و ارائه الیحه به مجلس را نداشته باشد، این روند ادمه خواهد 
اسالمی با بیان اینکه قانون کار در برابر کسب  نماینده مردم شیروان در مجلس شورای.داشت

رایانه و اینترنت ایجاد   امروزه مشاغل جدیدی در حوزه: و کارهای نوین سکوت کرده است، گفت
 .ها وجود ندارد هایی راه اندازی شده که هیچ قانون مشخصی در این حوزه شده و استارت آپ

 : و راهیابی می کنند دانشجویان به اتحاد با کارگران می اندیشند  -*

 

 و  تپه_هفت ان در اتحاد و هبستگی با کارگر تهراندانشگاه هنر  دانشجویانتحصن 
 اهواز_فوالد

 پردیس هنرهای کاربرید ۷۷آذر ساعت  ۱جهارشنبه :زمان و مکان تحصن 
 آیم می هم من

 مشکل در حاشیه تجمع امروز کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج مطرح شد؛ -*
 :است کارآمد مدیریت یک نداشتن درمانی مرکز این
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هفتمین  و بیست  :آمده است  ۱۳آذر  ۱چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
ی کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج در اعتراض به عدم پرداخت تجمع صنف
توجهی مسئوالن  ثباتی شرایط کار این مرکز درمانی و بی ، بی(سال معوقه تاکنون یک)دستمزد 

نایب رییس شورای اسالمی کار )قاسم طاهری .نسبت به این مشکالت، برگزار شد
هنوز هیچ مسئولی در استان پاسخگوی : گفت (بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج

بسیار جای سوال دارد که چرا مسئوالن توجهی به این : وی ادامه داد .مشکالت ما نیست
آیا مسئولی در این شهر نیست که از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند یا راه . مجموعه ندارند

و سر در این مرکز درمانی بنام تابل: طاهری افزود... ای برای حل این مشکالت پیدا کند؟ چاره
های بیمارستان به نام بنیاد  درصد دانگ ملک و تعرفه ۷٤۷۱سازمان پزشکی شفا است؛ 

تعلق ( های تابعه بنیاد شهید از شرکت)های آن نیز به اسپید شاهد  دستگاه. شهید است
 .از همین رو، معتقدیم که اینجا باید به بنیاد واگذار شود. دارد

 :گذشت ماه هفت مرز از شوشتر شهرداری کارگران مزدی معوقات -*

 

منابع کارگری در   :آمده است  ۱۳آذر  ۱چهارشنبه دولتی ایلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری 
کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری مجموعه  ۹۲۲اند که حدود  شهرداری شوشتر گزارش داده

یکی از .اند شهرداری شوشتر، از اردیبهشت ماه سال جاری حقوق و مزایا دریافت نکرده
های داده شده درخصوص پرداخت  رغم وعده به: گفت کارگران در تشریح جزئیات این خبر

معوقات حقوقی کارگران، هنوز هیچ اقدامی ازسوی کارفرما جهت پرداخت این مطالبات صورت 
و سه ماهه  ۳۶نگرفته و عالوه بر آن بیمه تامین اجتماعی کارگران در سه ماه پایان سال 

بخش دیگری : رداری شوشتر گفتندکارگران شه... .مرداد، شهریور و مهر پرداخت نشده است
سال گذشته   از اینکه در چند. شود پیمانکاران در شهرداری مربوط می  از مشکالتمان به حضور

به صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری به کار خدماتی و فضای سبز مشغول کار 
مستقیم تبدیل  خواهیم که وضعیت استخدامی ما به قرارداد هستیم، معترض هستیم و می

نفر از کارگران پیمانکاری  ۱شهرداری   در عین حال این کارگران مدعی هستند که اخیرا....شود
های اداری تبدیل وضعیت به قرارداد  ای و بدون ضوابط قانونی در پست را به صورت سلیقه

 .تمستقیم کرده و این موضوع حس تبعیض در بین سایر کارگران پیمانی را تقویت کرده اس

 :بیست و چهارمین روز اعتصاب مسالمت آمیز  -*

 
کارگران نیشکر هفت تپه و شانزدهمین روز اعتراض متوالی در مقابل فرمانداری شهر شوش 

؛ هفت تپه رو دزدیدن /  تپه هفت در خصوصی بخش به نه: کارگران شعار می دهند 
 کارگر زندانی ازاد باید گردد/  دارند باهاش ُپز میدن

کارگران نیشکر هفت تپه همچنان خواهان پایان دادن، به مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه 
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 .هستند
 .ای کارگران نیشکر هفت تپهسندیک

 ۳۱آذر  ۱چهار شنبه 

 :دانشجویان در حمایت زا کارگران هفت تپه

حمایت دانشجویان دانشگاه هنر تهران از اعتصابات و اعتراضات ، آذرماه  ۱چهارشنبه روز 
 "مانیم فرزند کارگرانیم؛ کنارشان می"  :با شعار ؛ اهواز_فوالد#و  تپه_هفت_نیشکر#کارگران 

ل برآورده نشدن خواستها و مطالبات و همینطور کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز به دلی
ما از این  .عدم پرداخت معوقات مزدی شان هفته هاست در اعتراض و اعتصاب به سر می برند

 !اعتراضات حمایت قاطع می نماییم

 :اند کشیده کار از دست که است روز ۵ تالون شرکت قراردادی کارگران -*

 

کارگران قراردادی   :ت آمده اس ۱۳آذر  ۱چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
و در   دست از کار کشیده( آذرماه ۹)شنبه  با ایلنا گفتند که از روز دو  شرکت تالون در تماس

اعتراض این کارگران به . اند مقابل کارگاه مرکزی در منطقه پل زنگوله جاده چالوس تجمع کرده
کارگر شرایط  ۲۷۱این .ماه مطالبات مزدی سال جاری و عیدی است ۱دلیل عدم دریافت 

باتوجه به وضعیت بحرانی اقتصادی کشور که در : و گفتند  معیشتی خود را ناگوار توصیف کرده
نتیجه آن قیمت کاالهای اساسی و مصرفی بسیار افزایش پیدا کرده، توان تامین مایحتاج 

م دریافت تعدادی از این کارگران نیز به دنبال عد.ایم های خود را از دست داده معیشتی خانواده
کارگران قراردادی شرکت .هایشان را پرداخت کنند اند اجاره خانه مطالبات مزدی خود نتوانسته

هایی که در پرداخت مطالبات مزدی ما ایجاد شده به هیچ وجه با  تاخیر: تالون همچنین گفتند
 ما از شهرهای مختلف کشور برای. دهیم، همخوانی ندارد کار سخت و دشواری که انجام می

هایمان دو هستیم و در حال حاضر در  ها از خانواده ایم و فرسنگ کار به آزادراه تهران شمال آمده
 .کنیم روزی زندگی می صورت شبانه های فاقد امکانات به گاه استراحت

  :جمعە سیاە -*

    
 

ن در فراخوان اتحادیه جوانان شهر بانه، به راهپیمائی و تجمع اعتراضی علیه کشتار کولبرا
 میدان جهاد این شهر 

  !مردم آزادیخواه بانه
در این روز در اعتراض به کشتار روزانه کولبران . ما فردا را جمعه سیاه نامگذاری کرده ایم

. بسوی میدان جهاد این شهر راهپیمائی خواهیم کرد و در آنجا تجمع اعتراضی برگزار می کنیم
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ردا بعدازظهر بعداز نماز جمعه از درب مسجد از شما مردم آزادیخواه بانه میخواهیم که ف
وبسوی میدان جهاد راهپیمائی کنید و در میدان جهاد بانه حضور پیدا کنید و با برگزاری یک 

بازاریان و اقشار مختلف مردم بە این حرکت .متینگ اعتراضی به کشتار کولبران اعتراض کنیم
 .اعتراضی بپوندن

لمان و ماموستایان دینی تقاضای حمایت و پیوستن به ازتمام اقشار وتشکل های مدنی و مع
 .این حرکت را خواهانیم

از مردم آزادیخواه سایر شهرهای کردستان میخواهیم که با برگزاری تجمعات اعتراضی همزمان 
  .از این حرکت ما مردم بانه حمایت و پشتیبانی کنند

 بعدازظهر  2آذرماه ساعت  7فردا جمعه : زمان 
 جهاد شهر بانه مکان میدان 

 اتحادیه جوانان شهر بانه 
 0379آذرماه  8پنجشنبه 

 :تولد محمد حبیبی معلم زندانی و تجمع در منزل ایشان  -*

 

، جمعی فعاالن صنفی و مدنی، سالروز تولد محمد حبیبی، فعال ۷۹۳۱آذر  ١شنبه  دیروز پنج
 .ران را جشن گرفتندصنفی فرهنگیان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان ته

 :تجمع مردم ناراضی قصر شرین در برابر فرمانداری -*

 
آذر مردم قصرشیرین برای بیان مشکالتشان به جهانگیری در برابر درب  8امروز پنجشنبه 

 فرمانداری تجمع کردند

 : گزارشی از روز پنجشنبه شوش -*

روز پنج شنبه روز بیست و  گزارش میدانی از تجمع صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در
و صنعتی . های امام صادق ع پنجم اعتصابات با حضور مسئولین بسیج دانشجویی از دانشگاه

 شریف تـهران
 حضور نماینده شوش در بین کارگران این شرکت برای اولیــن بار

 شعار کارگران در اعتراض به مسولین 
  .امام صادق علیه السالمسخنرانی مسئول واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه 

 ها گفتگو با کارگران و بیان مطالبات آن



 حــواشی
@kargeranhaftapeh_ir 

 : تعدادی از فعاالن مدنی ازهفت تپه پشتیبانی کردند  -*

 

و  تپه_هفتفرشید هکی و اعالم حمایت از کارگران حضور شماری از فعاالن مدنی بر مزار 
 .و سپیده قلیانی و علی نجاتی را خواستار شدند  بخشی اسماعیلآزدی  وفوالد ملی اهواز 

 : در منزلش دستگیر شداز پایه گذاران سندیکای نیشکر هفت تپه علی نجاتی  -*

 

امروز علی نجاتی از اعصای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با هجوم , به گزارش ارسالی

ماموران هیچ نوع حکمی . اش بازداشت شدماموران امنیتی و نیروی انتطامی به منزل 

انان را مورد صرب و , نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده مبنی بر ارایه حکم

 شتم قرار دادند

وی و پسرش پیمان نجاتی را دستگیر , مامورین با صرب و شتم علی نجاتی و خانواده اش

 .کردند

  .نامبرده حالش بد شد, نجاتی در این میان به دلیل فشار عصبی به علی 

 او را دستگیر کردند, اما ماموران علیرعم ناراحتی قلبی وی 

۳۱/۲۳/۲١ 

  تپه_هفت_نیشکر#کارگران 

 متکشان تپه خوزستان؛ الگوی زح هفت

 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 :، علی نجاتی دستگیر شد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 خبر تکمیلی
در پی یورش امروز صبح نیروهای امنیتی به منزل علی نجاتی و دستگیری وی و پیمان نجاتی  
 ،( مهمان وی) و آقای مجید رعایایی ( فرزند ایشان )

 نجاتی_علی#بازجویی از پسر و مهمان ساعاتی پیش ، پس از 
 .نامبردگان با قید وثیقه آزاد شدند

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargeranhaftapeh_ir
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
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الزم به ذکر است برخی از وسایل آقای رعایایی .و علی نجاتی به مکان نامعلومی انتقال یافت
 .ه امنیتی ضبط شده استتوسط دستگا

و ضرب و جرح وی هنگام دستگیری ، الزم است  نجاتی_علیبا توجه به سابقه بیماری قلبی 
 .تمهیدات مناسب برای ایشان در نظر گرفته شود

  !ازاد باید گردد تپه نیشکرهفت کارگرانی سندیکا زندانی نجاتی علی
 .کارگر زندانی ازاد باید گردد

 .۳۱. اذر ۳پنجشنبه 

توسطه در استان آموزان مقطع م درصد از دانش ۳۴فقر عامل ترک تحصیل  -*
 :آذربایجان غربی

 
 

در چالدران و پلدشت و برخی از :ابراهیم محندی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت
ها  روند و خانواده آموزان دوم متوسطه به مدرسه می درصد دانش ۱۹های دیگر تنها  شهرستان

آموزان به ویژه دختران را  انشبه سبب فقر معیشتی و فرهنگی اجازه رفتن به مدرسه را به د
 .دهند نمی

نفر بازمانده از تحصیل در آذربایجانغربی شناسایی شده است که دلیل بازمانده  ۱۲۲هزار و  ١
بودن این افراد از تحصیل بیشتر به لحاظ فقر اقتصادی است به طوری که به سبب مسائل 

  .رود کند و به مدرسه نمی معیشتی کودک کار می
ر آذربایجانغربی و روستاها مشکلی است که فراتر از بحث آموزش و پرورش بوده و فقر حاکم د

این شرایط نمود وضعیت عمومی و کلی حاکم بر جامعه است که قبل و بیشتر از هر کس 
 .کودکان در تیررس این وضعیت هستند

  !کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را آزاد کنید: ت. ژ. ث -*

ران مجتمع نیشکرهفت تپه برای بدست آوردن حقوق اولیه خود از چندین سال است که کارگ
کنفدراسیون عمومی . جمله بهبود شرایط کاری و پرداخت دستمزدهای معوقه مبارزه میکنند

در حمایت از این کارگران و همصدا با آنها مصرانه می خواهد که ( ت.ژ.س)کار در فرانسه 
ه و زندانیان سیاسی مامی کارگران بازداشت شدمطالبات کارگری آنها تامین شود وهمچنین ت

  .آزاد گردند
مجتمع نیشکرهفت تپه که یکی از بزرگترین واحد های صنعتی دراستان خوزستان میباشد ، 

از سالها پیش کارگران این مجتمع با مشکالت . شروع به بهره برداری نمود  ۷۹۹١در سال 
ری و اخراج از ، از دست دادن مزایای کا عدم پرداخت حقوق, متعددی چون ناامنی حرفه ای 

  .کار مواجه هستند
آنها تا بحال چندین بار برای تغییر این مناسبات ناعادالنه و باز پس گرفتن حقوق از دست رفته 

  .تجمعاتاعتراضی راه انداخته اندخود اعتصاب کرده اند و 
ت زدند و با مشارکت مردم آنها به یک اعتصاب کارگری مهم دس ۷۲۷١نوامبر  ۱آخرین بار در 

  .کردند که تا امروز ادامه دارد چندین تظاهرات بزرگ را در شهر شوش سازماندهی
کارگر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند که بعداً تعدادی از آنها  ۷١در پی این تظاهرات ، 

، اعتراضات ها با وجود این فشار. آزاد شدند ولی چهار نفر از آنها هنوز در بازداشت هستند
  .هنوز ادامه دارد

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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  :ان در تظاهرات شعار میدادند کهشرکت کنندگ
  کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد

  ننه تهدید ما را به عقب بر می گرداند و نه زندا
  کارگر زندانی آزاد باید گردد

زارهای در شرایطی که رژیم تالش می کند مطالبات کارگران را نادیده بگیرد و با استفاده از اب
ی خود را به سرکوبگرانه آنانران را زیرفشار نگهدارد ؛ کارگران تالش میکنند که خواسته ها

  .گوش همگان برسانند
  :در این راستا، کارکنان دو راه حل برای خروج از بحران کنونی پیشنهاد می کنند 

آنرا اداره کنند کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مدیریت شرکت را به عهده بگیرند و مستقال ( ۷
  (.خود مدیریتی)
آن به شورای کارگری واگذار شرکت نیشکر هفت تپه دوباره ملی شود وآنگاه مدیریت ( ۷

  .شود
مجدداً از خواسته های کارگران مجتمع ( ت.ژ.س)کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه 

تمامی  نیشکرهفت تپه پشتیبانی می کند و بدون هیچگونه قید وشرطی خواستار آزادی
  .زندانیان میباشد

بعد از انتشار این بیانیه سه تن دیگر از نمایندگان کارگران آزاد شده اند و در حال حاضر * 
 .اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان همچنان در زندان هستند

 :اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی باید به فوریت آزاد شوند -*

 
 

ت تپه اعالم کرده اند آزادی اسماعیل بخشی پیش شرط هر کارگران شرکت نیشکر هف
  .توافقی در مورد تمامی خواستهایی است که برای تحقق آنها دست به اعتصاب زده اند

دوشادوش کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهان آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و 

 .علی نجاتی شویم

 :دانشجویان در حمایت از کارگران  -*

   

 .های ظالم یکدیگر را مالقات خواهند کرد شوند، در زندان کسانی که در برابر ظلم متحد نمی
 برشت_برتولت#

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AA


  :ش به قوه قضائیهارسال گزار/ ها هدفمندی یارانه  تخلف در سازمان -*

 
نژاد، رئیس کمیته  کوچکی: به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران آمده است 

در روند تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی :ها تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه
  .ها مدارکی دال بر تخلف در این سازمان وجود دارد یارانه

هایی که  دستگاه .شد هزار میلیارد تومان به این سازمان وارد می ۹۷۲باید حدود  ١۳از سال 
هزار میلیارد تومان را پرداخت نکردند که  ۹۲کردند حدود  باید این رقم را به سازمان پرداخت می

ها خواسته شده علت پرداخت نکردن این رقم را به کمیته تحقیق و تفحص اعالم  از دستگاه
 .کنند
ها که طبق قانون  ها باید به برخی از دستگاه حاصل از هدفمندی یارانهدرصد از منابع  ۹۲

درصد پرداخت شده  ۹۲درصد از این  ۹تنها  .شد وظایفی به آنها محول شده بود، پرداخت می
ای که باید به حوزه   ارانهدرصد ی ۷۲به طور نمونه از .که به دنبال علت این موضوع هستیم

شده است که این نیز تخلف   و نیم درصد از آن پرداخت شد، فقط یک بهداشت پرداخت می
 .است

 کارگران روزگار از دمار ولنگار سازیِ  خصوصی:وگو با ایلنا مطرح شد در گفت -*
 :ملی امنیت تهدید نه است، حق یک کارگری اعتراض /درآورد

در « حسن صادقی» :آمده است  ۱۳آذر  ١پنجشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
هایی نظیِر  واکنش به برخوردهای صورت گرفته با کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به بهانه

این کارگران نیستند : به خبرنگار ایلنا گفت« سلب آسایش مردم»و « ر نظم عمومیاخالل د»
کسانی امنیت کشور را به خطر انداختند که . اند که امنیت کشور را به خطر انداخته

آن زمان هرچه هشدار دادیم که این نوع . سازی ولنگارانه را سکه بازار کردند خصوصی
وی بر این باور است که .آورد، گوش کسی بدهکار نبود رمیسازی دمار از روزگارمان د خصوصی

داند که به  کارگر معترض خوب می: گذاری اقتصادی هستند کارگران خود قربانِی نوعِ سیاست
ها دستمزد دریافت نکرده و حاال با به  خیابان آمدنش چه عواقبی دارد؛ اما چاره چیست؟ او ماه

و همچنین هزینه کردن از شرافت خود برای اعتراض خطر انداختن خانواده، سالمتی، زندگی 
 ...  .به کف خیابان آمده است تا پاسخ عملکرد فالن مدیر، فالن وزیر و فالن رئیس قوه را بدهد

 ۰۴نرخ زیر / قیمت نفت در جا زدبا اعالم افزایش ذخایر نفت آمریکا اتفاق افتاد؛ -*

 دالر باقی ماند

 

 
 

های نفت  اگرچه قیمت :آمده است  ۱۳آذر  ١پنجشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
دیشب پس از اعالم افزایش ذخایر نفت آمریکا برای دهمین هفته متوالی و نگرانی از عرضه 

به  .دالر باقی مانده است ۶۲درصد سقوط کرد، اکنون درجا زده و زیر  ۷٤۱در بازار، بیش از حد 
های نفت دیشب پس از اعالم افزایش ذخایر  به نقل از رویترز، اگرچه قیمت خبرنگار مهر گزارش
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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-9/696521-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4471350/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4471350/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4471350/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


درصد سقوط  ۷٤۱یش از حد در بازار، نفت آمریکا برای دهمین هفته متوالی و نگرانی از عرضه ب
های نفت در حالی پس از  دیشب، قیمت. دالر باقی مانده است ۶۲کرد، اکنون درجا زده و زیر 

ساله خود، سقوط کرد،  اعالم افزایش میزان ذخایر نفت آمریکا و رسیدن آن به باالترین حد یک
های نفت هم در  کند و قیمترزرو باعث شده بود بازار سهام جهش  که سخنرانی رییس فدرال

آی،  سنگین آمریکا، دابلیوتی خرید هر بشکه نفت خام نیمه قیمت پیش....حال افزایش بودند
 ۷۷به وقت تهران،  ۷۷:۲۲دالر رسید، امروز تا ساعت  ۹۲٤۷۳درصد سقوط به  ۷٤۹دیشب با 
 ....دالر معامله شد ۹۲٤۹۷درصد افزایش یافت و در  ۲٤۱۶سنت یا 

 :التحصیل بیکار در کشور میلیون فارغ 4.1وجود  -*

 
ای کشور با اشاره به اینکه سازمان آموزش فنی و  مدیرکل حراست سازمان فنی و حرفه

التحصیل بیکار در  و نیم میلیون فارغ 4وجود : مرکز آموزشی در کشور دارد گفت 911ای  حرفه
 .کشور یک فاجعه است

 :فضای مناسبی برای کسب و کار و اشتغال پیش رو نداریم:معاون وزیر کار -*

https://www.mehrnews.com/news/4471313 
 

 
 

عیسی منصوری،  :آمده است  ۱۳آذر  ١پنجشنبهوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ به ن
در شرایط : گفت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه

در شرایط فعلی فضای : گفتوی  .شود پیش رو، وام منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی
و کار و اشتغال پیش بینی نمی کنیم، زیرا دچار پارادوکسی هستیم  مناسبی را برای کسب

که از یک سو منابع محدودتری داریم و از سوی دیگر، در دوره های رکودی، معموال سهم 
می باید افزایش می یافت؛ اما در کشورمان  (GDP) بودجه اشتغال نسبت به درآمد ناخالص

 .اینطور نیست
ری در کشورمان اینگونه است که بودجه و پولهای جاری را به وام روش مندی جا: وی ادامه داد

اختصاص می دهیم این در دوره های رکودی و شرایط پیش رو، وام منجر به اشتغال نخواهد 
شد و البته منجر به تشکیل سرمایه هم نمی شود، در واقع تبدیل به مطالبات بانکها می شود 

: همچنین هادی قوامی نیز در این برنامه گفت.  دو منابع به سمت حوزه های دیگری می رو
توان به درآمدها که شامل مالیاتها  دولت سه منبع برای تامین بودجه دارد که از آن بین می

 ۹١۶به طور مثال در بودجه امسال، کل دریافتهای دولت بیش از : است، اشاره کرد و گفت
یلیارد تومان از طریق درآمدها، مالیاتها، هزار م ۷۷۶هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ، 

 ... .حقوق و عوارض گمرکی و سایر درآمدهای دولت حاصل شده است

https://www.mehrnews.com/news/4471313/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4471313/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4471313/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 /اهواز فوالد کارگران دستمزد ماه دو پرداختوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 :کنیم می پیگیری را خوزستان کارگران های خواسته

مدیر کل )کریم یاوری  :آمده است  ۱۳آذر  ١پنجشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
خبرنگار  وگو با در گفت( حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دار به خوزستان رفته بود،  های مشکل ایلنا، که به عنوان نماینده وزیر در امور بررسی بنگاه
بندی انجام شده داخل کارگاهی،  کارفرمای گروه ملی فوالد اهواز بر اساس دسته: اعالم کرد

ان در و سایر کارگر( آذر 8)، کارگران دیپلم پنجشنبه(آذر 9)کارگران زیردیپلم طی چهارشنبه
با توجه به اینکه : وی افزود.کنند ماه از سه ماه دستمزد معوقه خود را دریافت می 2هفته آتی، 

ماه دستمزد از چهار ماه را دریافت کرده و کارگران  2تپه،  کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت
کار و تولید کنند، الزم است برای  ماه از سه را دریافت می 2گروه ملی فوالد اهواز تا هفته آتی 

محصول به کارگاه مراجعه کنند تا مابقی معوقات از فروش تولیدات شرکت، حاصل زحمات 
های رسمی و قانونی و سایر  ایجاد تشکل: یاوری تصریح کرد .کارگران پرداخت شود

های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در  های قانونی کارگران از طریق زیرمجموعه خواسته
 .استحال پیگیری 

 : ساعت گذشته 44سر تیتر وقایع اجتماعی و کارگری در  -*
 
بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و هفدهمین روز اعتراض متوالی در  -*

 مقابل فرمانداری شهر شوش
علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با هجوم ماموران امنیتی و نیروی  -*

 .ه منزل اش بازداشت شدانتظامی ب
 التحصیل بیکار در کشور میلیون فارغ 4.5وجود  -*
 آموزان مقطع متوسطه در استان آذربایجان غربی درصد از دانش ۹۲فقر عامل ترک تحصیل  -*
 شانزدهمین روز بازداشت فعاالن صنفی معلمان -*
ا کن شوش ما را سید راضی حی"با شعار  اعتراض کارگران به سید راضی نماینده مجلس -*

 "رها کن
 تجمع مردم درب فرمانداری قصرشیرین برای بیان مشکالتشان به جهانگیری -*
 گذشت حبیبی_محمد#روز از بازداشت  ۱۷۲تا به امروز   -*
تپه و  شان با کارگران کارخانه نیشکر هفت بستگی دانشگاه هنر برای اعالم همدانشجویان  -*

  .کارخانه فوالد اهواز گرد هم آمدند
نفر از کارگران و کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به وضعیت  ۹۹۲حدود  -*

ی مقابل سال مطالبات مزدی خود در خیابان اصل بالتکلیف بیمارستان و عدم پرداخت یک
 .بیمارستان تجمع کردند

در حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت ( س ژ ت)بیانیه کنفدراسیون عمومی کار فرانسه  -*
 تپه

به گفته کارگران، . پرداخت معوقات حقوقی کارگران شهرداری شوشتر از مرز هفت ماه گذشت
؛ هنوز هیچ اقدامی برای های آینده های داده شده مبنی بر بهبود اوضاع در ماه رغم وعده به

 .پرداخت معوقات حقوقی کارگران صورت نگرفته است
ساکنین روستاهای دهسر و تموشل در اعتراض به مشکالت زیست محیطی و بوی بد  -*

  .محل تخلیه زباله الهیجان و سیاهکل تجمع اعتراضی برگزار کردند
ت نشدن چند ماه حقوق شان خرم آباد در اعتراض به پرداخ ۹کارگران فضای سبز منطقه  -*

 .تجمع اعتراضی برگزار کردند
نیروهای مرزی در قرارگاە مالته از توابع شهرستان مرزی بانه در کردستان کولبر بی دفاع  -*

ساله و پدر دو کودک خردسال را با شلیک مستقیم گلوله به  ۹۲هادی سلیمی فرزند احمد 
 .قتل رساند

  .ه کولبران دو تن دیگر از کولبران مجروح شدندهمچنین در این حمله مسلحانه ب -*
غارت شدگان قرض الحسنه ضدعلی ابن ابی طالب در بابل در اعتراض به غارت و  -*

 .برنگرداندن پولهایشان مقابل فرمانداری شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697267-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%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-9/697267-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C


 سبزواری_حکیم_دانشگاه#تجمع اعتراضی دانشجویان  -*
 تشکیل زنجیره انسانی برای جلوگیری از تخریب کوه هزار -*

 !برای آزادی کارگران، معلمان و همۀ زندانیان سیاسی متحد شویم -*

 !معلمان، دانشجویان و توده های زیر ستم  کارگران،

شعله های خشم کارگران مبارز در شرکت نیشکر هفت تپه و فوالدگران خوزستان برای احقاق حق 
معلمان آگاه نیز سالح اعتصاب سراسری . خویش خیابان های شهرهای شوش و اهواز را درنوردیده است

 .را برای دست یابی به خواست هایشان برگزیده اند

گسترش اعتراضات کارگران و معلمان به عدم برخورداری از خواست های به حق خود، جمهوری اسالمی 
در ماه اخیر موج دستگیری های جدیدی توسط مسئوالن قضائی و امنیتی به . را به وحشت انداخته است

نیروهای این بازداشت ها با هدف خاموش کردن صدای اعتراض کارگران، معلمان و . راه افتاده است

 . معترض است

نفر از  09عضو مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به همراه  اسماعیل بخشی
. نمایندگان کارگران دستگیر شده بودند هنوز زیر فشارهای شدید پلیسی و امنیتی در زندان است

جمع کارگران معترض حضور خبرنگار که برای انعکاس اخبار اعتراضات کارگران در  –دانشجو  سپیده قلیان
 . داشت  نیز در زندان بسر می برد

محمد علی زحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، جمعی از معلمان عضو شورای صنفی به نام های 
پس از اعتصاب پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه محمدی 

 . شده اند و در انتظار احکام قضائی می باشند دو روزۀ سراسری معلمان در آبان ماه بازداشت

عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را نیز با علی نجاتی آذر  8صبح روز پنجشنبه 
 . یورش نیروهای امنیتی و ضد کارگری به خانۀ او مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر و زندانی کرده اند

استیصال دولت و قوه قضائیه نسبت به پاسخ گویی به خواست های  موج دستگیری های اخیر ناشی از
هنگامی که سرمایه داران و زمین داران نمی توانند هیچ جوابی . کارگران، معلمان و مردم زحمتکش است

به مطالبات توده های مردم بدهند، وقیحانه چارۀ کار را در سرکوب، دستگیری و زندان مبارزان و 

 . ندآزادیخواهان می دان

باید با اتحاد همۀ طبقات و اقشار زحمتکش جامعه مقابل تاالنگری نیروهای دژخیم و مستبد دولت 
سرمایه داران و زمینداران مقاوت کنیم و آزادی فوری و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی را در رزم 

 .بی امان خویش علیه دستگاه ستم و سرکوب سرمایه داری به دست بیاوریم 

شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه / کارگر زندانی ، معلم زندانی، زندانی سیاسی  آزاد باید گردد    

 حاکمیت سرمایه داری

  -3کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام  -2کارگران پروژه های پارس جنوبی   -0   

 کرج   -جمعی از کارگران محور تهران   -5 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک=4فعاالن کارگری جنوب 

 0379آذر ماه      

Kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 معوقه ماه سه/کنند می کار ظرفیت درصد ۰۴ با آرمکو و ایران گری ریخته صنایع -*
 :آرمکو کارگران دستمزد

دبیر )داوود میرزایی  :آمده است  ۱۳آذر  ۳جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
های  مشکالت کنونی شرکت باتوجه به: گفت (اجرایی تشکیالت خانه کارگر ساوه و زرندیه

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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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-9/697125-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%88
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697125-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%88


سازی که مشکالت حادتری برای  های قطعه های آنها یعنی شرکت خودروسازی و زیرمجموعه
وی  .اند سازی تعطیل و کارگران آن بیکار شده آنها ایجاد شده است، چندین شرکت قطعه

و ( رادیاتورسازی)گری ایران، شرکت آرمکو  های بزرگی نظیر شرکت ریخته شرکت: افزود
سازی نه تنها در ایران  که از برندهای اصلی قطعه( سازی سوپاپ)رکت یدکی موتور ایران ش

خاطر مشکالت نقدینگی، نبود کار و بازپرداخت  بلکه در خاورمیانه بودند، این روزها به
ای برایشان ایجاد شده و  های خودروسازی مشکالت عدیده هایشان از طرف شرکت بدهی

اگر این روند ادامه یابد، در آینده : میرزایی تصریح کرد   .اند قف کردهها را متو عمال کارخانه
ما خواستار این هستیم که . ها روبرو خواهیم شد سازی نزدیک با بیکاری عظیم کارگران قطعه

تر به این موضوع رسیدگی کنند تا از توقف  مسئوالن ذیربط و تیم اقتصادی دولت، هرچه سریع
اکنون کارگران بسیاری از . ظیمی از کارگران این حوزه جلوگیری شودتولید و بیکارشدن خیل ع

باید پیش از بروز بحران، به آنها رسیدگی کرد تا . ها با معوقات مزدی روبرو هستند این شرکت
 .تپه و هپکو دچار نشوند هایی نظیر هفت به سرنوشت کارخانه

 :شانزدهمین روز بازداشت فعاالن صنفی -*

 
 

بیش از دو هفته از بازداشت همکاران ما بخاطر : صنفی معلمان می گویند فعاالن کانون
 .و ما همچنان پیگیر آزادی آنها هستیم مطالبات صنفی می گذرد

 :خالصه آخرین جلسه نمایندگان با شورای تامین به شرح ذیل میباشد -*
 

تعیین وضعیت از سوی نمایندگان مطرح گردید که اصلی ترین مطالبه کارگران از روز نخست 
سرنوشت شرکت و خلع ید سهامداران فعلی بوده و در این خصوص منتظر پاسخی شفاف 

هستند که از سوی مسئولین اعالم شد روند رسیدگی به این مطالبه طوالنی بوده و شرایط 
لذا مجمع نمایندگان کارگری با .بگونه ای است که در چند روز و یا چند هفته امکان پذیر نیست

ایط حساس کنونی و به جهت مقابله با اهداف کارفرمایان از تمامی پرسنل زحمتکش توجه شر
که در این مدت حامی نمایندگان خود بوده اند و هستند ضمن دعوت کلیه همکاران به صبوری 

با پایان دادن به  آذر_۳#خواهشمندیم عالوه بر حفظ اتحاد و آرامش از فردا جمعه مورخ 
  .تجمعات در سطح شهرستان،ادامه مطالبه گری را به نمایندگان واگذار کنند

 باتشکر
 مجمع نمایندگان کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

aftapeh_ir@kargeranh 

 :بازداشتی کارگر شکنجه جعلی خبر خصوص در خوزستان دادگستری اطالعیه -*

بدینوسیله به اطالع : آمده است  ۱۳آذر  ۳جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
سی و سایر   بی های وابسته به بنگاه خبرپراکنی بی  رساند اخبار منتشره در اکانت   عموم می

tg://search_hashtag/?hashtag=%DB%B9_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/697420-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C


های خبری بیگانگان دال بر خونریزی بر اثر شکنجه کارگر بازداشتی  تها و سای خبرگزاری
تپه، آقای اسماعیل بخشی و وخامت حال وی، در راستای تشویش   شرکت کاغذسازی هفت

الزم بذکر است که متهم .گردد  اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه بوده و به شدت تکذیب می
 ١تمام حقوق قانونی برخوردار بوده و پنجشنبه  الذکر در جریان رسیدگی مقدماتی از  فوق

تحقیقات از متهم به صورت  .نیز با خانواده خود تماس تلفنی برقرار نموده است ۳۱آذرماه 
مستقیم تحت نظر مقام قضایی در حال انجام و هرگونه خبری دال بر وخامت حال نامبرده به 

 .گردد شدت تکذیب می

 :کانال رسمی کارگران هفت تپه -*

ماهه کارگران  ۱با اشاره به اینکه دو ماه از حقوق معوق : نماینده ویژه وزارت کار خبرداد؛یاوری
برای پرداخت : آنها واریز شده است، گفت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به حساب

دو ماه مطالبه معوق این کارگران نیز، می بایست تمام کارگران به محل شرکت خود بازگردند و 
میلیارد برای بازسازی خطوط تولید و برداشت نیشکر و  ۹جه به تامین اعتبار به مبلغ حدود با تو

این .استحصال شکر و فروش آن، مابقی مطالبات کارگران از دی ماه بروز رسانی خواهد شد
لذا کارگران می بایست به سرعت به محل کارگاه مراجعه : مقام مسول در وزارت کار ادامه داد

برداشت دسترنج خود اقدام کنند؛ ضمنا سایر خواسته های قانونی کارگران از و نسبت به 
 .طریق زیرمجموعه های وزارت کار در دست پیگیری است

@kargeranhaftapeh_ir 

 کارگران، نامیدن آشوبگر جای به:رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور-*
 :بشنوید را صدایشان

گیری  په، این تلقی در حال شکلت به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه اعتراضات کارگران هفت
هستند؛ ولی آیا در شرایطی که کارگِر « نظمی بی»و « اغتشاش»است که کارگران به دنبال 

بگیر هیچ تضمینی بابت معیشت و امنیت شغلی خود ندارد، تخطئه کردن مسئوالن  حداقل
ر این رابطه د (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون رئیس) بیگی علی اولیاءعادالنه است؟

؛ بهتر "کند چرا کارگر اعتراض می"اولین مساله مهم، پاسخ به این سوال است که : گوید می
از .به دنباِل پاسخ این پرسش و یافتن علت اعتراض بروند« تهدید»است مسئوالن به جای 

او . است« شنیده نشدن صدای کارگران»ترین علت اعتراض،  بیگی، مهم دیدگاه علی
 اگر .شود دلیل اصلِی به خیابان آمدن کارگران، این است که صدایشان شنیده نمی: افزاید می

 مسئوالن و ها دولت و کارگران بین رابط که کارگری های تشکل طریق از و «موقع به» مسئوالن
 .رسیم نمی اینجا به کنند، توجه آنها واقعی های دغدغه به و بشنوند را کارگران صدای هستند،

 ۰۰در روز جمعه نهم آذر ادامه حرکت -*

 

تجمع اولیه ۳۱آذر  ۳بیست و ششمین روز اعتصاب مسالمت آمیز کارگران هفت تپه جمعه 
کارگران    .کارگران نیشکر هفت تپه در ساعات اولیه روز جمعه در مقابل فرمانداری شوش

رکت هفت تپه با وجود بازداشت نمایندگان و تهدیدات امنیتی برای لغو مالکیت خصوصی ش
. هفت تپه و آزادی کارگر بازداشتی اسماعیل بخشی و خانوم سپیده قلیان به میدان می آیند

. اسماعیل بخشی را شکنجه کرده اند و علی نجاتی را دیروز با ضرب وشتم بازداشت کردند
  .مطالبه آزادی علی نجلتی نیز به مطالبات فوری کارگران افزوده شده است
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 آزاد تپه هفت بازداشتی کارگر که کنم می توصیه ؛محمود صادقی مطرح کرد -*
 :است بوده اشتباه ها سازی خصوصی/شود

عضو )محمود صادقی : آمده است  ۱۳آذر  ۳جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
تپه  اینکه اعتراضات کارگران نیشکر هفتبا اشاره به ( فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی

طبق قانون : قانون اساسی از حقوق اساسی اظهار کرد 29و گروه ملی فوالد اهواز طبق اصل 
این . برگزاری اجتماعات بدون حمل سالح آزاد است مشروط بر اینکه مخل موازین اسالم نباشد

بنابراین . اند اعتراض صنفی دارند هاند و اعالم کرد کارگران با صراحت از براندازان تبری جسته
این عضو کمیسیون  .ها است که اعتراض کنند و رفتارهایی کامالً مدنی دارند حق قانونی آن

باید اذعان کرد که نسبتاً برخورد : آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تصریح کرد
اما نیروهای نظامی هایی انجام گرفته  هرچند بازداشت. مقامات مسئول با تسامح بوده است

اگر نیمه پر . دانم ها را دقیق نمی آمار بازداشتی. اند که مدارا داشته باشند این را تمرین کرده
مقامات : گفتوی ...  .لیوان را ببینیم باید آزادی تعدادی از کارگران بازداشتی را نیز ببنیم

داشت کردن و برخوردهای حل اینگونه مشکالت باز انتظامی و امنیتی باید توجه کنند که راه
های فوری نیز نداریم باید اجازه دهیم که  حل حتی اگر راه. سلبی و قهری با معترضین نیست

ها شنیده  معترضان مطالباتشان را بیان کنند تا آرامش بگیرند و احساس کنند که حرف آن
کارگر  کنم که من توصیه می. کند برخوردهای امنیتی بیشتر مشکل را تشدید می. شود می

 .  آزاد شوندتپه  بازداشتی هفت

 :روز رسانی حقوق کارگران هفت تپه از دی ماه -*
 

 یاوری، نماینده ویژه وزارت کار خبرداد؛
ماهه کارگران شرکت کشت و صنعت  ۱یاوری با اشاره به اینکه دو ماه از حقوق معوق 

و ماه مطالبه معوق برای پرداخت د: آنها واریز شده است، گفت نیشکر هفت تپه به حساب
این کارگران نیز، می بایست تمام کارگران به محل شرکت خود بازگردند و با توجه به تامین 

میلیارد برای بازسازی خطوط تولید و برداشت نیشکر و استحصال  ۹اعتبار به مبلغ حدود 
 .شکر و فروش آن، مابقی مطالبات کارگران از دی ماه بروز رسانی خواهد شد

لذا کارگران می بایست به سرعت به محل کارگاه : مسول در وزارت کار ادامه داد این مقام
مراجعه و نسبت به برداشت دسترنج خود اقدام کنند؛ ضمنا سایر خواسته های قانونی 

 .کارگران از طریق زیرمجموعه های وزارت کار در دست پیگیری است
 @kargeranhaftapeh_ir 

 
برای آزادی کارگران، معلمان و همه ی زندانیان : زیر  پنج تشکل کارگری -*

  !سیاسی متحد شویم
کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و  -4 کارگران پروژه های پارس جنوبی -5

جمعی  -1 شوش و اندیمشک فعاالن کارگری -4 فعاالن کارگری جنوب -3 بندر امام

  کرج -از کارگران محور تهران 

  !کارگران، معلمان، دانشجویان و توده های زیر ستم 
شعله های خشم کارگران مبارز در شرکت نیشکر هفت تپه و فوالدگران خوزستان برای 

معلمان آگاه نیز . احقاق حق خویش خیابان های شهرهای شوش و اهواز را درنوردیده است
  .ح اعتصاب سراسری را برای دست یابی به خواست هایشان برگزیده اندسال

گسترش اعتراضات کارگران و معلمان به عدم برخورداری از خواست های به حق خود، 
در ماه اخیر موج دستگیری های جدیدی . جمهوری اسالمی را به وحشت انداخته است

ین بازداشت ها با هدف خاموش کردن ا. توسط مسئوالن قضائی و امنیتی به راه افتاده است
  .صدای اعتراض کارگران، معلمان و نیروهای معترض است

 ۷۱اسماعیل بخشی عضو مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به همراه 
نفر از نمایندگان کارگران دستگیر شده بودند هنوز زیر فشارهای شدید پلیسی و امنیتی در 
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خبرنگار که برای انعکاس اخبار اعتراضات کارگران در  –یان دانشجو سپیده قل. زندان است
  .جمع کارگران معترض حضور داشت نیز در زندان بسر می برد

جمعی از معلمان عضو شورای صنفی به نام های محمد علی زحمتکش، محمد رضا 
 رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه

ی سراسری معلمان در آبان ماه بازداشت شده اند و در  محمدی پس از اعتصاب دو روزه
  .انتظار احکام قضائی می باشند

آذر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  ١صبح روز پنجشنبه 
ار داده و ی او مورد ضرب و شتم قر را نیز با یورش نیروهای امنیتی و ضد کارگری به خانه

  .دستگیر و زندانی کرده اند
موج دستگیری های اخیر ناشی از استیصال دولت و قوه قضائیه نسبت به پاسخ گویی به 

هنگامی که سرمایه داران و زمین . خواست های کارگران، معلمان و مردم زحمتکش است
ی کار را در  ارهداران نمی توانند هیچ جوابی به مطالبات توده های مردم بدهند، وقیحانه چ

  .سرکوب، دستگیری و زندان مبارزان و آزادیخواهان می دانند
ی طبقات و اقشار زحمتکش جامعه مقابل تاالنگری نیروهای دژخیم و  باید با اتحاد همه

مستبد دولت سرمایه داران و زمینداران مقاوت کنیم و آزادی فوری و بدون قید و شرط 
ب سرمایه م بی امان خویش علیه دستگاه ستم و سرکوی زندانیان سیاسی را در رز همه

  .داری به دست بیاوریم 
  کارگر زندانی ، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  ارگران علیه حاکمیت سرمایه داریی سیاسی ک شکوفا باد مبارزه
 ۷۹۳۱آذر ماه 

ی را نهاد های همبستگی دستگیری علی نجاتی و شکنجه ی اسماعیل بخش -*
 .شدیدا محکوم می کنیم

  
 

منزل علی نجاتی از چهره های سرشناس سندیکای کارگران  ( نوامبر ۷۳) آذرماه  ١در روز 
پیمان )نیشکر هفت تپه مورد هجوم مامورین حکومتی قرار گرفت و او را به همراه پسرش 

  .و مهمانش دستگیر نمودند( نجاتی
ی جهت بازداشت علی نجاتی به همراه نداشتند، او را با وجود این که مامورین هیچ گونه حکم

  .مورد ضرب و شتم قرار دادند و با خود بردند
طبق آخرین اخبار، پسر و میهمان علی نجاتی، پس از بازجویی با قید وثیقه آزاد شده اند و 

  .علی نجاتی به مکان نامعلومی انتقال یافته است
دیگر از نمایندگان  ه اسماعیل بخشی یکی علی نجاتی در شرایطی دستگیر شده است ک

اسماعیل بخشی بر اثر مقاومت قهرمانه در . کارگران تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته است
برابر شکنجه گران و دفاع جانانه از خواسته ها و اعتصابات کارگران هم اکنون بر اثر شکنجه ها 

  .ی وحشیانه به بیمارستانی منتقل شده است
یت کار جمهوری اسالمی عزیزترین یاران طبقه کارگر را تحت شدیدترین فشارها قرار رژیم جنا

دستگیری علی . داده است تا به خیال باطل اش، آنها به خواسته های کارگران پشت کنند
اما . نجاتی و فشارهای طاقت فرسا به اسماعیل بخشی در همین جهت صورت گرفته اند

ژیم با مقاومت نمایندگان کارگران رو به رو شده است و هرگونه سرکوب، شکنجه و ارعاب ر
  .تر نموده است اعتماد توده کارگران را به آنها افزون



از فعالین مدنی ) فشار و اتهام امنیتی علیه اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان 
یشرمانه و چیزی جز اقدامات ب( که در رابطه با اعتصابات کارگران هفت تپه دستگیر شده است

علیرغم این دستگیریها اعتصاب و مبارزه به با اینهمه   .وحشیانه علیه کارگران هفت تپه نیست
حق کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فوالد اهواز علیه سیاست های خصوصی سازی در 

 .اسالمی ایران ، بی وفقه ادامه دارد کنار دیگر زحمتکشان علیه نظام گندیده
تگی با تمام توان می کوشد تا تشکالت کارگری و رسانه های بین المللی را نهادهای همبس

و حمایت آنها را از علی . از سرکوبگری و توحش رژیم در مقابل مبارزات کارگران آگاه کند
باید هر چه زودتر به شکنجه و فشارها . نجاتی، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان جلب نماید

 .شود و آنها فورا آزاد شوند علیه این فعالین پایان داده
 ایران اسالمی داری سرمایه رژیم د با سرنگون
 کشور خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 ۷۲۷١نوامبر  ۹۲ برابر با ۷۹۳۱ آذر ۳جمعه 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
http://nahadha.blogspot.com/ 

https://t.me/nahadhayehambastegi 

 عکس سردار سلیمانی در تجمعات نشانه ی چیست؟ همکاران پیام -*

 
 

مگر ما ضد سردار سلیمانی . را اداره میکنید" رسمی کارگران هفت تپه " دوستانی که کانال 
باشد تجمع صنفی کردیم؟ یا ضد قالیباف؟ یا ضد هر کدام از مقامات مشخص؟ که االن الزم 

هر . ما برای خواسته ی صنفی خودمان تجمع کردیم. عکس این افراد را بیارید در تجمعات
مگر ما . کسی جلوی برآورده شدن خواسته های ما را بگیرد ضد نظام است و ضد مملکت

تجمع کرده ایم که درباره سردار سلیمانی اظهار نظر کنیم؟ چه کسی گفته بنر هفت تپه 
اصال در تجمع صنفی نباید اجازه . ست؟ بنر هفت تپه، خود ما هستیمعکس سردار سلیمانی ا

آقای . بدهیم افراد و احزاب سیاسی که خودشان در خانه خرابی ما نقش دارند سخنرانی کنند
تو اگر نماینده مردم هستی شرکت را از بخش خصوصی بگیر به شرکت تعاونی ! نماینده شهر 

مدتی ما را سر ! ولت واگذار کن و خودمان نظارت کنیم بلد نیستی؟ به د. کارگری واگذار کن
 دواندی بعد گفتی زمان نیاز است تا همه چیز درست بشود؟

کجاست صدای اسماعیل بخشی که میگفت اگر من ُمردم ! دوستان، همکاران، نمایندگان 
آزاد اسماعیل را ( . دور از جان اسماعیل روله عزیزمان! ) تابوت من را بیارید در اعتصاب؟

علی نجاتی را هم با کتک . آن دختر بی گناه که برای ما دستگیر شد را آزاد کردیم؟ نه! کردیم؟
 .ما تا رسیدن به خواسته هایمان تجمعات را ادامه میدهیم. کاری بردند

چرا مسایل را . ما نه عکسی از سردار سلیمانی نیاز داریم نه عکسی علیه سردار سلیمانی
 قاطی کردید؟

آقای نماینده کارگر که با مجلس ! اینده کارگر که با نماینده مجلس همدل شدیآقای نم
. شما دارید اشتباه میروید! آقای نماینده کارگر که با سپاه همدل شدی! خبرگان همدل شدی

اصال نه ضد مقامات و نه به . شما فقط باید از مطالبات کارگر گرسنه ی هفت تپه دفاع کنید
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چرا باید زمان از دست . نشست و برخاست شما باید با کارگر باشد. نفع مقامات شعار ندید
بدهیم؟ هر کدام بودید که درخواست کردید اعتصاب تمام است سریعا اعالم کنید که دیگر 

  .نمیخواهید نماینده کارگری باشید
عکس کاوه سرزمین مان، اسماعیل بخشی پرچم ما در تجمعات است و همانطور که امروز 

  !بخشی، نجاتی آزاد باید گردند! کارگر زندانی آزاد باید گردد: یم شعار داد
با ما همراه باشید . خود را سنگ روی یخ نکنید. برخالف خواسته ی شما تجمع ادامه پیدا کرد

 .و در تجمعات شرکت کنید
  !تا آزادی همکاران زندانی و تا خلع ید از بخش خصوصی، اتحاد، تجمع

 .گران نیشکر هفت تپهانتشار از سندیکای کار
 ۳۱آذر۳

 !آنهایی که پایان تجمعات را اعالم کردند نماینده ی ما نیستند:  همکاران پیام -*
 

اول باید . شده اعالم کنید؟ خیلی شکر خوردیدچه کسی به شما اجازه داد تجمعات را تمام 
شما نماینده ما هستید نه ما . می آمدید در جمع کارگران و سوال میکردید بعد نطق میکردید

. برای مطالبات همه کارگران باید فعالیت کنید. شما که به ما دستور نمیدهید . نماینده شما
. همینجا دست شما را میبوسیم خسته شدید؟ شما را ترسانده اند؟ تا. دوستان عزیز

اما به حرمت اسماعیل بخشی و خانواده خودتان و به حرمت تمام . شرمنده که اذیت شدید
 .کارگران بیایید به حرف دیگران گوش ندهید

بسیج دانشجویی و نماینده . همکاران با خانواده بیایید. صبح جلوی فرمانداری 8تجمع ما فردا 
ما تجمع صنفی داریم نه تجمع . لطفا نیایید. خودشان می آیندمجلس برای کاسبی جریانات 

  !که شما با رقبای سیاسی خودتان تسویه حساب کنید
 تجمع تا پیروزی نهایی و خلع ید از بخش خصوصی

 .انتشار از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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