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 تا فعال زندانی است ، مذاکره بی مذاکره  هفت تپهنیشکردر  :امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از

 

هفتهروزشماردداشت کارگری یا  

 زندانی است ، مذاکره بی مذاکرهکارگری تا فعال  هفت تپهنیشکردر 

  
ده آزاد تا کارگران بازداشت ش: می نویسد  کارگران هفت تپه  سندیکای، ۷۹اول آذر ماه  کانال رسمی کارگران هفت تپهدر 

 نشوند مذاکره بی مذاکره

  کارگران ،مردم شریف و آگاه

همانطور که در جریان هستید در پانزده همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ، چند تن از کارگران و نمایندگان 

 .کارگری توسط مامورین بازداشت شدند

هنوزنمایندگان کارگران هفت تپه، به اسامی،   ه اند ، اماهر چند در این مدت تعدادی از کارگران بازداشتی آزاد شد 

 .همچنان در بازداشت می باشند  فعال مدنی، سپیده قلیاناسماعیل بخشی، 

اعتراضات پرشور خود در شهر شوش و   در این مدت ، کارگران آگاه و شجاع هفت تپه و مردم شریف شهر شوش با

جمع در مقابل فرمانداری ، ضمن دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران ت

 .در بند شده اند

آگاهانه تالش می کنند که مسیر خواست و مطالبه کارگران را به انحراف !! اما در این میان جدیدا افرادی ناشناس 

 .بکشانند 
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، عمال مهر سکوت را بر دیگر مطالبه   است.که خواست اولیه کارگران هفت تپه تنها دستمزدبا بیان این  این افراد

کارگران می کوبند، که کارگران از نمایندگان دربند ، سخنی نگویند و نمایندگان دلسوز و فداکار و منتخب کارگران هفت 

 .تپه همچنان در بند باقی بمانند و به فراموشی سپرده شوند

م که دشمنان طبقه کارگر با داشتن اتاق فکر ،از هیچ تالشی برای به انحراف کشاندن مبارزات به حق ما همگی آگاهی

تا با قوانین از پیش تعیین   باید مثل گذشته همچنان هوشیار باشیم  پس ما. کرد  کارگران فرو گذاری نکرده و نخواهند

 .ماحتمی است  اختوارد زمین بازی نشویم، چرا که ب  شده دشمنان طبقه کارگر

 کارگران ،هم زنجیران ؛

 .هنوز نمایندگان کارگری و همچنین مدافع حقوق کارگران ، خانم سپیده قلیان در بازداشت می باشند

شما کارگران هفت تپه توانسته است حمایت دیگر کارگران و مردم زحمتکش ، شریف و آگاه را با   اعتراضات تاکنونی

پس باید همچنان شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، بخش اصلی مطالبات ما تا آزادی کارگران در بند . خود داشته باشد

 .باشد

ندگان دولت این است که نمایندگان کارگری بازداشت شده با نمای  دوستان کارگر ؛ پیش شرط هر نوع مذاکره ما کارگران

 .سریعا باید آزاد شوند 

 .نباید به هیچ گونه مذاکره ای تن بدهند  در بازداشت هستند،  تا زمانی که نمایندگان کارگران هفت تپه

ان هستند اکنون در بخشی از کسانی که جز مذاکره کنندگ  .تا نمایندگان ما در زندان هستند مذاکره ای وجود ندارد

 .آزاد نشوند، مذاکره بی مذاکره-  نمایندگان در بند -زندانند، آنها باید در مذاکره شرکت کنند تا 

صورت خواهد   حتی اگر حقوقهای عقب افتاده را پرداخت کنند ، مذاکره بعد از آزادی و بازگشت به کار دوستان زندانی 

  .کارگران در بند باشیم با اتحاد و همبستگی خواستار آزادی.گرفت

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 نان کار آزادی ،اداره ی شورایی

 کانال رسمی کارگران هفت تپه

 کارگران هفت تپه  سندیکای

 ۷۹اول آذر ماه 
 

ما : ...با صراحت از موقعیت و خواست خود صحبت به میان می آورند و می گویند جدا از این کارگران هفت تپه ،  

میخواهیم بگذارند که یا خودمان مالک و گرداننده شرکت باشیم و یا اینکه دولت مالکیت را داشته باشد و خودمان نظارت 

 .کنیم

 .خواسته ی اصلی ما ترحم برای سه ماه حقوق معوقه نیست

ود و به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باید از بخش خصوصی بازپس گرفته ش: خواسته ی اصلی ما این است

 .بخش دولتی و عمومی بازگردانده شود

ما نه تروریست هستیم و نه چیزی دیگر؛ کارگر هفت تپه ایم و مطالبات صنفی، قانونی، انسانی و کارگری خود را 

 .میخواهیم

 .امنیت ملی، یعنی ما کارگران؛ کسی که علیه منافع ما باشد علیه امنیت ملی است

اوال تمام همکاران ما بدون قید و شرط آزاد شوند و دوما شرکت هفت تپه از بخش  :خواسته ی اصلی ما این است که 

 .خصوصی گرفته شود و به بخش دولتی بازگردانده شود

به . ما تا دست یافتن به مطالبات خودمان به اعتراض و اعتصاب مسالمت آمیز، انسانی و مدنی خود ادامه خواهیم داد

ما به همین . ن ماست، تا کنون اعتصاب و تجمع اعتراضی به این زیبایی نبوده استقول اسماعیل که یکی از نمایندگا

 .زیبایی، شکوه و با حوصله و خستگی ناپذیر آنقدر ادامه میدهیم که مطالباتمان را کسب کنیم

انی کارگرزند. درود بر غیرت و شرف کارگر هفت تپه که در ایران و در جهان با افتخار از هفت تپه نام می برند

 لغو خصوصی سازی/ آزادبایدگردد 

 کانال رسمی کارگران هفت تپه

 ۷۹ابان  ۰۳چهارشنبه 

 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

براساس خبرها و گزارش ها پس از عقیم ماندن طرح مصادره اعتراضات کارگران نیشکر هفت و نکته پایانی اینکه ؛ 

همبستگی با کارگران معترض، بار دیگر تهدید به جلوگیری از اعتراضات خیابانی در شوش و پایان دادن به موج  تپه،

برخورد با خانواده های کارگران فعال در اعتراضات خیابانی و سندیکا و مجمع کارگران در دستور نیروهای اطالعاتی 

 ..قرار گرفته و وضعیت دشواری برای فعالین ایجاد کرده است

 



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

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

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

 . گردید

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

 : ندمراجعه نمای

  ۷۹۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۷۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

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

 :روزشمار کارگری هفته 

  :فرید گرمانشاهی: از  مهمترین ویژگیهای تحصن اخیر -*
 

  :مهمترین ویژگیهای تحصن اخیر عبارت بود از
مشکالت ارتباطی و امنیتی ایجاد شده برای کنشگران و فعالین جنبش معلمان که با １- 

  .دف جلوگیری از برگزاری تحصن انجام شد با شکست کامل روبرو شده

شرکت گسترده معلمان مدارس از استانهای مختلف کشور بیانگر یک وحدت و همبستگی ２- 

  .بسیار مهم در بین معلمان است

. حضور گسترده زنان در صف اول مطالبه گری پتانسیل و توان بیشتری رو به این تحصن داد３- 

  .این مساله در تحصن های قبلی هم بارز بوده و البته

 .دانش آموزان و خانواده هایشان از تحصن معلمان حمایت کرده و در آن مشارکت کردند４- 

در برخی مدارس همکاران شجاع با اعتصاب یک نفره سکوت را شکسته و درس استواری ５- 

 .و مطالبه گری دادند که شایسته تقدیر است
تحصن ها بایستی ادامه پیدا کند و اگر جواب نداد و بخصوص همکاران گرامی این : نتیجه اینکه

. و در بند آزاد نشدند بایستی به اقدامات اعتراضی دست زد و شیوه کار را بازنگری کرد

 .بازسازی و گسترش دادهمچنین بایستی کانونهای صنفی معلمان در شهرها واستانها را 

 نماینده مجلس در دست انگشتان تعداد به کارگران میلیونی ۰۴ جامعه -*
 :کنیم می خرج آوریم، درمی که قدرهرچ/ندارند
نماینده )محمدرضا منصوری   :آمده است  ۷۹ابان  ۲۵ جمعهدر تاریخ  خبرنگار ایلنا،گزارش به 

میلیونی به  ۰۴این جامعه :گفت( مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
برای جامعه کارگری قدم ما عده کافی که . تعداد انگشتان دست در مجلس نماینده ندارند

شناسی  باید آسیب: وی افزود.ام کنم که کارگری کرده من خودم افتخار می. بردارند، نداشتیم
ها قابل  تمام اتفاقات ما پیش از تحریم. کنیم که چه اتفاقی در حوزه اقتصاد ما رخ داده است

چطور . من همیشه اعتقاد داشتم چو دخلت نیست، خرج آهسته کن. پیش بینی بودند
 ۰۴حداکثر . شود کشوری مثل سوریه و نیکاراگوئه ارزش پولش در مقابل دالر ثابت باشد می

اگر یک واحد پولی با . دهد توان فقط سود داد و تولید نکرد بعد از آن فروپاشی رخ می سال می
چهار  شود، در چهار سال دوم درصد در بانک بگذاریم، در چهار اول میزان آن دو برابر می ۲۰نرخ 

سال پیش  ۰۴بنابراین فرض کنید که آن یک میلیاردی که ما . رود برابر به همین ترتیب جلو می
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این همه پول از . رسید میلیارد تومان می ۲۴۰۲ایم با روندی که پیش گرفتیم اکنون به  گذاشته
 ۰۴۷۴دیل به ایم؟ چهار سال دیگر این پول تب کجا آمد آیا ما یخچال تولید کرده و آن را صادر کرده

این کارهایی که ما با اقتصاد ایران کردیم اگر با اقتصاد آلمان : وی افزود.شود میلیارد تومان می
فروپاشی . کنیم آوریم، خرج می هرچقدر که درمی. کرد شد آنجا را هم نابود می هم می

را  اش رود یک سوم هزینه کسی یک سفر خارج که می. بینی و طبیعی بود اقتصادی قابل پیش
درصدی،  ۲۰گذاشتند و با افزایش  کسانی بودند که از امارات در ایران پول می. دهد دولت می

کردند من نگران این هستم که اکنون مسئوالن خودشان را  دالری پولشان آن را برداشت می
توانیم آن را  ما شبه خودرو داریم برای همین هم نمی: گفتوی ... .به خواب زده باشند

سال آنهایی که  ۲۴در این . مان درست کار کنیم ما نتوانستیم برای تولید و صنعت. بفروشیم
در اروپا از . آید شود ارزش پولی پایین می وقتی درآمد کم می. بلد بودند خوردند و زدند و بردند

ای است که صفرهای برخی درآمدها  گیرند اما در ایران به گونه درصد مالیات می ۴۴یک پزشک 
ما اگر بتوانیم سود بانکی را دو سه درصد کنیم و صادرات خوبی انجام . ان شمردتو را نمی

مان را به شکلی  چرا ما فرش. مند شویم توانیم از زندگی مناسبی بهره دهیم آن موقع می
ما اگر بلد . کنیم؟ تولیدکننده ما تولید محصوالت خوب را به خوبی بلد نیست مناسب صادر نمی

تولید ما باید . بایستی قادر به صادرات آن هم باشیم را تولید کنیم میبودیم خودروی خوبی 
 .صادرات محور باشد

دار  در آمریکا هم این گونه سرمایه. سود بانکی در حد دو سه درصد باید باشد  :وی تصریح کرد
ما . ها از کشور خارج شده است بسیاری از پول. شود شود که در کشور ما ایجاد می ایجاد نمی

در شرایطی که بخواهیم اقتصاد ناسالم تبدیل به یک . حدی باید ریاضت را اعمال کنیم تا
تواند مفید واقع شود اما باید راهکاری بیابیم که جلوی خروج پول  اقتصاد سالم کنیم، تحریم می

 .از کشور را بگیرد

درودخدمت شیرمردان وشیرزنان هفت تپه  باسالم و همکاران از ارسالی پیام -*
 : قهرمان

 
آبان ماه همکاران عزیزدرمقابل مصلی شهرستان شوش،نمایش  ۲۵امروزجمعه

 .ه تمام دنیانشان دادیداقتدارواتحادوهمدلی راب
واقعا زبان قاصراست ازاین همه همدلی ویکپارچگی وبه احترام این مردم بابصیرت وحق طلب 

 .بایدازجای خودبلندشدوکاله ازسربرداشت وسرتعظیم فرودآورد
یک تشکرویژه ازبانوان غیرتمندی که امروزهم همچون روزهای گذشته دوشادوش برادران 

ورداشتندوهمچنین یک دعوت ویژه ازسایربانوان می کنیم که خوددراین راهپیمایی حض
فرداهمراه بابرادران وهمسران وپدران خودوهمراه بابچه هاحضورداشته باشندتاروحیه بخش 

 .خانواده های خودباشند
 احسنت براین کارگران متمدن هفت تپه

ربازارشوش امروزچهارمین روزتجمع مقابل فرمانداری شوش وهمچنین حرکت مسالمت آمیز د
  بود،همه چیزمسالمت آمیزانجام شدونه خون ازدماغ کسی آمدونه به کسی یاارگانی توهین

 .شدوبازهم خط بطالنی کشیدندبرکسانی که کارگران راخشونت طلب معرفی می کنند
بازهم یک گِله می کنیمازهمکارانی که دراین چندروزبنابه هردلیلی ازحضوردراین تجمعات 

 .میزخودداری کرده اندقانونی ومسالمت آ
یه تشکرویژه هم ازبازاریان وکسبه ومردم شوش می کنیم که امروزهمراه باکارگران هفت تپه 

 .حضورداشتندویاقلبشان به عشق ماکارگران تپید
آبان ماه بازهم ثابت قدم ترازهمیشه درب فرمانداری تجمع خواهیم کردوازتمام  ۲۴فرداشنبه 

 .بارهمراه باخانواده های خودتشریف بیاورند همکاران عزیز خواهشمندیم این
 .صبح پیروزی نزدیک است
   زنده بادکارگر زنده باداتحاد

 زنده بادهفت تپه
 .کانال رسمی کارگران هفت تپه

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86


 ۷۹ابان  ۲۵جمعه 
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 بازگرداندن خواستار/شوش شهر در تپه هفت مجتمع کارگران اهپیماییر -*

 :هستیم دولت به مجتمع خصوصی مدیریت

  

در ادامه اعتراضات صنفی  :آمده است  ۷۹ابان  ۲۵ جمعهاریخ در ت خبرنگار ایلنا،گزارش به 
کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، شماری از کارگران این واحد صنعتی صبح امروز 

بعد از اجتماع چندین باره مقابل ساختمان فرمانداری شوش، خیابان ( آبان ماه ۲۵جمعه )
: یکی از کارگران گفت.پیمایی کردندمنتهی به میدان هفت تپر تا مصلی شهر شوش را راه

هزار کارگر رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل دارد  ۰مجتمع کشت و صنعت هفت تپه حدود 
به همین دلیل کارگران این . که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است

ند، صبح امروز در ا توجهی مسئوالن کارخانه و استانی مواجه شده ها که با ادامه بی کارخانه
اعتراض به معوقات مزدی و مشخص نشدن وضعیت مجتمع از سوی کارفرما خیابان منتهی به 

به گفته وی؛ برپایی اجتماع صنفی .میدان هفت تیر تا مصلی شهر شوش را راهپیمایی کردند
 ست که در جریان این کنش صنفی، کارگران به صورت نمادین تابوتی را که صبح امروز در حالی

نوشته شده بود را حمل و تشییع « مرحوم نان ده شرکت هفت تپه»روی آن عنوان 
بخش اصلی اعتراض : کارگر دیگری درباره مطالبات صنفی کارگران هفت تپه گفت.کردند می

ست که اخیرا در ارتباط با محکومیت تعدادی از اعضای هیات  کارگران نیز ناشی از مشکالتی
طبق ادعای کارگران؛ با افزایش مشکالت این .وجود آمده استمدیره و سهامداران مجتمع ب

کارگر نامشخص بوده و  ۰۵۴۴کارخانه، در حال حاضر وضعیت مدیریتی این مجتمع با بیش از 
کارگران امروز با حضور در مصلی شوش، خواستار بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع 

 .بزرگ به بخش دولتی هستند

  : میعمو مجمع بسوی پیش -*
 

 
 

 پیگیری راهکارها برای برگزاری مجمع عمومی مستقل: موضوع نشست
در نشست امروز کارگران آمادگی خود را برای برگزاری دومین مجمع عمومی مستقل 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر اعالم کردند و با همبستگی 
همچنین کارگران انزجار خود را از توطئه . خواهیم کردقدم به قدم بسوی مجمع عمومی حرکت 

 .سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی اعالم کردند
 لینک کانال

t.me/vahedsyndica 
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در شرکت فرمایشی در پروژه امنیتی سندیکاسازی دولتی ” مجمع عمومی“شکست  -*

 :واحد اتوبوسرانی تهران

http://vahedsyndica.com/archive/3394 

 ۷۹۳۱, ۵۲آبان 

 
فرمایشی در پروژه امنیتی سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد ” مجمع عمومی“شکست 

 اتوبوسرانی تهران

جدیدترین پروژه ضد کارگری دولت جمهوری اسالمی ایران توسط نهادهای امنیتی و وزارت کار 
کار، علیه کارگران و سندیکای  و همکاری مدیریت شرکت واحد، حراست و شورای اسالمی

این پروژه سندیکاسازی دولتی، با وجود تمام هیاهو و . کارگران شرکت واحد در جریان است
امکاناتی که در اختیار عاملین پروژه گذاشته شده است با آگاهی کارگران و سندیکای کارگران 

ی مجمع عمومی شرکت واحد و حمایت جنبش مستقل کارگری ایران در فاز اجرای برگزار
این پروژه سندیکاسازی دولتی از . قالبی و فرمایشی با شکست مفتضحانه مواجه شد

تابستان امسال با عاملیت سعید ترابیان و حسن میرزایی از اعضای سابق و منفک شده 
ازسندیکای کارگران شرکت واحد که به طور مستند با نیروهای امنیتی، مدیریت و شورای 

 .ی کرده اند پیش برده شده استاسالمی کار همکار

عوامل این پروژه امنیتی، با جعل نام و سوء استفاده از آرم سندیکا و نشر چند مطلب، کارگران 
آبان ماه دعوت  ۲۲در تاریخ ” مجمع عمومی“شرکت واحد را به شرکت در یک به اصطالح 

اسالمی کار و بدون آنها آزادانه و با پشتیبانی نیروهای امنیتی، حراست و شورای . کردند
. هیچگونه ممانعتی در خطوط شرکت واحد برای فریب کارگران و جذب نیرو به آب و آتش زدند

ورودی درب بوستان واحد  -کارفرما–در روز برگزاری این مجمع جعلی، مدیریت شرکت واحد 
ت واحد که را در اختیار آنان قرار داده بود و از انتظامات رسمی شرک( مجتمع پذیرایی و رفاهی)

عالوه براین شرکت واحد . توسط حراست شرکت واحد هماهنگ شده بود به محل آورده بودند
برای انتقال افراد به محل، اتوبوس تدارک دیده بود و همه امکانات الزم را در اختیار عاملین این 

می همچنین تعدادی از اعضا و سران شناخته شده شورای اسال. صحنه آرایی قرار داده بودند
پرواضح است نه . امنیتی به محل مجمع فرمایشی آمدند-کار نیز برای انجام این تجمع دولتی

انتظامی به این تجمع جود نداشت بلکه دولت و عوامل -تنها بیمی بابت یورش نیروهای امنیتی
امنیتی و حراست و شورای اسالمی کار، امنیت حضور در این معرکه را تامین کرده بودند و 

با وجود تمامی این امکانات و تقالها، کارگران آگاه . منیت نیز در محل مستقر شده بودپلیس ا
شرکت واحد در این نمایش مضحک و مجمع جعلی، فرمایشی و ضد کارگری شرکت نکردند و 

 .امنیتی رقم زدند -ننگ دیگری را برای کلیه آمرین، عاملین و حامیان این پروژه دولتی

سازمان دهندگان و عاملین این معرکه و نیز با احتساب تعداد تمام با احتساب تعداد تمام 
نفر که آنهم عمدتا اعضای شورای اسالمی کار و نیروهای  ۰۵کاندیداها، تنها جمعیتی حدود 

جعلی شرکت ” مجمع عمومی“بسیج و حراست که با اتوبوس آورده شده بودند، در این 
محافظ و نیز شرکت فعال و رای دادن چندین تن از حضور نگهبانان شرکت واحد به عنوان . کردند

مسئولین و روسای شناخته شده شورای اسالمی کار در مجمع و انتخابات تقلبی که 
عکسهای آنها در تلگرام سندیکای واحد موجود است تایید دیگری است بر هماهنگ بودن 

عوامل این پروژه  .کامل این پروژه با شورای اسالمی کار، و حراست و مدیریت شرکت واحد
دولتی شان از سوی کارگران شرکت واحد بایکوت شد، -امنیتی پس از اینکه مجمع امنیتی



سپس ! اعالم کردند که کارگران به دلیل سردی هوا در این مجمع امنیتی شرکت نکرده اند
عاملین این معرکه و پروژه دولتی با همراهی و حمایت آشکار حراست و مدیریت شرکت واحد 

ورای اسالمی کار بطور آزادانه و بدون هیچ محدودیتی برای گرفتن چند برگه رای در پایانه و ش
های شرکت واحد تا ساعتها جوالن دادند اما کارگران در هر جا که اینان رفتند، آنها را طرد 

 .کردند و در رای گیری آنان مشارکت نکردند

برخی از افرادی را که بعنوان  مشخص شد که” مجمع عمومی“در زمان اجرای نمایش مضحک 
معرفی کرده بودند اصال برای کاندیداتوری درخواست نکرده ” بازرسی“هیات مدیره و “کاندیدای 

بودند و این افراد با انتشار پیام هایی هرگونه همکاری و مشارکت در این پروژه امنیتی را 
سندیکاسازی دولتی،  تکذیب کردند؛ همچنین روشن شد که در میان لیست کاندیداهای این

با وجود اینکه حتا با احتساب روسای شورای . اعضا شورای اسالمی کار هم وجود داشته اند
اسالمی کار که در این معرکه گیری دولتی شرکت کرده بودند تعداد کل مشارکت کنندگان در 

ه نفر بود، فردای آن روز و پس از ساعت ها نقش ۰۵این پروژه ی شکست خورده در حدود 
کشیدن برای اینکه بدانند چگونه دروغی را پس از این شکست مفتضحانه باید منتشر کنند، با 
کمال وقاحت و بی شرمی و در یک دروغگویی آشکار که مورد استهزا و همزمان نفرت کارگران 

 !کارگر در رای گیری مشارکت کرده است ۴۴۴قرار گرفت اعالم کردند که بیش از 

یتی، این تجمع شکست خورده و رای گیری متقلبانه را هر چه بنامند، در عوامل این پروژه امن
هر صورت این معرکه گیری دولتی، اقدامی علیه کارگران شرکت واحد، علیه سندیکای مبارز و 
مستقل کارگران شرکت واحد و یک توهین آشکار و یک تالش شکست خورده در خیانت کامل 

ای این سندیکا برای ایجاد یک تشکل واقعی و مستقل سال مبارزه خستگی ناپذیر اعض ۰۵به 
اگر چه این اولین پروژه . کارگری و توهینی به جنبش مستقل کارگری ایران محسوب می گردد

امنیتی علیه کارگران در ایران و دیگر کشورها نیست و نخواهد بود، و اگر چه در اثر  -دولتی
یتی و دولتی با شکست مواجه شد، اما در آگاهی کارگران، برگزاری این مجمع قالبی و امن

تاریخ جنبش مستقل کارگری ایران به عنوان یکی از ننگین ترین و بی شرمانه ترین توطئه های 
حکومتی علیه کارگران ایران در دوران اخیر ثبت خواهد شد و کل این پروژه امنیتی توسط 

 .کارگران در نهایت به زباله دادن تاریخ خواهد پیوست

ای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن درودهای گرم به اعضای سندیک
سندیکا و کلیه کارگران شرکت واحد و تمامی کارگران و تشکالت کارگری که در افشای این 

امنیتی و -امنیتی کوشا بوده اند، همچون گذشته و با وجود کلیه موانع دولتی-پروژه دولتی
تی و توطئه های عوامل شورای اسالمی و خانه کارگر، به سرکوب و کنترل دائمی حکوم

ما در این راه پر فراز و . مبارزه بر حق خود تا پیروزی های هر چه بیشتر ادامه خواهد داد
نشیب، دست کلیه کارگران و تشکالت واقعی و مستقل کارگری در سراسر ایران و جهان را 

جنبش کارگری ایران با اتحاد و همبستگی می فشاریم و به نوبه خود تالش خواهیم کرد که 
هر چه مستحکم تر مانع از توطئه های گوناگون، که قصد تضعیف و نابودی جنبش مستقل 

کارگری ایران و به بیراه بردن آن از طریق سرکوب مستقیم و نیز نفوذ، تشکل سازی دولتی و 
 .انشقاق در صفوف کارگران را دارند، گردد

 واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران شرکت 
Email: vsyndica@gmail.com 

Website: www.vahedsyndica.com 
Telegram: @vahedsyndica 

 

  :صدور حکم جدید برای عثمان اسماعیلی کارگر نقاش -*



  
برگرفته از پست فیس بوکی محمود صالحی آمده است : کارگران ؛ روز چهارشنبه مورخ 

79/9/52 طی حکمی از سوی شعبه 301دادگاه کیفری شهرستان سقز، عثمان اسماعیلی 
کارگر نقاش که در تاریخ 79/5/33 برابر با اول ماه مه ) روز جهانی کارگر( که در مراسم روز 
جهانی کارگر دستگیر شده بود به دویست هزار تومان جزای نقدی به اتهام اخالل در نظم و 

آسایش عمومی محکوم شد. ما ضمن محکوم کردن احکام صادره خواستار لغو فوری آن 
 هستیم

 مزدی مطالبات از بخشی/دولت ازسوی تپه هفت کارگران مطالبات پیگیری -*
 :شود می پرداخت جاری هفته در کارگران

 

تعدادی از کارگران مجتمع  :آمده است  ۷۹ابان  ۴۲ شنبهدر تاریخ  خبرنگار ایلنا،گزارش به 
ای  العاده روز گذشته نشست فوق: کشت و صنعت هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند

قائم مقام )در این نشست، یداله مهرعلیزاده . برای بررسی مشکالت هفت تپه برگزار شد
ن اول رئیس جمهوری طی اعالم کرد شخص معاو  (معاونت اقتصادی استانداری خوزستان

به گفته یکی از .ها در پایتخت شده است تماسی از استاندار خوزستان خواستار ادامه پیگیری
جمهور در همین زمینه  با معاونان رئیس( شنبه)کارگران؛ نماینده عالی دولت در استان امروز 

بررسی و  دیدار خواهد داشت تا مشکالت به وجود آمده در این سطح توسط مقامات کشور
شان به  کارگران اعالم کردند که در حال حاضر سه تا چهار ماه مطالبات مزدی.پیگیری شود

مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان، اولویت مجموعه  تعویق افتاده و در گزارش قائم
تا سه ماه از این مطالبات طی هفته جاری پرداخت  ۲مدیریتی استان این است که 

از زمانی که اجتماع صنفی آنان در : ان مجتمع هفت تپه در ادامه تصریح کردندکارگر....شود
های شوش آغاز شده، نه تنها کارفرما اهمیتی به پرداخت مطالبات  محوطه کارخانه و خیابان

ی آنان نداده بلکه بدور از انتظار ما مسئوالن استانی و شهرستانی برای خاتمه  عقب افتاده
 ..دهند قدام جدی برای وصول مطالبات آنها انجام نمیاعتراضات کارگران، ا

 : سازمان برابر در  خودرو ایران مشتریان تجمع -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/692590-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-9/692590-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
های  خودرو؛ پول سازمان فروش ایران ۰۴تجمع مشتریان ایران خودرو مقابل درب : ماه آبان ۲۴

 دهند اند و خودروها را تحویل نمی مردم را گرفته

 :است گرفته صورت نیرو جذب بلکه نبوده کار در تعدیلی/نشده تعطیل کارخانه -*

طی یک الی دو روز اخیر   :آمده است  ۷۹ابان  ۲۴ شنبهدر تاریخ  خبرنگار ایلنا،گزارش به 
با ( در نزدیکی اردبیل)ا این مضمون که مجتمع صنعتی آرتاویل تایر عکس و خبری منتشر شد ب

دبیر اجرایی خانه )مرتضی مقدم .شدنیرو به دلیل نبود مواد اولیه تا اطالع ثانوی تعطیل  ۰۵۴۴
شود  مدتی می: وی افزود.تعطیلی این شرکت موقت است: عنوان داشت(کارگر استان اردبیل

از همین . اند شان داشته و افزودن فاز جدیدی را به شرکتکه مدیران این شرکت قصد توسعه 
چنین تهیه مواد اولیه الزم، به صورت موقت  رو، جهت تسریع در زمان انجام پروژه مورد نظر و هم

تعطیلی فعلی هم در راستای تامین مواد اولیه بصورت انبوه و ... .اند شرکت را تعطیل کرده
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر که با .شود در این مورد تکذیب میو هر اظهار نظر دیگر  مستمر بوده 

کند، در زمینه تولید انواع تایر رادیال سواری و تایرهای  نام تجاری الستیک گلدستون فعالیت می
کنندگان  این شرکت یکی از تامین.بایاس وانتی، کامیونت، کامیون و اتوبوسی فعالیت دارد

مله ایران خودرو و سایپا، و در شش کیلومتری شهر اردبیل تایرهای خودرو سازان ایران از ج
 .و در دامنه سبالن واقع است( جاده سردابه)

 :دانش آموزان در کنار مادران و پدران خود در هفت تپه شوش -*

 

/ بچه هفت تپه ام ام: ، دانش آموزان با شعار  تجمع خانواده کارگران هفت تپه ؛ آبان52امروز 

 هگرسنه ایم گرسن

 : مردم شوش د رهمراهی با کارگران معترض -*

  
ابان تجمع کارگران هفت تپه از صبح امروز در شهر شوش اغاز شده است برخی از  52شنبه 

 مردم نیز به تحمع کنندگان پیوسته اند و جمعیت در حال افزایش است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/692707-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 : اعتراض یک سرباز وظیفه مقابل ستاد فرماندهی ارتش -*

 

 
هنگام خدمت دچار آسیب های شدید بدنی شده اما هیچ مسئولی از این این سر باز در 

 سرباز حمایت نکرده است

 :اطالعیه ،رسالی از کارگرانا -*
 سرکوب اغاز شد/ فوری فوری فوری 

همکنون خبردار شدیم یگانهای زد شورش وارد هفت تپه شدن برای جلوگیری از اعتصابات به 
همگی در محل کار حاظر شوید و تجمع خود را از داخل  حقمون پس همکاران عزیز لطفا فردا
 روبروی درب اداره حراست ۲شرکت اغاز میکنیم راس ساعت 
 .کانال رسمی کارگران هفت تپه

 ۷۹ابان  ۲۴شنبه 
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 :خبر فوری  -*
در آورده  یگان ضد شورش، تماما مسلح، گیت های خروجی شرکت هفت تپه را به تصرف خود

 .و اجازه ی خروج از شرکت را به کارگران نمیدهد
کارگران میخواهند به هر طریق از شرکت خارج شوند و به تظاهرات هر روزه ی خود جلوی 

 .فرمانداری ادامه دهند
 .کانال رسمی کارگران هفت تپه

 ۷۹ابان  ۲۹

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 :کرد صادر را تپه هفت کارگران مزدی معوقات پرداخت دستور اقتصاد وزیر -*
در « سیدراضی نوری»  :آمده است  ۷۹بان آ ۲۹ یکشنبهدر تاریخ  خبرنگار ایلنا،گزارش به 

شب گذشته : گران هفت تپه در جلسه شب گذشته دولت افزودارتباط با بررسی مشکالت کار
وزیر اقتصاد و دارایی در تهران دیدار داشتیم و « فرهاد دژپسند»به همراه استاندار خوزستان با 

وی با بیان اینکه در این .گزارشی از وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه به وزیر اقتصاد ارایه شد
پرداخت مطالبات معوقه مزدی کارگران هفت تپه را تا دو جلسه چند ساعته، وزیر اقصاد دستور 

درخصوص تغییر مالکیت بخش خصوصی مجتمع کشت و : روز آینده صادر کرد، در ادامه، گفت
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی .صنعت هفته نیز با وزیر اقتصاد بحث تبادل نظر صورت گرفت

لتی که یکی از مطالبات کارگران مجلس شورای اسالمی، موضوع واگذاری شرکت به بخش دو
قانون اساس امکان واگذاری این شرکت به بخش دولتی  ۰۰۰است مطرح شد که طبق اصل 

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه واگذاری شرکت به .وجود ندارد
ارگران تمام تالش ما این است که مطالبات ک: بخش خصوصی دیگر را رد کردیم، اظهار داشت

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، ....پرتالش هفت تپه در اسرع وقت پرداخت شود
های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار  پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش

 .هستند

 :تداوم مبارزه در هفت تپه  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/692879-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 حضور پرسنل باغیرت هفت تپه حتی با پای شکسته امروز یکشنبه 59 آبان

 :بازداشت اسماعیل بخشی، محسن آرمند و یک خبرنگار در هفت تپه -*
سندیکای نیشکر هفت تپه در یک خبر فوری لحظاتی پیش اعالم کرد که اسماعیل بخشی، 

  .بازداشت شدند تپه_فته#محسن آرمند و یک امروز در اعتصاب 
مگر ما چه کار کردیم  :اسماعیل بخشی امروز خطاب به نیروهای یگان ضد شورش گفته بود

المال بهتون میدن که اسلحه روی مردم  که شما اسلحه روی ما گرفتید؟ آیا حقوق از بیت
بذارید ما آمیزه،  کنیم با کارگر برخورد نکنید، اعتصاب ما مسالمت خواهش می! خودتون بکشید؟

اش را هم اعالم کرده و گفته بود اگر  وی امروز در جمع کارگران وصیت.مون را انجام بدیم اعتراض
 .مرا کشتند مرا دفن نکنید تابوتم را به تظاهرات بیاورید

وقتي ماموران به اتوبوس حامل كارگران هفت تپه يورش /  ندارد اثر دیگر زندان نه تهدید نه
ايستند  آرمند مي مسلم و بخشي اسماعیلآوردند،هدفشان دستگیري يكي ازخانمها بود،اما 

 !ومیگن اگربخواي اين خانم رو ببري بايدمارو هم ببريد
 سه تاشون رو بردن

په همراه با بنابر خبر دریافتی اسماعیل بخشی یکی از نماینده های شورای کارگران هفت ت
 .محسن آرمند و یک خانم خبر نگار دقایقی پیش بازداشت شده اند

 .خبر های تکمیلی را در این کانال دنبال کنید
 کارگر زندانی آزاد باید گردد
 سندیکای کارگران هفت تپه

 ۷۹آبان  ۲۹

 :اتحاد و همبستگی تنها چاره ی زحمتكشان و رنجبران

 
 

اک با تجمع پشتیبانی خود را زا کارگران هفت تپه و فوالد اهواز ؛ کارگران هپکو ارابان۲۹امروز 

 اعالم داشته اند

 : بخشی از کسبه شوش به اعتراض کارگران پیوستند  -*

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%8A


در پی تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه کسبه شوش مغازه های خود را تعطیل کردن 

 آبان ۲۹و به جمع کارگران پیوستند 

 سازش سر پیمانکاران با کارگران ما :کارگران معدن چادرملو رئیس انجمن صنفی -*
 :نداریم

 
ران به امان پیمانکا هجوم بی  :آمده است  ۷۹بان آ ۲۹ یکشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

 کارگران صنفی انجمن رئیس) علیپور اکبر .است  عرصه روابط کار به انتقاد کارگران انجامیده
ما کارگران از : گوید به نمایندگی از جانب همکارانش در این واحد معدنی می (چادرملو معدن

سب که توانیم با این سیستِم نامنا رابطان اقتصادی یا به عبارتی همان دالالن بیزاریم و نمی
در صورتی که دولت به دنبال : کند وی تاکید می.مدتهاست در روابط کار جاافتاده، کنار بیاییم

تحوالت مثبت در اقتصاد باشد و به توسعه متوازن اقتصادی بیاندیشد، حامی دولت و 
 با ،"شرایطی هیچ در" کنم می تاکید شرایطی، هیچ در ولی های آن خواهیم بود سیاست

رئیس انجمن .داشت نخواهیم سازش سر کارگری، استثمارگران و اقتصاد از انگر سوءاستفاده
تپه  صنفی کارگران معدن چادرملو با بیان اینکه کارگران معدن چادرملو از کارگران نیشکر هفت

زنی چندانی  کارگران قدرت چانه: دهد اند، ادامه می کنند و در کنار آنها ایستاده حمایت می
کنیم بایستی پیمانکاران از عرصه اقتصاد حذف شوند تا  ادرملو اعالم میندارند ولی ما در چ

 .ی کارگران استیفا شود حقوق اولیه
 

  :روابط ترانزیتی ایران و ترکیه نیازمند اصالحات جدی است  -*

 
در  :می نویسد  ۷۹آبان  ۲۹کانال تلگرامی اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور

های ایرانی از سوی ترکیه در تمامی مرزهای مشترک این کشور کامالً  میونهفته اخیر بار کا

نسبت به محدودیت ایجادشده از سوی ترکیه . تخلیه و بازدید و دوباره بارگیری شده است

 .های ترانزیتی ایران گالیه کرد برای کامیون

n@poeshi 

 :نامه دادخواست قطعه سازان خودرو کار کشور  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/692884-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/692884-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/692884-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40poeshin


 

ه اند، با  سازان خودرو برای افزایش قیمت و آنچه جلوگیری از فاجعه در این صنعت خواند قطعه

 اقتصادی .#نوشتن نامه، دست به دامان رئیس جمهور شدند

@poeshin 

 : خبرهای جدی از دستگیری ها در هفت تپه شهر شوش  -*

از بازداشت نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت , بر اساس آخرین خبرها تا این ساعت
محسن آرمند به همراه خانم خبرنگار -نیفرمحمد خ-آقایان اسماعیل بخشی ,نیشکر هفت تپه

 ۰۴تا  ۲به مکان نامعلومی منتقل شدند و سایر نمایندگان دستگیر شده که تعداد آن ها بین 
بازداشت می باشند و تا کنون هیچ (ستاد فرماندهی)کارگر می باشد در مقر پلیس اطالعات 

دادی از کارگران و خانواده های گونه اطالعی از آن ها در دست نمی باشد الزم به ذکر است تع
 .آن ها روبروی مقر ستاد فرماندهی تجمع نموده بودند

بالفاصله پس از دستگیری آن ها وکیل کارگران با وکالتی که از نمایندگان کارگری در دست 
برای اعالم وکالت حاضر گردید که دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ,داشت 

دستگیری به دستور چه .کنون گزارشی به دست وی نرسیده است شوش اعالم نمودند تا
  !مشخص نیست,مرجعی و علت دستگیری 

 ..در حالی که استاندار اعالم نموده بودند که تجمعات کارگران کامال مسالمت آمیز بوده است
واز سویی تجمع مسالمت آمیز و آرام آن ها برای خواسته های صنفی مورد حمایت مردم 

 ...شوش و اصناف مختلف بوده استشهرستان 
 .۷۹ابان  ۲۹یکشنبه 

 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 مسئوالن جدی اقدام به نیاز جهان نباتی روغن کارگران وضعیت نابسامانی -*

 :شود می عمل وارد فرمانداری/دارد

 

دبیر خانه )اصغر نجاری    :آمده است  ۷۹بان آ ۹۲ یکشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
جلسات متعددی در : درباره پیگیری مطالبات کارگران روغن نباتی جهان گفت( کارگر زنجان

پیگیری مشکالت واحد تولیدی روغن نباتی جهان و کارگرانش از سوی مسئوالن استانی و 
ت کارگران این واحد داشته شهرستانی برگزار شده اما اقدام جدی که نشان از رفع مشکال

ای که اخیرا در محل فرمانداری برگزار  به گفته وی؛ در جلسه.باشد، مشاهده نشده است
شد، مقرر شد فعالیت کارخانه از سر گرفته شود و کارفرما حداقل بخشی از مطالبات کارگران 

  مشخص کردنتواند از اختیارات خود برای  در غیر اینصورت فرمانداری می. را پرداخت کند
 ۴۴۴زمانی حدود  ،در کارخانه روغن نباتی جهان ... .وضعیت کارخانه و کارگران استفاده کند

کردند اما بعد از تغییر مدیریت، مشکالت کارخانه با  نیروی کارگری دائم و قرارداد موقت کار می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40poeshin
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/692530-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%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-9/692530-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


ر کاسته نف ۰۴۴کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز و به تدریج از تعداد کارگران به حداقل 
با توجه به اینکه کارخانه روغن نباتی جهان از : کارگر زنجان اضافه کرد  دبیر خانه.شد

از این رو انتظار داریم . های باالیی برای ایجاد شغل برای اهالی استان برخوردار است ظرفیت
ن تری با مشکالت مواجه شوند تا از این محل برای کارگرا مدیریت کارخانه با تدابیر مناسب

 ....شاغل و بازنشسته کارخانه نارضایتی پیش نیاید

 !سازی و استاندار خوزستان کنایه رشید پور به رئیس سازمان خصوصی| عکس -*

 

 

 !شود چه عجب یکی گفت که مشکالت هفت تپه به ما مربوط می: رشیدپور

 : کارگران نیشکر هفت تپه در برابر فرمانداری شوش  -*

 

رگران نیشکر هفت تپه درب فرمانداری شهرستان شوش در مسالمت آمیز کا تجمع

 چهاردهمین روز اعتصاب

 :ادامه اعتراض کارگران هفت تپه در شوش  -*

 

 چهاردهمین روز اعتصاب و ششمین روز اعتراض متوالی کارگران نیشکر هفت تپه 
 در مقابل فرمانداری شهر شوش

 ۷۹آبان  ۲۹یکشنبه 
http://t.me/kargeranhaftapeh_ir 

tg://resolve/?domain=kargeranhaftapeh_ir


 از «ها لیست  بلک»:وگو با یک فعال کارگری زیر و بم اشتغال در عسلویه در گفت -*
 :شود شدیدتر پیمانکاران بر نظارت باید/اند افتاده خوردن نان

 

 فعال کارگری)ناصر آقاجری    :آمده است  ۷۹بان آ ۲۹ یکشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ای و کارگران پیمانکاری در  در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با شرایط کاری پروژه( ای پروژه

یابی  ای که خارج از شمول قانون کار هستند، حق تشکل کارگران پروژه: گوید پارس جنوبی می
به این کارگران اگر اقدام به تشکیل یک نهاد صنفی کنند، . و ایجاد تشکیالت صنفی ندارند

شود آنها را استخدام  گیرند و دیگر کمتر کارفرمایی حاضر می قرار می« بلک لیست»راحتی در 
وی با بیان اینکه مشکل کارگرانی که اهل کار صنفی هستند، پس از اتمام زمان پروژه .کند

 پیدا برای کارگران و شود می تمام پروژه که زمانی تازه :افزاید شود، می شروع می
 «لیست  بلک» در که یابند درمی کنند، می مراجعه مختلف های شرکت به کار کردن
: گوید زند و می آقاجری از تجربه خود مثال می.نیست برایشان کاری و اند گرفته قرار
ای شاغل در پارس جنوبی کردیم؛  ها قبل اقدام به تشکیل یک اتحادیه از کارگران پروژه سال

ه عضویت این اتحادیه درآمدند اما در نهایت همه ما بیکار تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری، ب
رفتیم و « بلک لیست»همه ما در : گوید او که اکنون دو سال است بیکار شده، می .شدیم

های کوچک  هیچ کارفرمایی به ما کار نداد؛ به جز چند نفر معدود که آنها هم در شرکت
فنی و متخصص بودیم و کارمان ساخت  خانوادگی مشغول به کار هستند، همه ما که کارگران

ای و فنی، به  او معتقد است بیکاری برای یک کارگر پروژه.و تجهیز پاالیشگاه بود، بیکار شدیم
ی ناامیدی کامل است و زندگی خانوادگِی  معنای خاتمه حیات اجتماعی و فروغلتیدن در ورطه

های نفت، گاز و  ری در پروژههای پیمانکا وی وجود شرکت....کند کارگر را دچار بحران می
ای موظب به دوازده  کارگران پروژه: گوید داند و می پتروشیمی را یک معضل اساسی می

 تر مهم آن از اند؛ بهره ها بی که از همه امکانات رسمی ساعت کاِر روزانه هستند درحالی
است بایستی او معتقد .کنند دفاع خود اولیه حقوق از توانند نمی و ندارند «شغلی امنیت»

نظارت بر کار پیمانکاران شدیدتر شود تا آنها موظف شوند حقوق اولیه کارگران را که اعم از 
دار حداقل تا زمان خاتمه پروژه و  پرداخت به موقعِ دستمزدهای عادالنه، انعقاد قراردادهای مدت

 .حق برخورداری از تشکل صنفی است را رعایت کنند

 : وجرد برای دریافت حقوق های معوقه تجمع کارکنان شهرداری بر -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687783-%D8%A8%D9%84%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%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-9/687783-%D8%A8%D9%84%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%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-9/687783-%D8%A8%D9%84%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF


ماه  8این کارگران . آبان دست به اعتراض زدند 59کارکنان شهرداری بروجرد امروز یکشنبه 

 .گوی مطالبات آنان نیست حقوق معوقه دارند و کسی پاسخ 

  :هم اکنون -*

 
یل کردن و به در پی راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در سطح شهر مغازه های خود را تعط

 جمع کارگران پیوستند

هایی که برای ده هزار تومان  زن/بار سنگین زندگی بر دوشِ مردماِن مرزنشین -*
 کنند می« کولبری»
-9/684553-https://www.ilna.ir/ 

  
کولبری  :آمده است  ۷۹آبان  ۲۹در تاریخ یکشنبه  نگار ایلنا،به گزارش نسرین هزاره مقدم  خبر

؟ چرا علیرغم کاهش درآمد کولبری و همچنین خطرات رو به «اجبار»است یا یک « شغل»یک 
روند؟ چه معادالتی باید تغییر کند تا دیگر کسی  ُبردن می ها سراغ کول افزایشِ آن، حتی زن

« قاچاقچی»برخی، کولبران را     سرد و ُپرخطر نزند؟ های به دل کوهستان« نان درآوردن»برای 
دانند ولی آیا بیش از صد کیلو بار را بر پشت نهادن و خطر مرگ، مین و سقوط را به جان  می

شود؛ آیا  خریدن، فقط برای کرایه باری کمتر از دویست هزار تومان، حمل قاچاق محسوب می
حیطه مشاغل غیررسمِی اضطراری خارج کنیم و  اگر کولبری را از است؟« عادالنه»این قضاوت 

هایی  ایم؛ واقعیت ها را انکار کرده به موضوع داشته باشیم، واقعیت« شناسانه جرم»نگاهی 
کردگاِن استان کردستان یا آمار رکوردشکن بیکاری در  مثل نرخ بیکاری باالی چهل درصِد تحصیل

های  کرد و پیرمردانی که بدوِن حمایت هایی مثل کولبرِی زنان روستاییِ  کرمانشاه؛ واقعیت
این گزارش  .های مرزی هستند ی ایام پیری، مشغول حمل بار در کوهستان اجتماعِی الزمه

 .خواندنی را می توان در ایلنا خواند

 :خانواده ها در کنار همسران شان در هفت تپه  -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684553-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/684553-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 حضور پر شور بانوان با غیرت هفت تپه در راهپیمایی

@kargeranhaftapeh_ir 

 : ادامه تجمع کارگران گروه فوالد اهواز  -*

نهمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی فوالد و هفتمین روز تجمع اعتراضی آنان در 
ما هستیم ما هستیم کنار هم می نیشکر هفت تپه  :مقابل استانداری خوزستان با شعار

 ایستیم

 ۷۹آبان  ۲۹یکشنبه 

اعزام تیم وزارت کار برای با دستور شریعتمداری انجام شد/ ختصاصی فارسا -*
 :رسیدگی به مشکالت کارگران هفت تپه

 

یک مقام مسئول در وزارت : آمده است ۷۹آبان  ۲۹در تاریخ یکشنبه به گزارش خبرگزاری فارس 
کار در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس درباره رسیدگی به وضعیت کارگران نیشکر 

ی سریع به این مساله خبر هفت تپه از سوی این وزارتخانه از دستور وزیر کار برای رسیدگ
بر اساس این گزارش بعد از دستور وزیر کار، امروز تیمی از کارشناسان این وزارتخانه به .داد

سرپرستی کریم مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری عازم هفت تپه خوزستان 
رهای تپه به یکی از پرتکرارترین خب اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت  .شدند

رسد و گاهاً به   روزهای اخیر تبدیل شده، تجمعاتی که هرچند وقت یکبار به اوج می
کارگران نیشکر هفت تپه پس . انجامد مسدودکردن جاده و بازداشت تعدادی از کارگران نیز می

نتیجه ماندن تجمعات خود در درون کارخانه در طول دو هفته گذشته، با تعطیل کردن  از بی
اند تا شاید  ت خود را به مقابل فرمانداری شوش و استانداری خوزستان کشاندهشرکت، تجمعا
خبرگزاری فارس در روزهایی اخیر وضعیت این روزهای کارگران .شان شنیده شود صدای اعتراض
نیز بررسی وضعیت اعتراض  فارس من اطبانمخ.بررسی کرده است گزارشی هفت تپه را در

 .این کارگران را به خبرگزاری فارس پیشنهاد کرده بودند

 :بازداشت چهار نفر در اعتراضات کارگری هفت تپه -*
 

اعتراضات کارگری  امروز در جریان»خبرگزاری ایرنا به نقل از استاندار خوزستان گزارش داده که 
  .«، چهار نفر بازداشت شدندتپه هفت#

دیروز که همراه با اعزام نیروی ضد شورش برای سرکوب کارگران، با زنان چرب و نرم وعده حل 
طرح »ودند، با نگرانی پرسیده بودیم که آیا مسئوالن رژیم مشکالت کارگران هفت تپه را داده ب

بازداشت های امروز « درهم شکستن اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه را کلید زده اند؟
فعالین کارگری نشان داده است که نگرانی ما بی دلیل نبوده و بر شناخت از رویکردهای 

  .دستگاههای حاکمیتی مبتنی است

https://t.me/OrdoyeKar/22430 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargeranhaftapeh_ir
http://khuzestan.farsnews.com/news/13970826000027
http://khuzestan.farsnews.com/news/13970826000027
https://my.farsnews.com/c/1065
https://my.farsnews.com/c/1065
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87
tg://resolve/?domain=OrdoyeKar&post=22430


  اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه بازداشت شدند -*

 
تمامی اعضای : بر اساس آخرین پیگیری وضعیت کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه 

شود یک خبرنگار زن  چند فعال کارگری و گفته میمجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه و 
شود در بین بازداشت شدگان هستند از دیگر  افراد دیگری که گفته می/در بازداشت هستند

همکاران شاغل و برخی مدیران شرکت میباشند که بعد از حضور آنان جهت پیگیری وضعیت 
 بازداشت شدگان در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شدند

آمار و تعداد نفرات همه / شود یت حال و روز همه بازداشت شدگان خوب گزارش میخبر وضع
 :بازداشت شده، که بدست رسیده به شرح زیر است

 خوراک دام : پویا بشمه 
 نماینده تحقیقات : سعید منصوری 
 نماینده کشاورزی : جلیل احمدی 
 نماینده خدمات پشتیبانی : عظیم سرخه 
 شتیبانی خدمات پ: مهدی داوودی 
 حراست: سعید الکثیر 

 حراست: علیزاده 
 کارخانه شکر: امید آزادی 

 تجهیزات : صمیر احمدی 
 مدیر تجهیزات مکانیکی: مهندس سالمات نیا 

 نماینده زیربنایی :عماد کثیر
 تجهیزات :محمود سعدی 

 نماینده تجهیزات : اسماعیل بخشی 
 خبرنگار: سپیده غلیان 
 جهیزات نماینده ت:مسلم ارمند 
 تجهیزات: محمد خنیفر
 مدیر ترابری: خالد تمیمی 

گفته . الزم به ذکر است بالفاصله پس از دستگیری نمایندگان کارگری و کارکنان هفت تپه
برای اعالم وکالت , میشود وکیل کارگران با وکالتی که از نمایندگان کارگری در دست داشت 

گردید که دادستان دادسرای عمومی و  در محل بازداشتگاه ستاد فرماندهی شوش حاضر
 .انقالب شهرستان شوش اعالم نمودند تاکنون گزارشی به دست وی نرسیده است

علت این بازداشت ها هنوز مشخص نیست و تاکنون کسی درباره آن چیزی نگفته است، 
آنها /گفته میشود خانوادهای کارگران بشدت نگران و تحت فشار روحی روانی قرار دارند

 .ستار آزادی فوری فرزندان و همسران خود هستندخوا
این در حالی نمایندگان کارگری بعد از پایان تجمع اعتراض مسالمت آمیز آنها امروز در حین راه 

که پیش از این استاندار خوزستان اعالم نموده بودند . شوند بازگشت به شرکت بازداشت می
 ..ت آمیز بوده استکه تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه کامال مسالم

واز سویی تجمع مسالمت آمیز و آرام آن ها برای خواسته های صنفی مورد حمایت مردم 
 ...شهرستان شوش و اصناف مختلف بوده است

امروز هم استاندار خوزستان بالفاصله بعد از بازداشت نمایندگان در منابع خبری اعالم کردند 
از کارگران نفر  ۰۴و طبق آمار فوق تاکنون . ت شدندفقط چهار نفر از کارگران هفت تپه بازداش

 ددر بازداشت بسر میبرن



 روز هر که نیست زیبنده /رو پیشِ  های ماه در "شمال حفاری" وضعیت بهبود -*
 :باشیم پیمانکاران گرفتارِ 

 

حمیدرضا گلپایگانی  :مده است آ ۷۹آبان  ۲۹در تاریخ یکشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
با توجه به سود بسیار خوبی که در :: به خبرنگار ایلنا گفت( مدیرعامل شرکت حفاری شمال)

های آتی شاهد بهبود وضع اقتصادی  شش ماهه نخست سال حاصل شد، امید دارم که در ماه
این   رد وشرکت حفاری شمال نیاز شدید به تزریق نقدینگی دا: وی افزود....شرکت باشیم

درصد وقت مدیریت ارشد این سازمان صرف رتق و فتق و  20زیبنده نیست که روزانه بیش از 
بدون شک استمرار حیات شرکت حفاری شمال که . جلسه با پیمانکاران طلبکار بگذرد

سهامدار اصلی آن بنیاد مستضعفان است، در گرو تزریق نقدینگی و دریافت مطالبات خویش 
میلیارد تومان وام از یکی  500سال پیش  4ن کرد شرکت حفاری شمال از وی خاطرنشا.است
میلیارد تومان در ماه به  2درصد مبلغی در حدود  10ها دریافت کرده و بابت آن با سود  از بانک

خوب، این عدد بسیار سنگین و کمرشکن است و ادامه این روند ! کند این بانک پرداخت می
های صورت گرفته، شرکت در حال  خوشبختانه با رایزنی. گردد میقطعا به نابودی شرکت منجر 

مذاکره جهت فروش ساختمان مرکزی است و پول فروش این ساختمان به طور کامل صرف 
تسویه بخشی از بدهی با بانک خواهد شد تا ضمن تعدیل بدهی، نرخ بهره نیز به عددی 

و پرداخت بخشی از بدهی به « همیال»یقین دارم با فروش ساختمان. معقول کاهش یابد
 ....ای خواهد گرفت بانک، این شرکت رونق و جان دوباره

 کانال رسمی کارگران هفت تپه :خبر فوری -*

 عده ای از نمانیدگان کارگران هفت تپه ازاد شدند 

مسلم / محمد خنیفر / اسماعیل بخشی  : متأسفانه تا به این لحظه نمایندگان کارگری  

 آزاد نشدند سن فاضلیو سید ح/ آرمند 

 تکمیلیخبر
 .نفر از همکارانمان طی دیشب با سپردن کفالت و فیش حقوقی به طور موقت آزاد شدند ۰۲

امید وار /علت نگه داشتن آنها معلوم نیست /ها در بازداشت هستنده چهار دیگر از نمایند
 / است، هرچه سریعتر به جمع خانواده بزرگ هفت تپه باز گردند

 @kargeranhaftapeh_ir 

 :جنبش دانشجویی در صف دفاع از کارگران  -*

های نیشکر  جنبش عدالتخواه دانشجویی طی پیامی، به موضوع مشکالت کارگران کارخانه
داد و مطالبات خود از دولت، هفت تپه، هپکوی اراک و ماشین سازی تبریز واکنش نشان 

  .مجلس و قوه قضائیه را در این رابطه مطرح کرد
@kargeranhaftapeh_ir 

 :ادامه تحرکات کارگران فوالد اهواز  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/692899-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%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-9/692899-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargeranhaftapeh_ir
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargeranhaftapeh_ir


 

باز هم گروه : با باندرول  ابان 58.ان تجمع کارگران فوالد اهواز برای پی گیری خواسته هایش
 ملی فوالد ؟ چوب مسئولین را می خورد ، آیا کسی هست که دست مافیا را قطع کند ؟

 :کردند اعتراض بازهم کرج خمینی امام بیمارستان کارکنان -*
تعدادی از  برای چندین بار :آمده است  ۷۹آبان  ۲۹در تاریخ یکشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ضعیت کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج در اعتراض به بالتکلیف بودن و
توجهی مسئوالن نهادهایی از  شان و شرایط کار بیمارستان و نیز بی پرداخت مطالبات مزدی

های استان البرز و استانداری نسبت به مطالبات آنها، در  قبیل سازمان همیاری شهرداری
نفر از کارکنان  ۰۵۴امروز حدود ... .خیابان اصلی روبروی بیمارستان اعتراض صنفی برگزار کردند

دور جدید تجمعات ( خیابان اصلی روبروی در بیمارستان)مارستان در خیابان شهید بهشتی بی
گفتنی است که به روال معمول، هیچ مسئولی هم برای . شان را آغاز کردند اعتراضی

 ....پاسخگویی در میان حاضران حضور نیافت

هفت تپه دولت نمی تواند از بودجه عمومی اقدام به پرداخت معوقات کارگران  -*
 موارد مشابه هفت تپه در کشور زیاد است/ کند

 
ریزی در پاسخ به این سوال که آیا دولت  مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه 

در مورد : نمی خواهد در مسئله کارگران هفت تپه و معوقات آن ها ورود پیدا کند، گفت
ی مشابه حکومت و دولت نمی تواند بی مشکالت کارگران نیشکرهفت تپه و سایر واحدها

تفاوت باشد اما با توجه به نوع اساسنامه ها و مسائل دیگر، شکل کار به گونه ای است که 
دولت نمی تواند به طور مکرر از طریق بودجه عمومی اقدام به پرداخت معوقات کارگران کند 

ای اساسی درباره این  چرا که صدها مورد مشابه هفت تپه وجود دارد لذا الزم است چاره
 دیدبان ایران.موضوع اندیشیده شود

@kargeranhaftapeh_ir  

بیانیه جمعی از وکالی دادگستری در حمایت از اعتراضات کارگران هفت تپه و  -*
  :آزادی بازداشت شدگان

ْن ظُلِما   الا ُیِحبُّ ا ْوِل إاِلَّ ما وِء ِمنا اْلقا ْهرا بِالسُّ   للَُّه اْلجا
 

با توجه به نامگذاری سالهای اخیر تحت عنوان تولید و حمایت از کار و محصول داخلی ، بدون 
شک پایه و اساس پیشرفت صنعت ایران، نیروی کار و کارگران می باشند که با تامین 

ت و کرامت انسانی آنهاست که می توان به آینده نیازهای اولیه ایشان و رعایت حرم
  .روشنی امید داشت

متاسفانه در سالیان اخیر این طبقه شریف و زحمتکش با بی مهری کارفرمایان و بعضا 
نهادهای دولتی مواجه شده و مدتهاست که در نتیجه سوء مدیریت، زیاده خواهی و عدم 

ردیده و در بسیاری از موارد جهت دریافت شفافیت مدیران ، حقوق اولیه کارگران تضییع گ
  .حقوق ماهیانه و گذران زندگی روزمره دچار مشکل می باشند

با توجه به عدم حل مشکالت ایشان در مواردی ناچار به تجمعاتی مسالمت آمیز گردیده تا 
بتوانند با جلب نظر مسئولین امر ، راهی برای برون رفت از این مسائل بیابند و چنین 

اتی بدون هیچگونه جهت گیری سیاسی بوده و کارگران که از بطن جامعه برخاسته اند تجمع
  .هدفی جز بهره مندی از حقوق اولیه خویش ندارند

قانون اساسی ، کنوانسیون بین المللی حقوق  ۲۹ما وکالی دادگستری با توجه به اصل 
المت آمیزی به اعالمیه جهانی حقوق بشر، چنین تجمعات مس ۲۴مدنی سیاسی و ماده 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693071-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargeranhaftapeh_ir


جهت مطالبه حقوق صنفی را امری قانونی دانسته و ضمن حمایت از مطالبه مسالمت آمیز 
حقوق قانونی کارگران ،از مسئولین نیز خواهان توجه و رفع مشکل این طبقه شریف 

  .هستیم
 
  ۷۳۴ش پروانه-کانون وکالی خوزستان-فرزانه زیالبی -۰
  ۰۴۰۲۹ش پ-مرکزکانون -سید جمال الدین حیدری منش-۲
  ۰۰۰۲۵ش پ -کانون مرکز-شادی رصدی-۳
  ۰۲۲۳۲ش پ-کانون مرکز-مریم صدیق انوری-۰
  ۰۴۳۷۲ش پ-مرکز مشاوران قوه قضاییه مشهد-حمیدرضا عبیری-۵
  ۳۷ش پ -کانون خوزستان-منصور شکیبا-۴
  ۰۲۰۳ش پ-کانون خوزستان-حسین زکی-۹
  ۰۴۹۴ش پ -کانون خوزستان-معصومه اورکی-۲
  ۰۹۷۲ش پ-کانون خوزستان-ا ممبینیرض-۷
  ۲۲۵ش پ-کانون خراسان-حمید هروی-۰۴
  ۰۳۰۷ش پ  -کانون خوزستان-ایمان شالویی چهاربنیچه -۰۰
  ۰٥٤۷ش پ  -کانون خوزستان-ندااسدزاده-۰۲
  ۲٤۲٤۷ش پ -مرکز وکال و مشاوران قوه قضاییه استان خوزستان-سجاد چترسفید -۰۳
  ۰۰۲۲ش پ -ن خوزستانکانو-سیده مهتاب رحمانی -۰۰
  ۴۰۰ش پ -کانون خوزستان  -فرامرز امیری پور-۰۵
  ۰۴۲۴ -کانون خوزستان -حسین علی حاتمی-۰۴
ش -مرکز امور وکال و مشاوران قوه قضاییه استان خوزستان -مهدی حسین پور -۰۹
  ۲۲۳۲۰پ
  ۳۲۹ش پ -کانون خوزستان-آزیتا شیرانی پور -۰۲
  ۲۰۳ش پ- کانون خوزستان -حمید محمدی-۰۷
  ۹۹۰ش پ -کانون خوزستان  -یحیی منجزی -۲۴
  ۰۴۰۲ش پ -خوزستان   کانون -نرگس صیدال-۲۰
  ۰۳۴۹ش پ-کانون خوزستان -فرامرز موالیی راد -۲۲
  ۰۴۰۳ش پ -مرکز امور مشاوران سمنان-محمد مهدی سیاح منش -۲۳
  ۰۳۴۷ش پ -کانون خوزستان-ابراهیم پارسا مهر-۲۰
  ۰۰۳۴ش پ-ن خوزستانکانو-حسین کوچک-۲۵
  ۰۰۲۴ش پ -کانون خوزستان-بابک بالیپور بابادی-۲۴
  ۰۰۲۹ش پ  -کانون خوزستان -محمدرضا طهماسبی فر-۲۹
  ۰۰۲۲ش پ  -کانون خوزستان -دالور نوری موسی-۲۲
  ۰۰۴۵ش پ  -کانون خوزستان -روح اله کوزه گر-۲۷
  ۰۰۲۰ش پ -کانون خوزستان-حافظ سواری-۳۴
  ۰۰۳۰ش پ -کانون خوزستان-لیال خسروی-۳۰
  ۰۲۴۳ش پ  -کانون خوزستان -راضیه کربالیی پور _ ۳۲
  ۰۹۳۲ش پ -کانون خوزستان-سعید قربانی بیرگانی-۳۳
  ۰۵۲۵ش پ-کانون خوزستان-آیت عباسی -۳۰
  ۰۲۷۴ش پ  -کانون خوزستان-کوروش ضرغامی-۳۵
  ۰۲۳۷ش پ _ کانون خوزستان_عظیم چعب فر -۳۴
  ۰۲۲٤ش پ -کانون خوزستان-ریاکرم پیروند بو-۳۹
  ۰۷١١ش پ-کانون خوزستان-مریم پیروند موری-۳۲
  ۰۷۰۲ش پ-کانون خوزستان -سودابه بویری پیانی -۳۷
  ۰۲۳۰ش پ -کانون خوزستان-محبوبه وحیدی-۰۴
  ۰۲۴۲ش پ-کانون خوزستان-عنایت هللا شریفی نژاد-۰۰
  ۰۹۷۰ش پ-کانون خوزستان-معصومه سلیمانی بابادی-۰۲

 ۷۹ابان  ۲۹نبه یکش



 
 :اعالم حمایت معلمان از کارگران در اهواز  -*

 
اعالم حمایت معلمان ازمبارزات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز با حضور در جلو فرمانداری 

 58/8/78اهواز 
 

: 
 نماینده شورای کارگری هفت تپه در پلیس امنیت شوش 12 -*

های شورای  نفر از نماینده 35ظهر امروز  در پی دستگیری اسماعیل بخشی و مسلم آزمند،
کدوم  گیری این جریان به پلیس امنیت شوش رفتن اما تا االن هیچ تپه برای پی کارگری هفت
 اسماعیل محمد ولی. توئیتر./بیرون نیومدن

گفتنی است استاندار خوزستان بازداشت چهار نفر در اعتراضات کارگری هفت تپه را اعالم  
ی که منابع مستقل از بازداشت دو فعال کارگری و یک خبرنگار خبر داده کرده است در حال

  بودند
 دوشنبه روز سلیمان مسجد پتروشیمی مجتمعبه دلیل بروز تنش کارگری؛  -*

 :شد تعطیل

 

اردوان قنبری با : آمده است  ۰۳۷۹آبان  ۲۲  دوشنبهدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
رد برخی شایعات مبنی بر درگیری تعداد زیادی از کارگران چینی و ایرانی در پتروشیمی 

ر سرکارگر چینی مبنی بر رعایت اصول دیروز یکشنبه در پی تذک: مسجدسلیمان بیان کرد
وی ادامه .ایمنی هنگام کار به یک جوشکار ایرانی، یک درگیری فیزیکی مختصر به وجود آمد

صورت  این درگیری منجر به شکستن سر فرد ایرانی شد که مراحل درمانی وی به: داد
منظور  هاین حادثه ب: سرپرست فرمانداری مسجدسلیمان گفت.سرپایی انجام و مرخص شد

تذکر انضباطی و رعایت موارد ایمنی در هنگام کار بوده اما در هر صورت موضوع باید از طریق 
قنبری با اشاره به اینکه امروز صبح تعدادی از کارگران ایرانی .دادستانی پیگیری شود

ها در مقابل محل کار خود تجمع کردند،  پتروشیمی مسجد سلیمان با تاثیر از این فضاسازی
این تجمع مانع ورود کارکنان چینی به داخل کارگاه شد که در نهایت پتروشیمی اعالم : ودافز

دلیل ایجاد این تنش در محل کار، سرکارگر چینی از  همچنین به: وی ادامه داد.تعطیلی کرد
سوی پیمانکاران این کشور که مسئولیت بخشی از ساخت و اجرای پروژه پتروشیمی 

 .دارند، اخراج شدمسجدسلیمان را بر عهده 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693711-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%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-9/693711-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF


 :در پتروشیمی مسجدسلیمان وتعطیلی پتروشیمی دیروز دوشنبه زد و خوزد -*
 

 
هزار چینی و هزاران کارگر مسجدسلیمانی امروز صحنه های ۲در پی درگیری بین بیش از 
 وحشتناکی بوقوع پیوست

نفر چینی وشکستن سر وی توسط چینی ها ۰دیروز در پی کتک زدن یک جوشکار توسط 
واعزام وی به بیمارستان صبح دوشنبه مردم خشمگین مسجدسلیمان که تعداد انها بیش از 

صبح با صورتهای بسته ضمن حمله  ۰هزار نفرمیرسید بهمراه کارگرهای پتروشیمی ساعت ۲
وحشتناک به چینی ها وآتش زدن دوچرخه ها وکلی وسایل انها پتروشیمی را به تعطیلی 

بود که حراست ونیروهای امنیتی هیچ گونه دخالتی شدت درگیریها بحدی .کشاندن
 .بسیاری ازچینی ها از ترس به کوهای اطراف فراری شدند.نکردند

متاسفانه چنین در گیری هائی که به صورت قو میتی و ملیتی در محل کار به و جود می اید 
ن را در برابر تنها میتواند انرژی مبارزاتی کارگران را منحرف کرده و سمت و سوی مبارزه انا

در حالی که عامل اصلی ستم بر کارگران ویا زور گوئی کارگران خارجی به . کارفرما تغییر دهد 
کارگران ایرانی کسی جز کارفر ما نیست که با وجود این همه تحصیل کرده و متخصص موجود 

ودادن باج حق در میان جوانا ن و فارغ التصیالن ایرانی به دنبال زدو وبند با دو لت های خارجی 
 السکوت به انها است

 زندگی همه شدن دار خانه امید به ۸۸ سال از شکایت از مسکن مهر نفت اهواز؛ -*
 :گذاشتیم حراج به را خود

 

متقاضیان  : آمده است  ۰۳۷۹آبان  ۲۲  دوشنبهدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
ای خطاب به وزیر جدید راه و شهرسازی، از  واحدی نفت اهواز در نامه ۲۴۴۴مسکن مهر 

اینجانبان جمعی از کارکنان  :است در این نامه آمده.بدعهدی سازندگان پروژه انتقاد کردند
دار شدن همه زندگی  به امید خانه ۲۲عملیاتی و ستادی صنعت نفت جنوب هستیم و از سال 

ولی  ایم  واحدی مسکن مهر نفت اهواز ثبت نام کرده ۲۴۴۴خود را به حراج گذاشته و در پروژه 
واحد ساخته و تحویل شده است و هیچ اقدامی در ساخت و  ۹۴۴تاکنون فقط متاسفانه 

ها از سوی سازمان راه و مسکن شهرسازی استان خوزستان صورت  تحویل مابقی خانه
با وجود مبالغ پرداختی قابل توجه به پیمانکار و  :خوانیم در ادامه نامه می.نگرفته است

 ۲، با گذشت ۷۴انداری خوزستان در اسفندماه حضور نماینده شرکت سازنده در جلسات است
، شرکت سازنده هنوز شروع به کار نکرده است و متاسفانه مسئولین ۷۹ماه از آغاز سال 

مسکن و شهرسازی خوزستان، اراده اعمال فشار به پیمانکاری جهت تسریع در ساخت و 
در این خصوص جهت  تحویل واحدها به کارکنان زحمتکش نفت را ندارند و هیچگونه پاسخگویی

 .است رفع بالتکلیفی اعضا، انجام نشده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693418-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693418-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85


 :روز دوشنبه همچنان شوش زیر پای کارگران  -*

 

 اعتراض گسترده كارگران هفت تپه و همبستگی اهالی شهر شوش آبان۲۷امروز سه شنبه 

 :دانشجویان در حمایت از کارگران هفت تپه  -*

 ایت از خواسته های کارگران هفت تپهتجمع امروز دانشجویان دانشگاه تهران در حم

 کنارشان می مانیم / فرزند کارگرانیم = زحمتکشان در زندان / از هفت تپه تا تهران 

 تضعیف زحمتکشان / دانشگاه پول گردان =  اتحاد ، اتحاد / دانشجو ، کارگر 

 = دانشجونی زندانی ؛ کارگر زندانی  / راه امید درمانی 

 :ارومیه پتروشیمی کارگر دو فوت جزئیات -*
یوسف  : آمده است  ۰۳۷۹آبان  ۲۲  دوشنبهدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 

نفر از کارگران شد اظهار  5زاده درباره جزئیات حادثه پتروشیمی ارومیه که منجر به فوت  غنی
 HOTGAS FILTERدو نفر از کارگران داخل واحد سد مشغول تمیز کردن  31:12ساعت : داشت

کارکنان بیرون از این : وی افزود.شود مواد زائد آمونیاک بودند که این مواد از باال روی آنها آوار می
و  10 دقیقه تالش کردند که این کارگران را از محل حادثه بیرون بیاورند اما این دو کارگر 32واحد 
هیچ : رئیس روابط عمومی پتروشیمی ارومیه خاطرنشان کرد.ساله فوت کرده بودند 20

هر سال یکی از : وی توضیح داد.انفجاری در مجتمع رخ نداده و خط تولید نیز مشکلی ندارد
این واحد نیز از یک ماه . شود واحدها از مدار خارج و اورهال شده و برای سال آینده آماده می

 .از مدار بوده و در مرحله تمیز کاری بوده است پیش خارج

مجمع نمایندگان کارگری نیشکر "بازداشت اعضای: گروه اتحاد بازنشستگان-*
  !را محکوم می کنیم" هفت تپه

 
سرکوب و یورش به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، برای شکستن مقاومت کارگران، انحالل 

  .سلیم کشاندن آنان استتشکل های مستقل و پراکنده کردن و به ت
روز است خواهان پرداخت مزدهای عقب  ۰۵اعتصاب و تظاهرات اعتراضی کارگران که بیش از 

افتاده، لغو خصوصی سازی و سلب مالکیت از مدیران و مالکان ضد کارگر و اختالسگر و حق 
نفر  ۰۲نظارت کارگران بر امورات شرکت نیشکر هفت تپه هستند، پاسخش دستگیری بیش از 

از نمایندگان کارگران توسط نیروهای انتظامی و امنیتی با تأیید مسئوالن قضایی و دولتی بوده 
  .است

بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت و مقامات مسئول از پاسخ گویی به کارگران شانه خالی 
 بازنشستگان و دیگر, معلمان, می کنند و هیچ راه حلی برای این گردابی که برای کارگران

به همین دلیل آسان ترین راه حل آنها برای حل این معضالت . زحمتکشان ساخته اند، ندارند
بازداشت های سراسری . اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرکوب، دستگیری و زندان است

کارگران و معلمان فعال و سایر افرادی که برای مطالبات خود مبارزه می کنند و انحالل تشکل 
ن، معلمان و بازنشستگان پروژه های مشترک دولت، سرمایه داران و های مستقل کارگرا

ما با . دست یاران دست راستی آنها در جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی است
اتحاد خود، یاریگر هم هستیم و حق طلبی را به سیاست خود تبدیل می کنیم و دولت و ارگان 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693453-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87


  .ه می دانیمشکالت موجود در جامعهای دولتی را مسئول م
  "گروه اتحاد بازنشستگان"

۷۹/۲/۲۲ 
 بررسی را اهواز فوالد و تپه هفت مشکالت کارگران، حضور در:یاوری خبر داد -*

 :کرد خواهیم

 
کریم یاوری : آمده است  ۰۳۷۹آبان  ۲۲  دوشنبه در تاریخایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 

در گفتگو با ( ون و رفاه اجتماعیمدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، تعا)
صبح فردا و  8ای در محل کارخانه گروه ملی فوالد اهواز ساعت  خبرنگار ایلنا، از برگزاری جلسه

جلسه دیگری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، برای رایزنی با کارگران و 
فردا قرار است  در جلسات: وی گفت.گیری درباره مشکالت این دو واحد صنعتی خبر داد تصمیم

در این جلسات، . مشکالت کارگران بررسی، گزارش کارشناسی تهیه و به وزیر ارائه شود
ایم اما به  تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده: اوری تاکید کردی.کارگران نیز حضور خواهند داشت

حسب دستور وزیر تعاون، کار و رفاه . ای خواهم کرد محض حصول نتیجه، آن را رسانه
عازم ( مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری)ماعی، تیمی به سرپرستی کریم یاوری اجت

های اهواز و  اند تا طی جلساتی با حضور مسئوالن استانی و فرمانداری استان خوزستان شده
را مورد بررسی   شوش مسائل و مشکالت کشت و صنعت هفت تپه و گروه ملی فوالد اهواز

 .قرار دهند

  :ان دانشگاه عالمه طباطبایی در حمایت از کارگران اعتصابیدانشجوی  -*
 

 
 

آنان با . آبان ماه در حمایت از اعتراضات کارگران و معلمان دست به تجمع زدند ۲۲روز دوشنبه 
 .قرائت بیانیه ای از مطالبات کارگران حمایت کردند

د بترسیم، راه که همه اش که نبای" :بر روی دست نوشته این دانشجویان نوشته شده بود
 "بیفتیم ترسمان می ریزد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693623-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693623-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693623-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 :کرج خمینی امام بیمارستان کارکنان تجمع دلیل مسئوالن؛ توخالی های وعده -*

 

کارکنان  : آمده است  ۰۳۷۹آبان  ۲۲  دوشنبه در تاریخایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
خود با در دست داشتن  بیمارستان امام خمینی کرج در روز دوم از دور جدید اعتراضات صنفی

پالکارد و سردادن شعارهایی در اعتراض به وضعیت بالتکلیف بیمارستان و عدم پرداخت 
قاسم طاهری .اند سال مطالبات مزدی، در خیابان اصلی مقابل بیمارستان گردهم آمده یک
: توضیح داد  (نایب رییس شورای اسالمی کار بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج)

نفر از کارکنان بیمارستان با در دست داشتن پالکاردهایی در اعتراض به  ۲۴۴ز بالغ بر امرو
حضور ( خیابان اصلی مقابل بیمارستان)وضعیت کنونی خود در خیابان شهید بهشتی 

پرسنل نزدیک به بیست روز تجمعی برگزار نکردند به این امید که : وی تصریح کرد.اند یافته
گذار یا هر تصمیم دیگری، وضعیت آن را تعیین  کردن یک سرمایه مسئوالن استان با مشخص

 .تکلیف کنند اما در کمال تاسف، هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد

 : خروش جنبش کارگری در هفت تپه -*
 

 نه به سیاست های خانمان برانداز نئولیبرالی جمهوری اسالمی ایران،
 ، نه بزرگ به واگذاری شرکت به بخش خصوصی در هفت تپه

 نه بزرگ به مافیای حکومتی و
 .مبارزه برای احقاق حقوق انسانی کارگران و زحمتکشان

 .با همه توان در دفاع از کارگران کشورمان بکوشیم
پانزدهمین روز اعتصاب و هفتمین روز اعتراض متوالی کارگران نیشکر هفت تپه استوار و 

 .پیوسته ادامه دارد
 .ذیرش مطالبات کارگران نداردحاکمیت راهی به غیر از توافق و پ

 :کارگران هفت تپه امروز شعار می دادند
 "پذیرد میرد ذلت نمی کارگر می"
 "کارگر زندانی آزاد باید گردد"

 ۷۹آبان  ۲۲دوشنبه 

 :عبدالفتاح سلطانی از زندان آزاد شد -*

 
ومیت از عبدالفتاح سلطانی از وکالی خوشنام دادگستری که به ده سال زندان و دو سال محر

ساعتی پیش با حکم . وکالت محکوم شده بود و در زندان دوره محکومیت خود را می گذراند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693429-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85


قانون مجازات اسالمی با آزادی مشروط از زندان  ۵۲دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده  ۵۰شعبه 
 .آزاد شد

 لینک کانال
/vahedsyndicat.me 

 
 خواستار/ست «سازی خصوصی» از اصلی مشکل:حسن صادقی مطرح کرد -*

 :هستیم تپه هفت دستگیرشدگان آزادی

حسن صادقی : آمده است  ۰۳۷۹آبان  ۲۲  دوشنبهدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اعتراضات در گفتگو ( رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)

های غلط  صنفی کارگران هفت تپه، عمده مشکالت آنان را نشات گرفته از سیاست
رسد دچار حرکاتی غیرمتعارف در  وی با بیان اینکه به نظر می.سازی دانست خصوصی
نداشتند نه تنها کارگران نیشکر هفت تپه نقشی در مشکالت امروز : ها هستیم، گفت واگذاری

این کارگران : وی افزود.اند بلکه آنان به نوبه خود قربانی منافع و اشتباهات واگذارکنندگان شده
های اجرایی است که این شرکت را از  راهی به جز به خیابان آمدن ندارند و وظیفه دستگاه

این واحد حل مشکالت  تنها راه. شان ثابت نشده بگیرند و به دولت بازگردانند کسانی که اهلیت
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه ما در کنار .و کارگران، همین است

ما خواستار آزادی بدون قید : کنیم، اظهار کرد ایم و از آنان حمایت می کارگران هفت تپه ایستاده
وقات جای پرداخت مع کدام قانون گفته است که به. و شرط دستگیرشدگان هفت تپه هستیم

وی با تاکید بر اینکه کارگران هفت تپه نه مزاحمتی ایجاد  کارگران باید آنان را زندانی کرد؟
آنان صرفا به دنبال حقوق اولیه خود : اند، خاطرنشان کرد اند و نه خالف قانون اقدام کرده کرده
چه  قانون اساسی نیز این حق را به رسمیت شناخته است؛ لذا باید هر 59اصل . اند بوده

زودتر کارگران بازداشتی آزاد شوند و نحوه واگذاری واحدهای تولیدی و سیاستگذاری در این 
 .خصوص اصالح شود

 : نمودار آنچه که مربوط به هفت تپه است -*

 
 حقوق ی اعاده حل راه تنها /آیند می خیابان به استیصال فرط از تپه هفت کارگران -*

 :ست صنفی

 

اعتراض : ت آمده اس ۰۳۷۹آبان  ۲۲  دوشنبهدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
سازی این  نیشکر هفت تپه نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات و خصوصی طوالنِی کارگران

tg://resolve/?domain=vahedsyndica
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693573-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693573-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693573-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693451-%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%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%86%D9%81%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-9/693451-%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%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%86%D9%81%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-9/693451-%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%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA


گرِی  ها را متوجه وضعیت کارگرانی کرده است که علیرغم مطالبه مجتمع کشت و صنعت، نگاه
 فروغی جداری محمدعلی.اند به حقوق صنفی خود دست پیدا کنند طوالنی نتوانسته

که وکالت بسیاری از فعاالن صنفی و کارگری را برعهده دارد، در  (دادگستری لوکی و حقوقدان)
متاسفانه شرایط ناگوار : گوید ارتباط با برخورد قهری با کارگران هفت تپه و پیامدهای آن می

معیشتی مزدبگیران به جایی رسیده که این اقشار زحمتکش جامعه در تامین مایحتاج اولیه 
وی با بیان اینکه برخورد قهری با .از اعتراض صنفی هستند« ناگزیر» اند و زندگی درمانده

با اعاده حقوق صنفی و حل : افزاید اعتراضات صنفی به هیچ وجه پاسخگو نیست، می
یابد؛ کارگر معترض، یک کنشگر صددرصد  مشکالت کارگران، بسیاری از اعتراضات کاهش می

این وکیل دادگستری .ق حق خودش استست نه سیاسی و فقط و فقط به دنبال احقا صنفی
نباید بار تخلفات اقتصادی کارفرمایان و سودجویان بر دوش کارگران بیفتد؛ نتیجه : کند تاکید می

ها در هفت تپه، تاخیر طوالنی در پرداخت مطالبات مزدی کارگران  تخلفات و سودجویی
دی، دستمزدشان را با است؛ این کارگران مدتهاست که در این شرایط نامناسب اقتصا بوده

اند تا مرجعی برای  ها آمده به خیابان« ناگزیر»کنند و به همین دلیل  تاخیر چندماهه دریافت می
بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر در همان استان خوزستان، شرایط . دادخواهی بیابند

: کند اکید میاو ت....برند توجهی به سر می مشابهی دارند و کارگران در رنجِ بی پولی و بی
ای و  حل نیز باید ریشه ست و راه«سازی خصوصی»ریشه اصلی مشکالت هفت تپه در 

 .اساسی باشد

 :حمایت از کارگران هفت تپه در آلمان -*

 
 

 .حمایت از کارگران هفت تپه در کارخانه فورد آلمان نیز طنین افکن شد

 حال در کار وزارت تیم/اهواز استانداری در تپه هفته مشکالت به رسیدگی -*
 :هستند اوضاع بررسی

 

کریم یاوری : آمده است  ۰۳۷۹آبان  ۲۲  دوشنبهدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
به خبرنگار ایلنا ( مدیرکل حمایت از بیمه بیکاری و مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

جلسه رسیدگی به مشکالت کارگران مجتمع نیشکر ( بیست و هشتم آبان ماه)امروز : گفت
وی از حضور مسئوالن استانی و تیم .ست تپه در استانداری خوزستان در حال برگزاری هفت

در تالشیم مشکالت کارگران این واحد را با : عزامی وزارت کار در این جلسه خبر داد و گفتا
روز گذشته تیم بررسی وزارت تعاون، کار و رفاه .رایزنی و بررسی همه جوانب مرتفع نماییم

اجتماعی به مدیریت یاوری از تهران به اهواز اعزام شدند تا از نزدیک با مشکالت کارگران 
یاوری؛ مشکالت شرکت کشت و .های احتمالی را بررسی کنند حل آشنا شده و راهتپه  هفت

این شرکت : ای از عوامل خواند و گفت صنعت نیشکر هفت تپه را پیچیده و شامل مجموعه
عالوه بر مشکل کمبود نقدینگی، به زعم کارفرما با مازاد نیروی کار مواجه است و به همین 
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تپه  شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت. به تعویق افتاده استدلیل حقوق و دستمزد کارگران 
در گذشته وابسته به مرکز گسترش صنایع و نوسازی ایران بوده اما از حدود دو سال گذشته 

که به بخش خصوصی واگذار شده، در فاصله هر چند ماه یکبار با مشکالت متعدد مواجه 
، کار و رفاه اجتماعی همچنین یادآور مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت تعاون.شود می
. ترین چالش پیش روی گروه ملی فوالد است مشکل نقدینگی برای تامین مواد اولیه مهم: شد
درصد سهام این شرکت در اختیار بانک ملی قرار دارد و اگر این بانک همراهی کند با رفع  ۹۴

 .خواهد شدمشکل نقدینگی امکان تامین مواد اولیه برای این شرکت فراهم 

 :خیابان های شوش_آبان۵۳امروز سه شنبه  -*

 

همه کارگران هفت تپه خود را یک اسماعیل بخشی می شناسند و خواهان آزادی همه 
 دستگیر شده گان هستند 
 كارگر زندانی آزاد باید گردد

 :خبری از وضعیت معلمان بازداشتی  -*

 

را  رباطی ، رجاییحق پرست،حسن جوهری، حمید رضا  چهارتن از معلمان بازداشتی آقایان 
اعتراصات  زاده رمضان و  فروتن ،  رمضانپور سه معلم دیگر بازداشتی  .با قید وثیقه آزاد شدند

   :معلمان در استان خر اسان کماکان در بازداشت به سر می برند

 
 : دارد نه راه پیش پسجمهوری اسالمی ایران، نه راه  -*
 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


 
 .به دادگاه بردند« پابند»عباس واحدیان شاهرودی معلم دربند را با 

 .ی در جمهوری اسالمی ایران چنین استجایگاه و برخورد یک معلم عدالت خواه و فعال صنف
 .ماهیت این نظام فاسد را باید در چنین زمان هایی شناخت و به یاد داشت

سندیکاسازان دولتی مدعی مجمعی هستند که کاندیداهای اعالم شده،  -*
 :کاندیداتوری خود را رد می کنند

 
عکس وی را بدون  مهدی خانی سومین نفری است که سندیکاسازان دولتی و جعلی نام و

 .اینکه رضایت داشته باشد، در میان کاندیداهای مجمع جعلی گذاشته بودند
مهدی خانی کارگر سامانه سه شرکت واحد با ارسال فیلمی برای سندیکا، کاندیداتوری خود 

 .تکذیب کرد( سعید ترابیان و حسن میرزایی)را در مجمع جعلی سندیکاسازان دولتی 
ر برابر تطمیع و دریافت دستخوش با دستور نهادهای امنیتی، وزارت کار سندیکاسازان دولتی د

و مدیریت شرکت واحد با بی شرمی و با هر حیله گری قصد دارند برای دریافت جیره ای 
و شورای . دایمی هر طور که شده سندیکایی دولتی و جعلی در شرکت واحد تشکیل دهند

و سازمان یافته در این پروژه بیش از پیس بی  اسالمی کار بی آبرو نیز با مشارکت گسترده
 .آبرو شد

چیزی جز شرمساری و ننگ نصیب توطئه گران برای سندیکاسازی دولتی و جعلی در شرکت 
 .واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نشد

 لینک کانال
t.me/vahedsyndica 

مه سرگشاده شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به وزیر نا -*
  :آموزش و پرورش

  !جناب وزیر
می دانید فرهنگیان در اعتراض به برنامه ها و سیاست های وزارتخانه تحت تصدی شما با 

با فراخوان شورای هماهنگی، تحصن  ۷۹استفاده ازحقوق مدنی خود در ماههای مهر و آبان 
ا به جای پاسخ به مطالبات بحق آنها، نهادهای امنیتی بویژه وزارت اطالعات و کردند ام

حراست آموزش و پرورش ، اقدام به احضار، تهدید،، سرکوب و دستگیری فعاالن صنفی 
نفر را  ۰۴۴نفر را احضار و بازجویی و حدود  ۳۴معلم را بازداشت، بیش از  ۰۳نموده، حداقل 

tg://resolve/?domain=vahedsyndica


  .تهدید نمودند تلفنی
 

  !بطحایی  آقای
گرچه بخوبی می دانید که علی رغم فشارهای امنیتی، تحصن چقدر گسترده بود، با این 

وجود این نامه را بصورت سرگشاده خدمت شما می نویسیم تا همگان بدانند ما حجت را بر 
برای آنکه این نامه، مستند باشد، همه وعده های شما از آغاز صدارتتان . شما تمام کردیم

ه گرفته و فقط به قول ها و سخنان شما در جلسه حضوری شهریور ماه با نمایندگان را نادید
لذا . امیدواریم حرف هایتان را فراموش نکرده باشید. شورای هماهنگی بسنده می کنیم
  :ست مزبور را یاد آوری می کنیم بخش هایی از سخنان تان در نش

کاش بنده را به : "فرهنگیان، فرمودید خواسته های ( به ظاهر ) در آن جلسه بعد از شنیدن
  ... "جای وزیر، معلم خطاب می کردید و 

از همین منظر و به دلیل آنکه درعمل ثابت کرده اید که با مولفه های معلمی بیگانه هستید 
ما در هیچ جای این نامه شما را به عنوان یک معلم مورد خطاب قرار نمی دهیم بلکه شما 

راز اول که حداقل در بیست سال اخیر درسطوح اول مدیریت کالن به عنوان یک مسئول ط
کافی است از سر انصاف، عملکرد خود را نقد کنید تا . حضور داشته اید مخاطب ما هستید

  .راشیده ای نشان از قلندری نیستمعلومتان شود که هر سر ت
تشکل یابی تاکید شما در دیدار مزبور بر ضرورت وجود تشکل های صنفی و آزادی معلمان در 

  .ورزیدید و وجود آنها را ارزشمند شمردید
پس چرا در آموزش و پرورش، فضای فعالیت برای تشکل های : اکنون سوال آن است که 

  ه تنگ و ناامن و هزینه آور است؟صنفی و امکان تشکل یابی برای معلمان تا این انداز
یزشما نسبت به تحصن مهر و آبان به نظر می رسد موضع سیاستمدارانه و سکوت توهین آم

باعث شد تا معلمان بدانند منظور شما از تشکل،، محفل هایی هستند که شما را در  ۷۹
حفظ منصب وزارت و مانایی در هرم قدرت، یاری می نمایند نه آنهایی که خواسته های 

رد در همین کنش اعتراضی، تفاوت هدف گذاری و عملک. فرهنگیان را نمایندگی می کنند
تشکل های صنفی با تشکل های سیاسی بخوبی خود را نمایان کرد و معلوم شد که 

  .دی دارندهریک چه کارکر
گفتید و تاکید " عدم وجود فضا برای تشکل های صنفی"شما درهمان جلسه در مورد 

و " فرهنگ حاکم بر کشور ما دائما تشکل ها را پس می زند و آنها را تهدید می کند" نمودید 
این وهنی که در فرهنگ کشورمان وجود دارد مهمترین مانعی است که نتوانیم " مه دادید ادا

  "یت تشکل ها استفاده کنیماز ظرف
اگر شرایط امروز ضد تشکل یابی است دولت و کسانی که این اوضاع را رقم زده اند باید 

سرکوب کرده همه دولتهای چهار دهه اخیر، تشکل یابی معلمان را بشدت . پاسخگو باشند
اند و به یاری صدا و سیمای انحصاری، تمام توش و توان خود را برای بایکوت مطلق آن به کار 
برده اند متاسفانه نمایندگان ملت هم در قالب کارگزاران قدرت با ایجاد خال در قانون و چشم 

  .ن خرق دمکراسی، کم نگذاشته اندبستن بر رسالت خود درای
شت تلخ و غریبانه تشکل های صنفی فرهنگیان در دولت های نهم نگاهی اجمالی به سرنو

تا دوازدهم به عنوان معدل و نماد سایر دولت ها نشان می دهد جنس تفکر سیاسی دولت 
. در سیاست گذاری آن در قبال آموزش و پرورش و تشکل های معلمان، تفاوت چندانی ندارد

وزش و پرورش باید ضعیف و درمانده باشد زیرا در نگرش بدنه قدرت نسبت به این موضوع، آم
ن و تبعید و فعاالن صنفی فرهنگی نیز باید اسیر نگاه های امنیتی و برخوردهای قهری و زندا

  .باشند
 

  !آقای وزیر 
در مورد مداخله غیرقانونی سپاه در مورد بازداشت و پرونده سازی برای فعاالن صنفی، در 

ملکرد نهادهای خارج از دولت دستمان بسته است اما ما نسبت به ع"دیدار شهریور گفتید 
پس لطفا از وزیر اطالعات دولت محترم بپرسیدکه چرا به " در داخل دولت اینگونه نیست

صورت غیرقانونی معلمان را بازداشت کرده اند؟ چرا به فعاالن صنفی اتهام اخالقی و ناروا 
ه است یا ایجاد ناامنی در میان بخش می زنند؟ آیا این عملکرد در حوزه تامین امنیت جامع



  قوق صنفی شان؟بزرگی از آحاد ملت با هدف دست برداشتن معلمان از ح
اگر آقای وزیر اطالعات حاضر نیست به شما جواب دهد از مسوول حراست که زیر مجموعه 
شماست بپرسید چرا به زشت ترین و مبتذل ترین شیوه ها تالش می کنند که معلمان را از 

  ق حقوشان گریزان و ناامید کنند؟ااحق
اگر هنوز مانند شهریور ماه از عملکرد دولت در حوزه امنیت و حراست های زیر مجموعه خود 

  "برخورد حراست ها کمتر شده "دفاع می کنید و معتقدید 
نظرسنجی و آمارگیری کنید، تا وارونگی برداشت تان محرز شود و بیش از این امنیت روانی 

  .نیندازید مخاطره ا به معلمان ر
 

  !آقای وزیر
. در جلسه شهریور ماه؛ شما از یک استراتژی جدید در آینده نزدیک، سخن به میان آوردید

  .حتی لحنتان طوری بود گویی رازی را برای اولین بار مطرح می کنید
  مشتاقانه منتظر بودیم که از این استراتژی، پرده برداری کنید

وقت را برای جبران بحران کمبود معلم رونمایی نمودید همگان _امتم_معلم_طرح#وقتی 
دیدند که استراتژی شما یک تاکتیک متفاوت برای استثمار معلمان است و این طرح به قدری 

سال گذشته  ۰۴ضد منافع معلمان و علیه مصالح آموزشی کشور است که از این جنبه در 
  .جدید و بی نظیر است
رورش که باید مغز متفکر چشم اندازهای توسعه باشد، به عنوان وقتی وزیر آموزش و پ

مجری چشم و گوش بسته سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و برنامه های عافیت سوز و 
عموما محکوم به شکست امثال نوبخت عمل می کند، باید هم فرهنگیان انتظار خلق چنین 

ورش، عرصه بی هزینه همه سیاست باید هم آموزش و پر. برنامه هایی را داشته باشند
باید هرروز بیش از پیش شاهد فربه شدن نهادهای . های انقباضی دولت و بدنه قدرت باشد

  .و تربیت باشیم حاکمیتی و تحقیر تعلیم
 

  !آقای بطحایی
  شما در آن جلسه گفتید که حاضرید

ردهای اخیر دولت با برای رفع موانع فعالیت تشکل ها، با وزارت کشور صحبت کنید ولی برخو
معلمان و تشکل های صنفی نشان می دهد گفتگوهای شما در راستای محدودیت بیشتر 

  .سرکوب گسترده فعاالن بوده است تشکل ها و
تشکل های صنفی در روز جهانی معلم امسال، در تدارک همایش بودند اما دریغ از 

  .شما و وزارت کشورکوچکترین همکاری از سوی زیر مجموعه 
 

  !جناب وزیر
چگونه است که هم در فرمایشهای شهریور شما و هم در احضارها و بازجویی های فعاالن 
صنفی توسط نیروهای اطالعاتی و امنیتی، به صورت هماهنگ و پیوسته بر شرایط حساس 
کشور و تنگناهای موجود تاکید می کنید و تحمل تبعات این تنگناها را همواره ارث محتوم 

می دانید؟ آیا فکر نمی کنید تاریخ مصرف این نمایش سیاه بازی گذشته باشد؟ آیا فرهنگیان 
  املی، بحران مدیریتی کشور باشد؟فکر نمی کنید دلیل وضعیت تلخ کنونی بیش از هرع

از ُبعد امنیتی این فعاالن صنفی نیستند که امنیت ملی را به مخاطره میراندازند که درس 
است، بلکه سیاست گذاری های انحصارجویانه   شق به وطنمعلم درس انسان دوستی و ع

و و مدیریت های نابخردانه است که امنیت و اقتدار کشور را دستخوش پیامدهای مخرب 
  .ویرانگر می کند

 
  !آقای وزیر

به عنوان ختم کالم ، این نامه گالیه نیست، زیرا ما معلمان تحولخواه و عدالت طلب، اراده 
در سپهر آموزشی و اجتماعی کشور در اندازیم تا بر اساس آن بتوان  کرده ایم طرحی نو

دانش آموزانی آزادیخواه،، عدالتجو، پرسشگر، خالق، منتقد، کوشا، شجاع، مسئولیت پذیر، 
  .تربیت کنیم... وطن دوست و 



معلمانی که خود به صفت آزادگی، آزادیخواهی، عدالتجویی و ستم ستیزی آراسته نباشند، 
  .انند شهروندانی تربیت کنند که شایسته زندگی انسانی باشندنمی تو

  :از این منظر به عنوان اتمام حجت رو به شما و خطاب به تمام مسئوالن می گوییم 
اگر روند فعلی پرونده سازی و سرکوب بازداشت معلمان متوقف نگردد و اگر زندگی و 

ر بگیرد و هر روز بیش از پیش معیشت معلمان همچنان مورد هجمه برنامه های شما قرا
کیفیت آموزشی افت کند و کودکان بیشتری بخاطر برنامه های پولی سازی آموزش از 

در اصل این . مدرسه به سمت خیابان و بازار کار طرد گردند ما چاره ای جز اعتراض نداریم
ل شما هستید که با سلب حق تشکل یابی مستقل به ما تحصن و تجمع و اعتراض را تحمی

وظیفه ما دادن راهکار به شما نیست کلی مشاور و کارشناس در دستگاه عریض . می کنید
و طویل شما وجود دارد که بابت ارایه راهکار از دولت حقوق می گیرند وظیفه ما بیان 

و . مطالبات صنفی معلمان و نیازهای آموزشی دانش آموزان و انتقال آنها به مسئوالن است
گو و مذاکره با نهادهای مسئول برای شورای هماهنگی تشکل های همانطور که باب گفت

این شما . صنفی فرهنگیان ایران باز است راه اعتراض، تجمع و تحصن نیز گشوده است
  .هستید که می توانید انتخاب کنید

  :بعنوان وزیر آموزش و پرورش وظیفه دارید به وعده های خود عمل کنید
  .ی معلمان زندانی از وظایف بی چون و چرای شماستدفاع از حقوق معلمان و آزاد

  .تأمین بودجه عادالنه برای تحقق مطالبات صنفی و آموزشی وظیفه ی اصلی شماست
چنانچه این خواسته ها محقق نشوند، این شما هستید که فراخوان اعتراضات بعدی را صادر 

  .بباید چاره ای دیگر اندیشید. اکرده اید نه م
  ی تشکل های صنفی فرهنگیان ایرانگشورای هماهن

 ۷۹آبان  ۲۷
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*

نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می « مجمع نمایندگان کارگری»بازداشت اعضای 
 !کنیم

  
بازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می کنیم و خواهان 

در ششمین روز از اعتراض . فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان می باشیم آزادی
کارگران در مقابل فرمانداری، همه نمایندگان کارگران و چند تن دیگر از کارگران پیشرو همچنین 

مطابق اخبار منتشر شده همگی . تن می باشند؛ بازداشت شده اند ۰۲یک خبرنگار که 
مسلم آرمند، محمد خنیفر، سید حسن فاضلی و   بخشی، کارگران بجز آقایان اسماعیل

 .ساعت با قرار کفالت آزاد شده اند ۰۲خبرنگار بازداشت شده، در کمتر از 
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال جاری در اعتراض به عدم پرداخت 

شته است و یک از دور جدید اعتصاب پانزده روز گذ. حقوق بارها دست به اعتصاب زده اند
هفته است که کارگران مطالبات خود را در خیابان های شوش و مقابل فرمانداری فریاد می 

اصلی ترین خواسته کارگران در دور اخیر اعتصاب شان، خلعیت بخش خصوصی از کارخانه . زنند
اما تاکنون هیچ توجهی به خواسته های کارگران . و پرداخت حقوق های معوقه شان می باشد

مردم منطقه و بسیاری دیگر از اقشار جامعه در همبستگی با کارگران از خواسته . شده استن
  .های آنان اعالم حمایت کرده اند

با وجود دستگیری ها، کارگران به درستی از خواسته های خود عقب نشینی نکردند و ضمن 
ابل دادگستری شهر ادامه اعتصاب، در حمایت از کارگران بازداشت شده اعتراض خود را به مق

تداوم ادامه اعتراض کارگران به این روش قطعا در آزادی دستگیر شدگان و . شوش برده اند
  .دستیابی به خواسته هایشان بسیار موثر خواهد بود

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قویا بازداشت کارگران شرکت 
می کند و همبستگی خود را با اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را محکوم 

از طبقه کارگر سراسر کشور می خواهیم به هر شکل ممکن از کارگران   .اعالم می دارد
نمایندگان کارگران و سایر کارگران . شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حمایت کنند

رگران فوری اجرا بازداشت شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد شوند و خواسته های کا
  .شود



 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 ۰۳۷۹آبان  ۲۷
 

 :اطالعیه مهم کارکنان و کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه -*
 

 بسمه تعالی
 جناب آقای نظری 

 دادستان محترم شوش
 با سالم و دعای خیر

ر شکنی و تعدی از قوانین توسط افراد ما کارگران هفت تپه ضمن محکوم کردن هر گونه هنجا
غیر کارگر، اعالم میداریم که همچون روزهای گذشته اعتصاب مسالمت آمیز خود را تا رسیدن 

به خواسته ها و مطالبات صنفی و در رأس آنها خلع ید بخش خصوصی ناالیق و آزادی 
 همکارانمان ادامه خواهیم داد

الش تمامی نیروهای انتظامی و امنیتی، نهایت لذا ضمن تشکر و قدردانی از دقت نظر و ت
مساعدت و همکاری خود را جهت حفظ امنیت و آرامش شهر و دیار عزیزمان بکار خواهیم 

 .بست
 سه شنبه 

 ۰۳۷۹/آبان/۲۷

 کارکنان و کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ✍

  http://t.me/kargeranhaftapeh_irکانال رسمی کارگران هفت تپه

با هدف پرداخت معوقات کارگران، مجوز فروش تولیدات گروه ملی  :کریم یاوری -*
 :فردا، روِز رسیدگی به مطالباتِ کارگران هفته تپه/فوالد صادر شد
با : گفت« کریم یاوری» :آمده است  ،۷۹ابان  ۲۷سه شنبه  در تاریخ گار ایلنابه گزارش خبرن

های وزارت صمت قرار شد تا مجوز فروش تولیدات گروه ملی فوالد در بازار آزاد صادر  پیگیری
وی با بیان اینکه وزارت صمت شرایط مناسبی را برای فروش محصوالت گروه ملی فوالد  .شود

اینگونه نقدینگی الزم برای خرید مواد اولیه و پرداخت مطالبات : زوددر نظر گرفته است، اف
یاوری قبل از ظهر امروز به ایلنا گفته بود که یک ماه از مطالبات .شود کارگران فراهم می

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری .شود کارگران گروه ملی فوالد هفته آینده پرداخت می
جتماعی در مورد سفر خبر به شوش برای پیگیری مشکالت کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه ا

رسیدیم  ابتدا باید در مورد گروه ملی فوالد به جمع بندی می: مجتمع نیشکر هفت تپه، گفت
 لذا سفر به شوش به فردا موکول شد

 : اطالعیه -*
 
 *ال حول و ال قوه اال باهلل*
 

 بسمه تعالی
دلی روزهای گذشته شما، پایه های ظلم مفسدان کارگران شریف هفت تپه اتحاد و هم

اقتصادی را به لرزه درآورده و ابعاد حق طلبی شما مرزهای میهن ایران اسالمی عزیزمان را 
درنوردیده و صدای تظلم خواهی کارگر را رساتر از همیشه به گوش مسؤالن و متولیان امر 

 .رسانده است
م الحال که سرشان در آخور نااهالن اقتصادی است اما متاسفانه برخی نامسؤالن و افراد معلو

 .به دنبال محدود کردن خواسته ها و مطالبات ما به حقوق های معوقه هستند
صبح در مقابل فرمانداری  8آبان ماه، ساعت  10لذا ما کارگران هفت تپه فردا چهارشنبه 

لبه خود را که شوش بار دیگر با همراهی همشهریان و خانواده های خود اصلی ترین مطا
 .می باشد فریاد خواهیم زد« خلع ید بخش خصوصی»همانا 

کارگران عزیز تمامی مطالبات و خواسته های ما از جمله آزادی همکارانمان، حقوق های 
 .فقط و فقط در سایه خلع ید بخش خصوصی تحقق خواهد یافت... معوقه، قراردادها و 
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 «پس همه با هم نه به بخش خصوصی ناالیق»
 انال رسمی کارگران هفت تپهک

http://t.me/kargeranhaftapeh_ir 

 بیمارستان این چرا است کم البرز استان درمانی سرانه اگر !بهداشت وزیر جناب -*
 شده؟ رها خود حال به بزرگ

 

نفر از پرسنل  ۲۵۴حدود  :آمده است  ،۷۹ابان  ۲۷سه شنبه  در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
ن فوق تخصصی امام کارکنان بیمارستابه همراه به همراه تعدادی از جانبازان استان البرز 

سال حقوق معوقه خود و سرنوشت نامعلوم بیمارستان،  خمینی کرج در راستای پیگیری یک
ابتدا در خیابان اصلی مقابل بیمارستان اعتراض صنفی برگزار کردند و بعد از آن هم، در مقابل 

هردار ش)زاده  اصغر کمالی علی....های استان البرز حضور یافتند سازمان همیاری شهرداری
البته وی دیر از تجمع اطالع یافت و در زمان . در مقابل بیمارستان حضور یافت( کالنشهر کرج

آنچه که در پی  .کنندگان نبود با این حال، حضور وی قابل تقدیر است حضورش، کسی از تجمع
 :می آید بیان دردهای کارکنان و پرسنل بیمارستان است

اگر سرانه درمانی استان البرز کم است پس چرا این بیمارستان بزرگ به ! جناب وزیر بهداشت
شود؟  حال خود رها شده است؟ چرا بیمارستانی که مجهز به بهترین امکانات است، احیا نمی

برز صرفاً به فکر زدن کلنگ بیمارستان دیگری هستند؟ طبیعتا، بودن این چرا مسئوالن استان ال
های استان  بر این باوریم که سازمان همیاری شهرداری.ما  بیمارستان، بهتر از نبودن آن است

خواهیم که در این موضوع  می  ما از مسئوالن. داری نبوده و نیست البرز کارش بیمارستان
ان را مثل همان روال سابق به بنیاد شهید واگذار کنند چراکه مداخله کرده، این بیمارست

مندی در  میزان رضایت. پیشینه عملکرد بنیاد در این بیمارستان، برای همه ما روشن است
ای وجود  زمانی که بنیاد شهید متولی این بیمارستان بود، بسیار بیشتر بود و هیچ نارضایتی

 ....نداشت

  سالگرد قتل فروهرهادو ساعت سکوت، در بیستمین 

   
  دو ساعت سکوت،

  بعدازظهر ۵تا  ۳، ۰۳۷۴در بیستمین سالگرد قتل فروهرها، پنجشنبه یکم آذرماه 
  ، خانه و قتلگاه فروهرها۰۲دروازه شمیران، خیابان هدایت، کوچه مرادزاده، شماره 

ری ما بر حق ها ممنوعیت و بگیر و ببند، پایدا از آنجا که در سال گذشته پس از سال
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آیی در خانه و قتلگاه فروهرها در سالروز قتل آن دو، اندکی به ثمر نشست و قفل  گردهم
  .کنیم ممنوعیت این مکان در این روز شکست، امسال نیز روال سال پیش را حفظ می

خواهم که به مراسم یادبود بیایید تا مانند سال پیش  از شما همراهان گرامی صمیمانه می
اند  عت را در سکوت به یاد عزیزانمان که قربانی سرکوب و خشونت سیاسی شدهاین دو سا

بیایید تا امسال نیز داریوش و پروانه فروهر را در سکوت خود به یاد . کنار یکدیگر بایستیم
بیایید تا ما و من را در سکوت همراهی کنید، که سکوت در این مکان سرشار از . آوریم
ست که حق آزادی  ست، و سکوت این روز نوید فرارسیدن روزیهای ما  ها و گفته ناگفته

  .ی را به سرانجام درخور برسانیمگیریم و دادخواه گفتار خویش را بازپس
  از همراهی یکایک شما در بازپخش این متن پیشاپیش سپاسگزارم،

  پرستو فروهر،
  ، تهران۰۳۷۹آبان  ۲۷

 :می گوید وکیل نمایندگان کارگری -*
که همچنان در   سماعیل بخشی، سید حسن فاضلی ، محمد خنیفر ، مسلم آرمندا :اقایان

بازداشت بسر می برند گفته است از محل نگهداری موکلینش و وضعیت و سالمت آن ها 
 .کامال بی اطالع است

رهبر یا   وی همچنین اظهار داشت آن ها نمایندگان کارگران و صدای سایر کارگران بودند نه
بوده است و گواه آنان عموم می   کت آن ها ،حرکت مسالمت آمیز صنفیحر .هدایتگر 
و مصداق هیچ عنوان مجرمانه ی زیر مجموعه ی جرایم امنیتی در قوانین کیفری نمی   باشند
مبانی حقوقی تاسیس دادسرا دادستان به عنوان یک مقام بی طرف است   براساس .باشد

اشخاصی که در دستگاه قضا و در چارچوب نظام   رچندکه باید کامال بی طرفانه برخورد نماید ه
جمهوری اسالمی مشغول هستند ملتزم و عالقمند به این نظام سیاسی هستند اما این 

عالقه نباید تاثیری در برخورد قضایی آنها داشته باشد چون جانبداری از حقوق عمومی وظیفه 
 .دادستان است

 ۷۹ابان  ۲۷سه شنبه  
 

 :دارد ادامه کارگران اعتراض /تپه هفت بازداشتیِ  کارگران از رنف ۷۵ آزادی -*

منابع کارگری در خوزستان  :آمده است  ،۷۹ابان  ۲۷سه شنبه  در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
از قرار معلوم، این کارگران با سپردن .نفر از کارگراِن نیشکر هفت تپه خبر دادند ۰۲از آزادی 
بازداشتی دیگر به همراه   کارگر ۵هنوز از وضعیت . آزاد شدند( خودهای حقوقی  فیش)وثیقه 

این کارگران در جریان اعتراضات اخیر کارگران مجتمع .یک خبرنگار، اطالعی در دست نیست
از قرار معلوم اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه .نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند

این کارگران خواستار پرداخت . هر شوش ادامه دارددر مقابل ساختمان فرمانداری وسطح ش
گویند چهار ماه مطالبات مزدی  آنها می. معوقات مزدی خود و تعیین تکلیف شرکت هستند

همزمان .پرداخت نشده داریم و خواستار این هستیم که مالکیت مجتمع دوباره به دولت بازگردد
 .ست کارگران و مسئوالن محلیتیم وزارت کار نیز در حال بررسی اوضاع ورایزنی با 

 
 :بانک ها حساب های کارگران مشتری هفت تپه ای خود را مسدود کرده اند  -* 

های طرف قرارداد با کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  به گفته برخی از کارگران برخی از بانک
 های مشتریان خود که از پرسنل نیشکر هفت تپه هستند مسدود کرده اند حساب
ها دریافت  کار بانکها به علت عدم پرداخت نکردن اقساط وام ها که کارگران از این بانکاقدام این
های بانکی  چند ماه عدم پرداخت حقوق به کارگران موجب شده است، حساب/ کرده اند

کارگران / گیرد از طرف بانک مسدود شوند کارگران که پرداخت یارانه نقدی در آنها صورت می
مجبور هستند امورات زندگی خود را با وام و یا به علت / ختی که دارندهفت تپه با معیشت س

 ها با این مشکل مواجه شوند ضامن شدن همدیگر در بانک
 ۷۹ابان  ۲۷سه شنبه 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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 مطالبات پیگیر :بم فرماندار/خودروسازی شرکت یک کارگران از تعدادی بیکاری -*

 :هستیم کارگران

 

های  شرکت برخی پرسنل  :آمده است  ۷۹ابان  ۲۷سه شنبه  در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
کارگر طی دو ماه گذشته  ۰۴۴کم  فعال در حوزه خودروسازی در ارگ جدید بم از تعدیل دست

به نقل از این کارگران، شروع .که در بین آنها کارگران با سابقه نیز حضور دارند، خبر دادند
در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در شهر بم است و حدود  ۰۳۲۰فعالیت این کارخانه از سال 

ی این شرکت خودروسازی اقدام از مهر ماه سال جار: این کارگران افزودند.نفر نیرو دارد ۲۵۴۴
به تعدیل نیرو با قرار دادهای یکماهه کرده و هرچند روز یکبار گروهی از کارگران باسابقه خود را 

براساس اظهارات کارگران تعدیلی؛ آخرین اخراج نیروی کار مربوط به روز گذشته .کند تعدیل می
او با ....اتمام قرارداد کار بیکار شدندکارگر یکجا با  ۲۵شود که حدود  می( آبان ماه ۲۷دوشنبه )

نیروی کار خود را برای  ۰۵۴۴بیان اینکه طبق اعالم این شرکت خودروسازی قرار است تا حدود 
طبق گزارشی که به ما ارایه شده، در حال حاضر حدود : ها تعدیل کند، افزود کاهش هزینه

 ....اند کارگر این کارخانه از کار بیکار شده ۲۴۴

 کارگران ایران در حمایت از اعتراضات برحق  عدالتخواه معلمان یه جمعی از بیان -*
 :تپه_هفت

 
 این صدایی که از هفت تپه به گوش می رسد که 

 "دیگر اثر ندارد؛ نه زندان ، نه تهدید  "
بغض فرو خفته طبقه کارگر ایران و تمام مزدبگیران است که دیگر نمی خواهند تن به استثمار 

 .بدهند و ستم
آن چیز که امروز کارگران نیشکر هفت تپه و طبقه کارگر ایران فریاد می زنند همان چیزی است 

که معلمان ایران در تحصن سراسری مهر و آبان فریاد زدند صدای دردمند رانندگان کامیون 
  .صدای وجدان بیدار و آگاه جامعه ، صدای جنبش دانشجویی ایران است ،است

 خاطر تشدید سرکوب و زندان،شعارِ اگر چه امروز ب
 زحمتکشان در زندان /  از هفت تپه تا تهران

 در زندان( دانشجویان/معلمان)کارگران؛ خراسان /کردستان تا تهران/از خوزستان
بر ما تحمیل شده و نشان از هجمه طبقه مسلط و باندهای قدرت بر معیشت و زندگی اقشار 

شعار حامل این است که جنبش آزادی خواهی و عدالت فرودست جامعه دارد در عین حال این 
 .طلبانه طبقه کارگر پیشروی جدی کرده است

آن چیز که دانشجویان را به حمایت و همبستگی با معلمان وا می دارد و معلمان را متحد 
کارگران می کند اداهای روشنفکری و برخواسته از حرکات ماجراجویانه نیست بلکه این 

ینی طبقات فرودست و تحت ستم است که آنها را در یک هم سرنوشتی وضعیت مادی و ع
  .تاریخی برای اتحاد علیه حافظان سرمایه و وضع موجود قرار داده است

پیوند و اتحاد معلم ، کارگر و دانشجو تنها از دل تضادهای اصلی جامعه و در پیوند با مطالبات 
و " هفت تپه"ییر بنیادین بگشاید و اینک عینی تمام زحمتکشان ممکن می گردد تا راه به تغ

جایی . می تواند کانون همگرایی و پیوند جنبش های اجتماعی باشد" کارگران نیشکر"مبارزات 
که حاکمیت و دولت بعنوان حامی و پشتیبان صاحبان سرمایه بنام خصوصی سازی بر اموال 
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tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%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
tg://search_hashtag/?hashtag=%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


تهدید و زندان می خواهند عمومی چوب حراج می زنند و به اتکا استفاده از زور و پلیس و 
 .مقاومت کارگران را در هم شکنند

جایی . جایی که ساختار مرتجع سرمایه ساالر نمی خواهد صدای زن کارگر هفت تپه را بشنود
انگار . خواب صاحبان قدرت و ثروت را آشفته می کند" قدرت به دست شورا"که شنیدن صدای 

مان فریاد می زنند و دانشجویان با آن اعالم هفت تپه همان چیزی را فریاد می زند که معل
 .خصوصی سازی را متوقف کنید بیش از این به زندگی ما تعرض نکنید: همبستگی می کنند 

ما بعنوان جمعی از معلمان عدالتخواه ضمن حمایت از مطالبات و اعتراضات طبقه کارگر ایران از 
رد قهری و سرکوب فعاالن کارگری نیشکر اراک تا هفت تپه و از اهواز تا زنجان، نسبت به برخو

هفت تپه اعتراض داریم و خواهان آزادی بدون قید و شرط کارگران بازداشتی هستیم و خطاب 
  :به آمران و عامالن خط برخورد و سرکوب می گوییم

توانستید   ...اگر شما با زندان کردن بهشتی ها و عبدی ها و حبیبی ها و رمضان زاده ها
کارگران هفت تپه را نیز ... را خفه کنید پس می توانید با بازداشت بخشی ها و  صدای معلمان

ولی کیست که نداند با هر معلم زندانی دهها فعال صنفی تکثیر شدند و با . به تسلیم وادارید
بازداشت اسماعیل بخشی صدها کارگر پا به میدان خواهند گذاشت مگر نشنیدید صدای زنان 

 که یک صدا فریاد می زدند و مردان کارگری را 
  "ما همه بخشی هستیم "

باور کنید این صداها، صدای ضبط شده و نوار نیست و مطالبات سراسری جنبش طبقه کارگر 
 .است که در فریاد هفت تپه بارز شده است

ما ،معلمان عدالتخواه ایران، ضمن حمایت از مطالبات کارگران هفت تپه به تمام نهادهای 
تشکل های صنفی فرهنگیان برای دفاع از حقوق کارگران هفت تپه فراخوان مدنی بخصوص 

می دهیم و از معلمان و همکاران خود درخواست می کنیم در استان خوزستان و در شوش و 
هفت تپه از مطالبات کارگران به هر نحو ممکن حمایت نمایند همچنین از همکاران گرامی می 

با دانش آموزان خانواده های کارگری ضمن تشریح و خواهیم در کالس درس و در مواجهه 
حمایت از مطالبات کارگران هفت تپه برای آنان توضیح دهید که جنبش معلمان ایران با طبقه 

تامین )بیمه "، "حقوق و دستمزد باالی خط فقر"، " توقف خصوصی سازی" کارگر در مطالبات 
حق تشکل یابی "، " تگی باالی خط فقرحقوق بازنشس"، "کارآمد و فراگیر( درمانی/اجتماعی

همسو و هم سرنوشت ... و " کارگری /آزادی فعاالن صنفی"، " مستقل، آزاد و سراسری
بخصوص از معلمان عزیز در هفت تپه می خواهیم دانش آموزان خانواده های کارگران . است

 .بازداشتی و تحت تعقیب را حمایت نمایند
عضالت را نمی توان به یک قشر و طبقه و جنس خاصی ما معتقدیم در ایران مشکالت و م

تقلیل داد پس باور داریم تحقق مطالبات معلمان در گرو تحقق مطالبات کارگران، زنان و 
 .است و برای تحقق آن بصورت قدرتمندانه تالش خواهیم نمود... دانشجویان و 

 جمعی از معلمان عدالتخواه ایران 
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@edalatxah  

 
 :تاکستان در «میلنگ پارس» کارگران روزه دو اعتراض پایان -*

 

این کارگران از روز شنبه  :آمده است  ۷۹ابان  ۲۷سه شنبه  در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
کم شش ماه معوقات  در اعتراض به دست( آبان ماه ۲۲)هفته جاری تا شامگاه روز یکشنبه 

به گفته کارگران .بردند سر می نفی بهکارگر تعدیلی در اعتراض ص ۰۴مزدی با همراهی حدود 
؛ صبح امروز کارفرما بخش کمی از مطالبات شش ماهه کارگران شاغل «پارس میلنگ»معترض 

بخش دیگری از مطالبات را در روزهای آینده نیز داده   را پرداخت کرد و وعده پرداخت

https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693950-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%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-9/693950-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


خت نشدن به مالی پارس میلنگ پردا  ای از مشکالت بخش عمده: گویند کارگران می.است
« پارس میلنگ»به نقل از کارگران .موقع مطالبات کارخانه از سوی خریداران محصوالتش است

نفر از همکاران تعدیلی کارخانه که اواخر مرداد ماه از  ۰۴شود، هنوز بالتکلیفی حدود  گفته می
قصد ندارد آنها  همکاران تعدیلی بعد از آنکه متوجه شدند کارفرما. اند، ادامه دارد کار بیکار شده

را به کار سابقشان بازگرداند، از امروز دوشنبه به دنبال طرح شکایت در اداره کار تاکستان 
 ....هستند

 : کارگر زندانی ازاد باید گردد  -*

 
 .اسماعیل بخشی.کارگرزندانی آزادبایدگرددمسلم ارمند :تنها شعارفردا
 نهمچنان در بازداشت هست،  حسن فاضلی.محمد خنیفری

 ۷۹ابان  ۳۴
 .کانال رسمی کارگران هفت تپه

توانیم  با بازداشت معترضان نمی/توصیه شورای امنیت کشور به دستگاه قضا  -*

 :مشکل را حل کنیم

محمدجواد کولیوند در  :آمده است  ۷۹آبان  ۳۴شنبه  چهار در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت تجمعات کارگران شرکت کشت و صنعت 

تپه در جلساتی در  موضوع تجمعات کارگران شرکت نیشکر هفت: تپه اظهار کرد نیشکر هفت
یت کشور مطرح و تصمیمات خوبی اتخاذ شد که وزارت کشور و همچنین در جلسه شورای امن

بر این اساس، قرار شد دستگاه قضایی تعامل بیشتری داشته باشد و کمک کند تا گره 
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر ....مشکالت این کارگران گشوده شود

تپه  شکر هفتحل مشکل شرکت کشت و صنعت نی که بازداشت کارگران معترض راه این
متاسفانه در حال . توانیم مشکل را حل کنیم مطمئناً با بازداشت معترضان نمی: نیست، گفت

نسب الباجی، نماینده  همزمان جواد کاظم.حاضر، کارد به استخوان کارگران رسیده است
ها  خوشبختانه کارگرانی که در جریان برگزاری تجمع... طلب مردم اهواز در مجلس  اصالح
 .اند شت شده بودند، همگی آزاده شدهبازدا

 :کارگران گروه ملی فوالد اهواز در خیابانها فریاد زدند -*
 "ما کارگران فوالد، علیه ظلم و بیداد، می جنگیم، می جنگیم"

کارگران گروه ملی فوالد اهواز برای دهمین روز مطالبات خود را در  ۷۹آبان  ۳۴امروز چهارشنبه 
اصلی . کارگران سیزده روز است که اعتصاب کرده اند. نداری فریاد زدندخیابانها و مقابل استا

ترین خواسته کارگران این واحد صنعتی واگذاری شرکت به دولت و پرداخت حقوق های معوق 
 .کارگران می باشد

 لینک کانال
t.me/vahedsyndica 

 : آخر ایستاده ایم  تا -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/694215-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%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-9/694215-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%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-9/694215-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
tg://resolve/?domain=vahedsyndica


 
، دانشجویان ، خانواده بازاریان ،معلمان: از کارگران ومردم شریف شوش اعم یک پارچه  حضور

، در اجتماع عظیم ۰۳۷۹آبان  ۳۴چهارشنبه در روز  درمه وسرمای شدید ها ، دانش آموزان 
 .مقابل فرمانداری، صحنه با شکوه از همگرایی ها در شهر شوش 

 :سفره صداقت و رفاقت / کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای  -*

 
هم اکنون دیگر همکاران ما در پشت صحنه درحال آماده کردن ناهار برای کارگران حاضر در 

 ۷۹ابان  ۳۴چهار شنبه  رفاقتو  سفره صداقت.صحنه حماسی و اعتراضی کارگران
 .کانال رسمی کارگران هفت تپه

 
 :ان ساختمانیهای صنفی کارگر جمعی از انجمن -*

 کارگران مطالبات به رسیدگی خواستار/شود می تر خالی هرروز کارگران سفره
 هستیم تپه هفت

 

های  تعدادی از انجمن  :مده است آ ۷۹آبان  ۳۴شنبه  چهار در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
ای مشترک ضمن انتقاد از اوضاع معیشتی  صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در بیانیه

در این بیانیه .تپه شدند طبقه کارگر، خواستار رسیدگی به مطالبات کارگران نیشکر هفت
وفایی ایران های اقتصاد و شک سفره کارگران ایران، تولیدکنندگانی که چرخه: است آمده

شود و متاسفانه به مطالبات  تر می عزیزمان را در دست دارند، روز به روز خالی و خالی
کارگران رنج دیده هفت تپه نمونه بارز این . شود کنند، رسیدگی نمی کارگرانی که اعتراض می

تپه  تاند که از مطالبات کارگران هف های کارگری در ادامه عنوان کرده این تشکل.اعمال هستند
 :امضاکنندگان بیانیه .کنند حمایت می

انجمن صنفی : ۲ -مریوان و سرواباد  انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی: 3
انجمن صنفی : ۰-انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره: ۳ -کارگران ساختمانی سقز

-ران کرمامشاهانجمن صنفی کارگران ساختمانی برقکا:۵ -کارگران ساختمانی کامیاران

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/694249-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%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%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/694249-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%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%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


انجمن صنفی کارگران ساختمانی : ۹ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نظرآباد:۴
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود: ۷ - انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه: ۲-بانه
انجمن صنفی کارگران ساختمانی : ۰۰ - کانون کارگران ساختمانی استان کردستان: ۰۴ -

کانون انجمن های کارگری :۰۳ - انجمن صنفی کارگران ساختمانی هرسین: ۰۲ -روانسر
انجمن صنفی کارگری اسالم :۰۵ - انجمن کارگران ساختمانی کرمانشاه-۰۰ - کرمانشاه(حرف)

انجمن صنفی کارگری شهرستان : ۰۹ - انجمن صنفی کارگری ساختمانی پاوه: ۰۴ -آباد غرب
انجمن صنفی کارگری : ۰۷ - ن ساختمانی دهگالنانجمن صنفی کارگرا: ۰۲ - روانسر

انجمن صنفی : ۲۰- انجمن صنفی کارگری ساختمانی سرپل ذهاب: ۲۴ - ساختمانی جوانرود
وحسن اباد ..اختمانی شهرریانجمن صنفی کارگران س: ۲۲ - کارگری ساختمانی قصرشیرین

ن صنفی کارگری انجم: ۲۰ - انجمن صنفی کارگری ساختمانی سنقرکلیایی: ۲۳ -ه فشافوی
انجمن کارگری :۲۴ - انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه: ۲۵ -ساختمانی کنگاور
انجمن صنفی کارگران : ۲۲ - انجمن کارگری ساختمانی صحنه: ۲۹ - ساختمانی هرسین
انجمن صنفی کارگران : ۳۴ - کانون کارگران ساختمانی خوزستان: ۲۷ - ساختمانی آبادان
 ساختمانی رشت

 : ع وسیع برای ازادی چهار زندانی کارگر هفت تپه تجم -*

 

در هفدهمین روز اعتصاب در مقابل فرمانداری شوش هم  تپه_هفت_نیشکر#تجمع کارگران 
نه به . مسلم ارمند.محمد خنیفری.حسن فاضلی.ا ازدی اسماعیل بخشی ت.چنان ادامه دارد
 .در نیشگر هفت تپه  خصوصی سازی

 ۷۹آبان  ۳۴چهارشنبه 
  ,کانال رسمی کارگران هفت تپه

در کنار هفت تپه و /  :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*
 : فوالد ایستاده ایم

گروه "و " شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"با امضا این پتیشن از کارگران  
 :حمایت کنیم" ملی فوالد اهواز

ت اقتصادِی دولتهای گذشته و از جمله دولت تدبیر و امید، خصوصی سیاست های نادرس
سازی و کاالیی نمودن همه مایحتاج زندگی، در کنار تورم افسار گسیخته و کاهش شدید 
ارزش ریال و بعضاً افزایش چند برابری قیمِت کاالها و به تبعِ آن ناتوانی معیشتی، شرایط 

مزدبگیران ایرانی دشوار ساخته و آن ها را به مرز  زندگی را برای کارگران، معلمان و همه
 .استیصال کشانده است

در این بین، اعتراضات کارگران خوزستانی در نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز، فریاد رسای 
بزرگ به ناداری، « نه»مخالفت با سیاست های غلط اقتصادی دولت است؛ این اعتراضات یک 

 .فقر و تعدیل ساختاری است
امضا کنندگان این متن، اعالم می کنیم که در کنار ( کارگران و معلمان و فعاالن مدنی)ما

کارگران هفت تپه و فوالد اهواز ایستاده ایم و از دولت و تمامی مسئوالن می خواهیم که با 
پرداخت سریع همه مطالبات کارگران معترض، بازگرداندن مالکیت مجتمع های صنعتی به دولت 

ی و تشکیِل تشکل های کارگری واقعی و مستقل و مشارکت دادن آنها در یا بخش تعاون
 .تصمیم گیری ها، به وظایف حاکمیتی خود عمل کرده و رضایت کارگران معترض را جلب نمایند
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ما بر این باور هستیم که برخورد امنیتی با کارگران و معلمان معترض، نه تنها فریاد 
که میلیونها مزدبگیر ایرانی را نسبت به اصالح ساختار عدالتخواهی را به محاق نمی برد بل

 .اقتصادی کشور ناامید می سازد

t.me/vahedsyndica 

 : ر کار مه کارگران نیشکر هفت تپه به وزینا -*

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 حضور محترم معاون وزیر کار 

ا کارگران نیشکر هفت تپه بر سرهمان عهدی وپیمانی هستیم که شهیدان این خطه با رهبر م
عزیز مان امام خامنه ای درجبهه های شوش با امام راحل بسته بودند وباخون خود انرا درتاریخ 

 درخشان این منطقه ثبت کردند 
فظ کنیم وعمل به امروز روز حماسه است روزی است که باید انقالب را ازدست نا اهالن ح

 وصیت امام شهیدان کنیم 
دراین نقطه حساس تاریخ درنبرد نابرابراقتصادی با شیطان بزرگ امریکای جهان خوارونوچه 

های داخلی که بدستور اربابان خارج نشین انها کمر به نابودی اقتصادی این مملکت بسته اند 
ضعیف  و ت اشخاص سود جووسنگرهای جهاد اقتصادی رایکی پس ازدیگری با رانت وحمای

تیشه به ریشه واصل نظام می زنند پس الزمه این زمانه است که  النفس تسخیر کرده و
 خرمشهر جنگ اقتصادی ،هفت تپه را از لوس وجود انها آزاد کنیم 

 امروز هفت تپه خرمشهر دوران دفاع مقدس است 
تصاد ایران ندارند آنها امروز اول کسانیکه هفت تپه رابه این روز درآورده اند هدفی جز اشغال اق

ترور اقتصادی میکنند اول با فساد بازار ارز وقاچاق واختالس وسپس با تخریب زیرساخت های 
اقتصادی وفنی ونابودکردن صنایع وبا بهانه بخش خصوصی ودور زدن قانون آب به اسیاب 

 ین میکنند دشمن می ریزند وبااعمال فشار اقتصادی مردم رانسبت به این نظام بدب
 

معاون محترم وزیر کار ما کارگران هفت تپه مورد هجوم وغارت این گونه اشخاص شدیم واگر 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب نبود که دستور آتش به اختیار دادن معلوم نبود چه برسر 

منطقه می اوردن ولی سربازان اقتصادی ایران درهفت تپه هوشیار بوده واجازه خرابکاری به 
 سردادن (هیهات من الذله ) ن راهزنان ندادن وفریادای

 آری برادر عزیز 
این چپاول گران دست به هر کاری درمنطقه زدن از آدم کشی وتفرقه افکنی بین عرب وعجم 
وترعیب وتهدید وتجویع کارگران ومهمتر ازآن تخریب مزارع نیشکر وکارخانه وخالی کردن اعتبار 

انکها وعدم توجه به قانون وزیر پا گذاشتن قولها وقرارهای خود هفت تپه ومقروض کردن آن به ب
با مسولین وشورای تامین شهرستان شوش که بارها تعهد داده ولی عمل نکرده اند امروز این 

کارگران چشم امیدشان به شما ومسولین محترم وبزرگوار شوش واستان خوزستان وکلیه 
تخاد تدابیر حکیمانه خود مشت محکمی به مسوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی است تاباا

دهان یاوه گویان غرب وبوغهای تبلیغاتی انها ورسانه های خبری فاسد وخبیث که هدفی جز 
 تخریب این نظام ندارند 

آری هرچند اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بربایه بینش اسالمی وانقالبی وآرام وبادرایت 
سولین تقاضا داریم بانیان وباعثان ان که همان کارفرما وبدور از تشنج بوده وهست ولی از م

 نماهای دروغین 
که دراین سه سال اقدام به تخریب این کارخانه وتشنج آفرینی دراین منطقه کردند برخورد 
قانونی شود وتحقیق وتفحص درمورد خیانت آنها وهم دستانشان را برای روشن شدن کلیه 

 ابهامات انجام گردد
ی سالمتی وسرافرازی برای رهبر فرزانه وشما دلسوزان جمهوری اسالمی ایران را درپایان آرزو

 از خداوند منان خواستارم باشد که برسردرب طرح نیشکر هفت تپه نوشته شود 
 میلیون کارگر 80000000طرح نیشکر هفت تپه کل شاغلین

 سربلند وپیروز باشید
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 ۷۹/آبان /۳۴چهارشنبه 
 کارگران نیشکر هفت تپه 

 تپه هفت در خصوصی بخش به نه

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
 !هوشیار باشیم
 را سانسور میکنند؟ ( لغو خصوصی سازی) مات خواسته اصلی ما چرا برخی مقا

 
همکاران عزیز؛ نماینده شهر در نامه به مقامات در تهران و در سخنرانی در مجلس اصال 

ه بر لزوم وایشان خواستار این شده که عال! دقت کنیم. خواستار دولتی شدن شرکت نشده
حت پوشش حمایت از صنایع ورشکسته پرداخت دستمزدهای معوقه، الزم است شرکت را ت

 ! این خواسته ما نیست!!! نه!  ببرند
خواسته . ما میخواهیم قبل از هر چیزی شرکت به بخش دولتی برگردد: خواسته ما این است

ی اصلی ما بردن شرکت زیر پوشش صنایع ورشکسته نیست تا از این راه ضمن حفظ مالکیت 
دولت پرداخت شود و باز هم برنده بخش  بخش خصوصی، بدهی های بخش خصوصی توسط

این . خصوصی باشد و ما کماکان متکی به مالک خصوصی که اموال ما را به تاراج می برد
پیشنهاد، کمک به مالکان فراری برای پرداخت بدهی هایشان است تا بتوانند از پول دولت 

نهاد که شرکت با همین این پیش! بدهی شان را بدهند و برگردند و دوباره ما را چپاول کنند
بخش خصوصی زیر پوشش صنایع ورشکسته برود کمک به مالک خصوصی است نه به ما 

 .اول بگذارید شرکت دولتی شود بعد زیر پوشش صنایع ورشکسته ببرید. کارگران
کارگران هفت تپه، برای جلوگیری از ورشکستگی یا پرداخت بدهی ها به دولت، خودمان  ما

ا به راحتی با همین نماینده های کارگری و همکاران در هفت تپه نه تنها م. بلدیم چه بکنیم
هزار  50بیش از . میتوانیم بدهی ها را بدهیم بلکه شرکت را به سود رسانی هم برسانیم

! زمین که اگر مرده را در آن بکاری زنده میشود برای امرار معاش چند استان کفایت میکند 
حتا اگر اسدبیگی . یم شرکت در دست بخش خصوصی باشدمساله این است که ما نمیخواه

بخش خصوصی خوب و بد، الیق و . آنها را نمیخواهیم او رستمی و امثالهم فراری نبودند هم م
هفت تپه ملک و اموال عمومی ما و نسل های قبل از ما و نسل های بعد از ! ناالیق نداریم

 بخشیده شود؟  چرا باید به قیمت هیچ به شخص و بخش خصوصی. ماست
میخواهیم بگذارند که یا خودمان مالک و گرداننده شرکت باشیم و یا اینکه دولت مالکیت را  ما

 .داشته باشد و خودمان نظارت کنیم
 .خواسته ی اصلی ما ترحم برای سه ماه حقوق معوقه نیست

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باید از بخش : خواسته ی اصلی ما این است
 .بازپس گرفته شود و به بخش دولتی و عمومی بازگردانده شود خصوصی

نه تروریست هستیم و نه چیزی دیگر؛ کارگر هفت تپه ایم و مطالبات صنفی، قانونی،  ما
 .انسانی و کارگری خود را میخواهیم

 .امنیت ملی، یعنی ما کارگران؛ کسی که علیه منافع ما باشد علیه امنیت ملی است
اوال تمام همکاران ما بدون قید و شرط آزاد شوند و دوما : ا این است که خواسته ی اصلی م

  .شرکت هفت تپه از بخش خصوصی گرفته شود و به بخش دولتی بازگردانده شود
تا دست یافتن به مطالبات خودمان به اعتراض و اعتصاب مسالمت آمیز، انسانی و مدنی  ما

یکی از نمایندگان ماست، تا کنون اعتصاب و تجمع به قول اسماعیل که . خود ادامه خواهیم داد
ما به همین زیبایی، شکوه و با حوصله و خستگی ناپذیر . اعتراضی به این زیبایی نبوده است

  .آنقدر ادامه میدهیم که مطالباتمان را کسب کنیم
 .ی برنددرود بر غیرت و شرف کارگر هفت تپه که در ایران و در جهان با افتخار از هفت تپه نام م

 لغو خصوصی سازی/  آزادبایدگردد کارگرزندانی
 کانال رسمی کارگران هفت تپه

 ۷۹ابان  ۳۴چهارشنبه 
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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 : سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 
ل قرار بازداشت به کفالت و آزادی پنج نفر هم اکنون حسب اعالم وکیل کارگران با تبدی

 .موافقت گردید(چهار کارگر و خانم سپیده قلیان)بازداشتی 
 ۷۹ابان  ۳۴

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
  یلیکمخبر ت -*

متاسفانه حسب تصمیم اخیر راجع به پرونده های کارگران بازداشت : به نقل از وکیل کارگران
 .ع ثانوی در بازداشت می ماننداین پنج نفر تا اطال, شده
 ۷۹ابان  ۳۴

 کانال رسمی کارگران هفت تپه
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 :دارد ادامه تپه هفت کارگران راهپیمایی -*

  

اعتراض صنفی کارگران    :آمده است  ۷۹آبان  ۳۴شنبه  چهار در تاریخ ابه گزارش خبرنگار ایلن
روز خود شد که در جریان   مجتمع کشت و صنعت هفت تپه؛ امروز در حالی وارد شانزدهمین

اعتراض صنفی دو روز گذشته؛ هیاتی از وزارت کار به سرپرستی مدیرکل حمایت از مشاغل و 
رفاه اجتماعی برای حل و فصل مشکالت کارگران مجمتع بیمه بیکاری وزارتِ تعاون، کار و 

منابع کارگری در شرکت .و گروه ملی فوالد به خوزستان سفر کرده است  نیشکر هفت تپه
اجتماع امروز در حمایت از کارگران بازداشتی برپا شده و گروهی از : گویند هفت تپه می

کارگر  ۰از وضعیت : گویند نها میآ .کنند های کارگری نیز کارگران را همراهی می خانواده
اند، اطالعی در  بازداشتی شرکت هفت تپه که در جریان اجتماعات صنفی بازداشت شده

 .اند ه شود آنها به شهر اهواز انتقال داده شد دست نداریم اما گفته می

 :نه به خصوصی سازی در نیشکر هفت تپه  -*
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تپه هم اکنون با حضور نماینده تام  هفتنشست بررسی تحوالت کارگری اخیر شرکت نیشکر 

سازی، مسئوالن شوش و نماینده کارگران شرکت  االختیار وزیر کار و نماینده سازمان خصوصی

 .هفت تپه در محل فرمانداری این شهرستان در حال برگزاریست

 افتخار با را تپه هفت کارگران وکالت:جمعی از وکالی دادگستری مطرح کردند -*
 :کنیم می قبول

جمعی از وکالی    :آمده است  ۷۹آبان  ۳۴شنبه  چهار در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
تپه، از این کارگران اعالم حمایت   به کارگران نیشکر هفت ای خطاب دادگستری در نامه

احتراما ما جمعی از وکالی دادگستری ایران با استناد به اصول : است  در این نامه آمده.کردند
سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، بیست و دوم، بیست و هفتم، سی و چهارم و سی و هفتم و 

اعتراضات شما اعالم   مایت خود را ازچهل و سوم قانون اساسی مراتب پشتیبانی و ح
که حسب اصول مارالذکر قانون اساسی، اعتراض و تحصن   داریم داریم و تصریحا بیان می می

پیگیری مطالبات صنفی و تالش . بخش الینفک حقوق شرعی، قانونی و انسانی کارگران است
حقوقی کارگران  های کوشش برای دریافت مطالبات مالی جزو بنیان  برای احقاق حقوق و

المللی کار بطور کامل آن را به رسمیت  های سازمان بین نامه است که قانون کار و مقاوله
شناخته است و توجه، تحقق و پاسخگویی به آنها در شمار تکالیف دولت و مسولین کشوری 

 ما وکالی دادگستری، امضاکنندگان این بیانیه، ضمن همبستگی با: خوانیم در ادامه می.است
افتخار مراتب آمادگی خود را جهت دفاع و پذیرش وکالت شما زحمتکشان در مراجع قانونی و 

 :امضاکنندگان نامه .داریم قضایی را اعالم می

 -٤ - علیرضا دقیقی -٥ - یوسف موالیی-۳- هوشمند رحیمی -۲ - حسین احمدی نیاز -۰
محمدعلی جداری  -۲ - احسن حسن پور -۹ - پیمان حاج محمود عطار -١ - قهرمان کریمی

مصطفی ترک  -۰۲ - نعمت احمدی -۰۰ - لیال علی کرمی-۰۴ - محمد نجفی -۷ - فروغی
 فرهاد مجید آالدی -۰١ - علی افروز -۰٤ - عبدهللا جهان بین -۰٥ - جبار مبارکی -۰۳ - همدانی

 - حسین خبیر -۲۴ - آناهیتا فراهانی -۰۷ - محمد مصطفایی -۰۲ - مصطفی احمدیان -۰۹ -
ثریا  -۲٤ - علی امیری -۲٥ - سارا علی محمدی -۲۳- کاوه رحمانی -۲۲ - حسین عشقی -۲۰

 فیضی

 : عکس نامه نماینده شوش به رئیس مجلس -*

 

قوق کارگران فوری پرداخت شود و ح: نماینده شوش در مجلس به الریجانی مکاتبه و عکس

 .شرکت تحت حمایت هیات حمایت از صنایع ورشکسته قرار گیرد

 : اند خیابان در همچجنان کارگران کنار در شوش مردم -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/694270-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%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%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%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-9/694270-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%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%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%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-9/694270-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%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%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87


  
در هفدهمین روز اعتصاب سراسری و مسالمت آمیز کارگران هفت ، ۰۳۷۹آبان  ۳۴چهارشنبه 

ش اعم از معلمان بازاریان درمه وسرمای شدید تپه شاهد حضورگرم کارگران ومردم شریف شو
 .هستیم در مقابل فرمانداری 

 کارگران مزدی مطالبات ماه دی تا :مدیرعامل گروه ملی فوالد ایران مطرح کرد -*
 : شود می روز به

 

 «کسری غفوری»    :آمده است  ۷۹آبان  ۳۴شنبه  چهار در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
با تامین منابع مالی که از : در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت مدیرعامل گروه ملی فوالد ایران

همه معوقات مزدی   آید تا دی ماه بدست میفروش محصوالت تولیدی گروه ملی در بازار آزاد 
درصد  ۹۵پیش از این براساس ابالغیه وزرات صنعت قرار بود : گفتوی  .شود روز می کارگران به

درصد مابقی در بازار آزاد به فروش  ۲۵های تولیدی در بورس و  از محصوالت تولیدی شرکت
زیادی دارد، فروش   های مالی یهای سربار و بده گروه ملی فوالد ایران چون هزینه. برسد

محصوالت آن در بورس با توجه به اتفاقات اخیری که در مجموعه گروه ملی فوالد در حال وقوع 
در عین حال با شکایت تعدادی از طلبکاران حقیقی و حقوقی . است، صرفه اقتصادی نداشت

مدیرعامل گروه ملی ....امکان عرضه محصوالت در بورس برای گروه ملی فوالد ایران میسر نبود
در : فوالد ایران درباره دستاوردهای سفر تیم وزارت کار برای کارگران گروه ملی فوالد گفت

جلسات چند روزه، نماینده وزیر کار و سایر اعضای حاضر راهکارهای بلندمدت و راهبردی 
. شود همگی مقطعی هستند موضوعاتی که در این جلسات مطرح می. کنند پیشنهاد نمی

به گفته وی؛ مدیریت جدید تمام تالش .مدت کارساز نیستند وضوعات مقطعی هم در طوالنیم
. گیرد خود را برای فروش محصوالت گروه ملی فوالد ایران با ابالغیه اخیر در بازار آزاد به کار می

ن ای. میلیارد تومان منابع مالی الزم است ۲۰افتاده کارگران فقط  برای پرداخت دو ماه مزد عقب
 .میلیارد تومان محصول برای عرضه به بازار دارد ۰۰۴ست که این شرکت در حال حاضر  درحالی

 :معاون سابق ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی -*
 

درصد ارزش معامله بی  2واگذاری با /شود صدای هفت تپه در دشت مغان هم شنیده می
 سابقه است

میلیارد تومانی  3900درصد از ارزش شرکت  2وقتی : این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد
 9ساله و  7میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط  538دشت مغان و یا 

ها و  شود تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می
ها دامن  به ناهنجاریهایی که  های پی در پی مردم به اقدام های کارگری و اعتراض اعتصاب

 زده نخواهد بود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/694375-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/694375-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
 : کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس -*
 

تپه در  موضوع تجمعات کارگران شرکت نیشکر هفت: خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش می دهد 
و همچنین در جلسه شورای امنیت کشور مطرح و تصمیمات خوبی  جلساتی در وزارت کشور

تخاذ شد که بر این اساس، قرار شد دستگاه قضایی تعامل بیشتری داشته باشد و کمک کند ا
توصیه شورای امنیت کشور به دستگاه قضا برای  .تا گره مشکالت این کارگران گشوده شود

 *توانیم مشکل را حل کنیم با بازداشت معترضان نمی/تپه تعامل بیشتر با کارگران نیشکر هفت
متاسفانه در حال حاضر، کارد . توانیم مشکل را حل کنیم ازداشت معترضان نمیمطمئناً با ب- 

 .به استخوان کارگران رسیده است

 :کانال رسمی کارگران هفت تپه : خبر فوری  -*
پرونده در شعبه اول دادیاری :فرزانه زیالبی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفت 

اتهام های ,باشد که حسب اعالم دادیار محترمدادسرای عمومی و انقالب شوش مطرح می 
 . انتسابی چهار نماینده کارگری بازداشت شده و خانم سپیده قلیان دو مورد می باشند

 اخالل در نظم عمومی و سلب آسایش مردم-۰
 !! که دادیار به من اعالم کردند هنوز عنوان آن برای من هم مشخص نیست -۲

 .موضوع هر دو اتهام با هم تجمیع شده استطبق اظهار دادیار محترم پرونده 
متاسفانه بعد از طی شدن تشریفات راجع به قرار کفالت و امیدواری دادن به خانواده های 

بازداشتی مبنی بر آزادی بازداشت شده ها در تصمیم بعدی اعالم نمودند که جهت انجام پاره 
 . ای تحقیقات تا اطالع ثانوی در بازداشت خواهند ماند

خصوص اخالل در نظم عمومی تقاضای مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع و احقاق حق  در
موکلین را داشتم که قرار عدم دسترسی صادر و به من ابالغ گردید و اعتراض کتبی خود را 

 .اعالم نمودم تا مورد رسیدگی قرار گیرد
عت باقی مانده بود با سا ۰بعدازظهر بود و تا پایان تایم اداری حدود  ۲با وجود اینکه ساعت 

خارج کردن سایر کارگران و خانواده های آنها و سایر مراجعه کنندگان از دادگستری گفتند فقط 
وکیل کارگران در دادگاه بماند و سپس تصمیم جدید خود مبنی بر تداوم بازداشت کارگران را به 

 .این شیوه اعالم کردند
ان که در چند روز گذشته با قید کفالت آزاد موضوع اتهام تفهیم شده به سایر بازداشت شدگ
 . شده اند صرفا اخالل در نظم عمومی بوده است

 ۷۹ابان  ۳۴چهارشنبه 
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 
 :شود می پرداخت تپه هفت نیشکر کارگران حقوق:دژپسند در جمع خبرنگاران -*

وزیر )فرهاد دژپسند  :آمده است  ۷۹آبان  ۳۴شنبه  چهار در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا
  :گفت: نیشکر هفت تپه گفت درباره مشکالت کارگران( اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت

صورت گرفته ربطی به واگذاری ندارد و مسائلی در  ها شرایطی دارد و مشکالت این واگذاری
این . شود هایی که واگذار شده گاهی موجب مشکالتی می فرهنگ توسعه و توسعه طرح

 .گیرد ها در فرایند قانونی صورت می واگذاری

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج خطاب به کارگران  -*
  نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز

شماری از : آمده است  ۰۳۷۹آبان  ۳۴  چهارشنبهبرپایه خبرمندرج در شبکه مجازی در تاریخ 
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه ای حمایت خود را از کارگران هفت تپه 

  .و فوالد اهواز اعالم کردند
  :باشد متن کامل نامه به شرح زیر می
کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز، مقاومت و ایستادگی با شکوه 

پژواک دیگری از فریاد خشم کارگران و ستم دیدگان خلقی است که از غارت و ستم حکومتی 
  .اند غرقه در فساد و دزدی به ستوه آمده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/694440-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%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-9/694440-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


مردمی که هر روز شاهد چپاول دارایی و دسترنج کار خود هستند و ثروت و سرمایه های آنان 
ای تحمیل فقر، گرسنگی و سیه روزی فاجعه بار به تنور آتش جنگ و تروریسم ریخته و یا در از

هزینه سرکوب اعتراضات آنان می شود و امروز به درستی آدرس صحیح دشمن واقعی خویش 
 .اند را دریافته

ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، ضمن حمایت از کارگران شریف هفت تپه و فوالد اهواز، 
عزم و اراده آنان درود می فرستیم و دیگر اصناف و اقشار تحت ستم را به اتحاد و بر 

چرا که معتقدیم یگانه راه حل مشروع و عادالنه علیه ظلم و . همبستگی با آنان فرامیخوانیم
مسیری که با اتحاد سراسری و متشکل از . چپاول، تنها از مسیر خیزش و قیام می گذرد

  .تگران و ستمگران راه خواهد بردستمدیده، به برچیدن بساط غارتمامی اصناف و اقشار 
سعید  - آرش صادقی - پیام شکیبا - محمدعلی منصوری - سعید ماسوری - محمد امیرخیزی

چهارشنبه   مجید اسدی - ابراهیم فیروزی - وندابوالقاسم فوالد - حسن صادقی -  شیرزاد
  ۷۹آبان ۳۴

 زندان گوهردشت

 : ارگران نیشکر هفت تپه همگرایی با ک -*

 

 اعالم همبستگی کارکنان شرکت کاغذ پارس هفت تپه با کارگران نیشکر هفت تپه

پرتوان و مستمر خواهان مطالبات به :هجدهمین روز اعتصاب کار گرانهفت تپه -*
 حق شان هستند

 
 

 :امروز پنج شنبه اعتصاب کارگران هفت تپه برای مطالبات به حق شان که شامل
و  لغو خصوصی سازی شرکت هفت تپه واخراج همکاران پرداخت نشدن چهار ماه دستمزد

ادمه ( مسلم آرمند، اسماعیل بخشی،حسن فاضلی ومحمد خنیفری)آزادی نمایندگان خود 
 .دارد

 .این تجمع امروز روبه روی فرمانداری شوش در حال انجام است
 ۷۹پنج شنبه اول اذر 

جعفری رییس دادگستری شوش  :رگران هفت تپهکانال رسمی کا:خبر فوری -*
  :خبر داد



 *بازداشت شدگان هفت تپه تا پایان وقت اداری امروز آزاد میشوند
 

جعفری رییس دادگستری شوش با اعالم آزادی بازداشت شدگان هفت تپه تا پایان وقت اداری 
ا از وظایف خود دستگاه قضایی حمایت از کارگران به عنوان قشر ضعیف جامعه ر :امروز گفت

 . دانسته و تمام مطالبات به حق و قانونی آنها را پیگیری کرده و همچنان پیگیری خواهد کرد
جعفری رییس دستگاه قضایی شوش افزود؛ در جریان تجمعات صنفی اخیر کارگران هفت تپه با 

عات توجه به رصد نیروهای اطالعاتی و امنیتی بعضی از افرادی که قصد نفوذ به صفوف تجم
صنفی کارگران هفت تپه را داشتند با ورود به موقع نیروهای امنیتی شناسایی و اقدامات الزم 
در این خصوص صورت گرفته است و افراد بازداشت شده هم تا پایان وقت اداری با تخفیف قرار 

 تامین کیفری توسط دادستان محترم در قرارها آزاد خواهند شد
بات قانونی جامعه کارگری هفت تپه را پیگیری نموده و جهت دستگاه قضا مطال: جعفری افزود

احیای نیشکر هفت تپه باعنوان سرمایه و پشتوانه اقتصادی شهرستان شوش همراهی و 
 .همکاری الزم را انجام خواهد داد

ما همیشه همراه با جامعه کارگری هستیم و خود را : رییس دادگستری شوش در پایان گفت
 .مهمراه آنان می دانی

@kargeranhaftapeh_ir 

 : اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هنوز در زندانند -*
 

 
تپه در هجدهمین روز  کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت۰۳۷۹ اذرپنج شنبه اول  امروز

اعتصاب خود در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه، خصوصی شدن شرکت و عدم 
شان در دهمین روز متوالی، در مقابل فرمانداری شوش  پاسخگویی به مطالبات صنفی
 .دست به تجمع اعتراضی زدند

ذر، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی سه نفر از نمایندگان روز پنج شنبه اول آ
قلیان  بازداشتی کارگران آزاد شدند، اما اسماعیل بخشی دیگر نماینده کارگران و سپیده

 !نگذاریم صدایشان خاموش شود .همچنان در بازداشت هستند

 : گزارشی از بازداشت سپیده قلیان -*

icle.jsp?essayId=90062rooz.com/art-http://www.akhbar 
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سپیده قلیان ،فعال مدنی به علت همراهی با اعتراضات کارگران : گزارش دریافتی -اخبار روز 
آبان ماه در اتوبوس کارگران توسط نیروهای یگان ویژه به همراه  ۲۹تپه روز یکشنبه  هفت

داری در نمایندگان کارگران از جمله اسماعیل بخشی دستگیر و پس از یک روز نگه
 .بازداشتگاه موقت در شوش، توسط اطالعات سپاه به اهواز منتقل میشود

شوند اما آقایان  تپه آزاد می پس از گذشت دو روز، دوازده تن از نمایندگان کارگران هفت 
فاضلی، خنیفر، و مسلم آرمند به همراه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان همچنان در 

 .شوند داشته می  ی نگهبازداشت و تحت نظارت و بازجوی
تپه به بازداشت نمایندگان خود و تداوم  با وجود استمرار تجمعات و اعتراضات کارگران  هفت 

ی آزادی این پنج نفر در روز چهارشنبه را به  ، مسئوالن پرونده وعده حضور کارگران در خیابان
به با کارشکنی مسئوالن دهند اما کارگران هفت تپه در روز چهارشن ها می کارگران و خانواده

 .شوند مواجه می
شنبه یکم آذر ماه منجر به  ها مقابل دادسرا در روز پنج پیگیری و حضوِر کارگران و خانواده 

شود اما همچنان از  آزادی سه تن دیگر از نمایندگان یعنی آقایان فاضلی، خنیفر و آرمند می
 .ر دست نیستبخشی و سپیده قلیان فعال مدنی خبری د وضعیت اسماعیل

تداوم بازداشت غیرقانونی این دو فعال، بخاطر حضور در اعتراضات مسالمت آمیز و مطالبات  
 .ی بارِز سرکوب و آزار فعاالن است برحقشان، نمونه

تپه، روز یکشنبه به  ی هفت قلیان تنها بخاطر همراهی با کارگراِن جان به لب رسیده  سپیده
وی در روز دوشنبه توسط اطالعات تفتیش شده و وسایل  صورت غیرقانونی بازداشت و منزل

 .شخصی وی ضبط شده است
داشته و نزدیکان وی از وضعیت سالمتی وی   در این مدت تنها یک تماس کوتاه با خانواده 

  .نگرانند
 

  :، همیاری در شوش مرز نمی شناسددر شوش همه در کارند  -*

   
جمعی اشغال های پیرامون محل تجمع را . خیابان اند  گروهی مشغول تهیه غذا برای بردن به

به سرویس دهی رایگان به خانواده های اعتراض  راننده تاکسی قهرمانجمع می کنند و 
 .کننده گان ،  حد اعالی همراهی خود را نشان داده است

 .مرز نمی شناسد، نوعی دوستی
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۰۳۷۹ اذرپنج شنبه اول 

 :تصویری از آزادی فعال کارگری هفت تپه محمد خنیفر  -*



 
 

 ...اخبار بعدی از آزادی همکاران متعاقبا اعالم خواهد شد

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
 فراخوان به حمایت از بازداشتی های تجمع مسالمت آمیز کارگران هفت تپه

 
 !ایران و جهان کارگران هفت تپه، کارگران و تشکالت مستقل کارگری

همانگونه که مطلعید امروز سه تن دیگر از کارگران بازداشتی در تجمعات اعتراضی، قانونی و 
مسالمت آمیز کارگران هفت تپه به قید کفالت آزاد شدند اما هنوز یکی از نمایندگان کارگری، 

ردم و آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان که در تجمع کارگران و در میان صفوف م
 .خانواده های کارگران حضور داشته در بازداشت هستند

 
ما متذکر میشویم که اعتصاب، تجمع، اعتراض و تشکل یابی از حقوق بدیهی، قانونی و 

انسانی کارگران است و این موارد، هم در قانون اساسی تضمین شده است و هم در قوانین 
 .ایت آن استبین المللی که جمهوری اسالمی ایران متعهد به رع

دولت ایران که خود عضو سازمان جهانی کار است و هر ساله به این سازمان گزارشاتی در 
 78باب سرکوب کارگران و فعالین کارگری میدهد به خوبی میداند که مطابق مقاوله نامه های 

سازمان جهانی کار باید از کارگرانی که دست به ایجاد تشکالت مستقل میزند حمایت  87و 
 .د نه اینکه آنها را زندانی و تحت تعقیب قضایی قرار دهدکن
 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ضمن همراهی کامل با اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت 
تپه تا کسب دستمزدها و سایر مطالبات معوقه و خلع ید از بخش خصوصی و بازگرداندن 

ه، کارگران و تشکالت مستقل کارگری شرکت به بخش دولتی، از همه ی کارگران در هفت تپ
در ایران، رسانه ها و نهادهای بین المللی کارگری میخواهد که برای اجرای فوری و بی قید و 
شرط منع تعقیب قضایی و مختومه کردن کامل پرونده هایی که برای کارگرانی که در روزهای 

زادی همکارمان، اسماعیل اخیر آزاد شده اند، همچنین به طور جد و با تمام توان برای آ
بخشی و نیز خانم سپیده قلیان که برای همدلی با ما کارگران بازداشت شده است، از هیچ 

 .تالشی فروگذار نکنند
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۹اذر  ۲جمعه
 
وظیفه  "کارگران نیشکر هفت تپه"حمایت از :پیام نیروهای پیمانکاری وزارت نفت -*

 :هر ایرانی است
 



 
قانون اساسی، کنوانسیون بین المللی  ۲۹نیروهای پیمانکاری وزارت نفت با توجه به اصل 

اعالمیه جهانی حقوق بشر، تجمعات مسالمت آمیز کارگران  ۲۴حقوق مدنی سیاسی و ماده 
هفت تپه را به امری قانونی دانسته و ضمن حمایت از مطالبه مسالمت آمیز حقوق قانونی 

ئوالن نیز می خواهیم، توجه و رفع مشکل این طبقه شریف از کارگران کشور را کارگران، از مس
 .عملی سازند

 گروه نیروهای پیمانکاری وزارت نفت

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

 
 

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

 .آزادی اسماعیل بخشی وخانم سپیده قلیان است
اعتصاب امروز رو به روی گیت ورودی کارخانه برای تصمیم گیری در ارتباط با چگونگی ادامه 
خود اعتصاب وبیرون راندن تمامی افراد وابسته به کارفرمای بخش خصوصی و آزدای نماینده 

 .اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان ادامه دارد
 ۰۳۷۹دوم آذر 

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

بنابر اعالم مجمع نمایندگان کارگری لحضاتی پیش اعضای محترم مجمع نمایندگان کارگری 
لکیت بخش خصوصی در هفت جهت دیدار و جلسه ای فوری و پیگیری مسئله پایان دادن به ما

 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   -*

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


 

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

 79/آذر / 5جمعه 

وان اهواز نیز به خیل سهم خواهان پیوست دانشگاه شهید چبسیج 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 

) 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 

تپه  تمامی شواهد و قرائن حاکی از بازگشت بخش خصوصی فاسد و خائن به نیشکر هفت
 .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 

سرکشی و مستند ( سوله های مورد ادعای رب گوجه و زغال و پتروشیمی) های دروغین 
 .یری تهیه نمایندتصو

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  -*
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 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  ۹دیدار با عبدالفتاح سلطانی وکیل شایسته میهن که پس از  ۷۹دوم آذر  جمعهروز 

  ...زندان آزاد شد

 : رسند باردیگر بازنشستگان کشوری از راه می -*

 

م داشتند که اینبار در برابر ساختمان وزارت کارو بازنشستگان کشوری طی فراخوانی اعال
صبح اجتماع خواهند  30آدر ساعت  در خیابان آزادی ، در تاریخ هفتمتعاون و رفاه اجتماعی 

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