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 ۰۱در اعتراض به دستگیری اخیر معلمان در تاریخ ( استان اصفهان ) آقای حمید رحمتی معلم شهرضایی خبر اینکه ؛ 

انعکاس این خبر موجی . در داخل محوطه اداره آموزش و پرورش شهرضا شروع به اعتصاب غذا کرده است ۹۱آذرماه

 .  ر سطح سراسر کشور را با خود برانگیختاز همبستگی و حمایت رادر سطح همکارام معلم د
حمید رحمتی از همکاران کانون فرهنگیان شهر ضا : محمد خاکساری معلم اعتصابی را اینگونه معرفی می کند 

در اکثر جلسات شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران شرکت می کردند ایشان را در جلسات .هستند

 .م معلم را در شهرضا منتشر می کردندشورای هماهنگی می دیدم و قل

در حادثه تصادف مشکوک مینی بوس همکاران به روستا .دوسال به یکی از روستاهای ساری تبعید شدند  ۸۶ایشان سال 

و هم اکنون در اداره اموزش و پرورش شهرضا به . در نهایت به شهرضا برگشت. مدتی در کما بود. تصادف کردند

 در سال های قبل هم حمید رحمتی برای آزادی معلمان. همکاران اعتصاب غذا کرده استاعتراض به زندانی شدن 

  .زندانی اعتصاب کرد

لطفا .همکار رحمتی به جهت سابقه تصادف بیمار است.به دیدار ایشان بروند.از همکاران استان اصفهان تقاضا می شود

 .جهت پشتیبانی همکاران به دیدارحمید رحمتی بروند

  ۹۱آذرماه ۰۰

 : اعالم داشته است ۹۱/۹/۱۶در تاریخ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  که آنگاه

  :به استحضار فرهنگیان و همکاران گرامی می رساند

پیرو بیانیه های قبلی و با توجه به تداوم زندانی بودن برخی از کنشگران صنفی فرهنگی، و نیز استمرار روند بی 

سبت به خواسته ها و مطالبات برحق فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، توجهی مسئوالن ن

بر اساس رسالت ذاتی خود، ادامه اعتراضات مدنی نسبت به تداوم بی توجهی عامدانه دست اندرکاران را حق قانونی و 

  .صنفی خود می داند

ضی را به اطالع همکاران، دانش آموزان و خانواده های محترم لذا طی روزهای آینده، نوع و چگونگی کنش های اعترا

 .آنها و همه ی مردم شریف ایران می رساند

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

@kashowra 

 : است  در کانال تلگرامی آقای سید هاشم خواستار آمده

بنا به دعوت و اصرار دوستان ، آقای حمید رحمتی معلم شریف شهرضایی به اعتصاب غذایشان پایان میدهند ولی تا 

 .آزادی همکاران فرهنگی در همان اداره آموزش و پرورش تحصن ایشان ادامه پیدا خواهد کرد

 :محمدحبیبی محمودبهشتی لنگرودی ،اسماعیل عبدی، به حمیدرحمتی دربند معلمانپیام قدردانی 
 به نام خداوند جان وخرد 

رترین بدون تردید حمید رحمتی یکی از قدیمی ترین ،دلسوزترین ،دوست داشتنی ترین ،بی ریاترین ،کم ادعا ترین ،پر کا

  .و البته پایدارترین اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kashowra
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF


کسی که در ماجرای تبعیدش به مازندران تا مرز خطر جانی پیش رفت و به لطف خدا و دعای دوستان و در حالی که 

ای صنفی معلمان و مدتی طوالنی در کما به سر می برد ،عمری دوباره یافت تا خانواده ،دوستان ،همکاران و تشکله

 .همچنین فعاالن و کنشگران صنفی از برکت وجودش محروم نگردند

حمید رحمتی ضمن پایبندی به اصول تشکیالت و کار جمعی در بسیاری از مواقع و در بن بستها در هیبت یک تشکل 

ن صنفی و تشکیالتی ظاهر گردید ، رفتار صادقانه و عزم و استقامت او در جلب اعتماد دوستان و همکاران و فعاال

  .بسیار موثر بوده وخواهد بود

 :ضرب و شتم یک آموزگار در اداره ی اطالعات

توپخانه شهرضا ، که برای دیدار از همکار متحصن حمید رحمتی  ۲۲وحید موسوی آموزگارمدرسه ی سیالنی پادگان 

ساعاتی پس از حضور در داخل اداره به اداره ی آموزش و پرورش شهرضا رفته بود،  ۰۱۳۱آذرماه  ۰۱روز سه شنبه 

ی آموزش و پرورش دستگیر شد سپس توسط یکی از کارکنان اداره ی اطالعات به شدت موردضرب و شتم ، توهین و 

 حرفهای زشت و رکیک قرار گرفت

سوی در اینجانب وحید مو  :نصب شدهای از او نوشته و  این معلم آگاه پس از آزادی بار دیگر نزد حمید رحمتی بازگشت

اقدام به اعتصاب غذا و  ۹۷آذر۳۱راستای اعتراض به زندانی بودن معلمان و ضایع شدن حقوق معلمان گرامی از تاریخ

 تحصن مینمایم

 : یکی از معلمان بازنشسته شهرضا که آقای حمید رحمتی دانش آموز خود معرفی می کند ، نوشته اند 

 ستحقیر فرهنگی بازنشسته ا/  سالم وعرض ادب

دانش آموز من بوده اند بعد از کسوت معلمی از دوستان وهمکاران نزدیک بوده اند  ۶۶ای حمید رحمتی در دهه آق

فعالیتهای داوطلبانه .دلسوزی ایشان رادر همه سالها برای ارتقاء حرمت وآگاهی دانش آموزان وفرهنگیان شاهد بوده ام 

رکتابخانه ها ومراکز فرهنگی که نامبرده ازجان ودل انجام وصادقانه این مرد درعرصه اعتال بینش فرهنگی همه را د

  .میداد همیشه در اذهان دانش آموزان ودوستانش جاودانه است

 .زحمات وزجرهایی که در طول فعالیت در حوزه احقاق حق فرهنگیان داشته زبانزد خاص وعام است

 .انشااله خداوند پشتیبان وحافظ سالمت این عزیز باشد

 



 

هنوز معلمان زیادی در بندند و حمایت و پشتیبانی از آنان از سوی معلمان در . م کالس درس است نه زندان جای معل

 !باری معلمان سراسر ایران همچمان در کارند . سراسر کشور و به اشکال مختلفی  دنبال می گردد

 :اعتصاب کارگران هفت تپه به پایان برده نشده است  

 
 

په به پایان برده نشده و آنانی که با قیم مآبی ؛ پایان اعتصاب را به عینه از مجاری روزنامه ی اعتصاب کارگران هفت ت

اساسا هیچ توجه  هم اینان داشتند ، ره به ناکجا آباد بردنداعالم  و اطالعیه صادر کردن های خودگزارش  پایهدولتی های 

نشان از تحرکات این حضرات ، ندارند ، بدون هیچ تردیدی  نداشته و ای به تنها کانال رسانه ی تلگرامی مستقل هفت تپه

د در این مسابقه نکه می خواهدر سطح جنبش کارگری داشته و دارد فرصت طلبی و اپورتونیسم آشکار آن گرایشی 

همواره هم اینان اند که . همسویی با روزنامه ها و خبرگزاری ها و کارگزاران دولتی ، جا نماندهمواره برنده باشند تا در

که تحرکات کارگری  اعالم می دارند" نماینده آزاد کارگران " برای خود ضریب انقالبی می تراشند و خود را یگانه 

امروز همچون دیروز ، این جماعت . مستقل را مالخود نمایند و امر استقالل جنبش های مطالباتی را به هیچ گیرند

هوا  وار اشیدن و عکس ها و فیلم ها را به آرم جمع خود ، بادکنکیمصادره به مطلوب کردن و برای کارگران شعار تر

نوعی فیل هوا این سناریوهای تکراری . ما هر روزه در جمع هفت تپه ی ایم  :تا به افکار عمومی القا نمایند می کنند

 . گردد و سیاهی بر زغال می ماندمی کردن است که بعد که ترکید و بادش در رفت ، خود مفتضح 

امروز هیچ دسته ای حق ندارد به صرف اینکه حاکمیت همه راههای تبلیغ مستقل خبری را از کارگران جنوب مان بیگ

 نمایندو به نام آنان اعالم نظر  زندسایت و  روزنامه و تلویزیون خود را به نام کارگران هفت تپه جا ب. گرفته است 

و آزاد نمایندگان خویش بعد از بیست و هفتم آبان ستگیری جمعی بعد از د مقطع ما شاهد بودیم که کارگران هفت تپه در 

وزیر تعاون، کار و رفاه گسیل شده نماینده )کریم یاوری نشدن اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان در برابر حضور 



دامیکه این تا ما: فریاد بر آوردند هفت تپه ای ها  ،شوشورود ایشان به منطقه جنوب و  (محمد شریعتمداری  اجتماعی

 آزاد نشوند ، مذاکره بی مذاکره ( هفت تپه کارگران افع دما و خانم سپیده قلیان فعال مدنی و مینده اسماعیل بخشی نما) دو 

صورت مسئله . و آنگاه که دستگیری علی نجاتی چهره شناخته شده کارگران هفت تپه در روز هشتم آذر معنی پیدا کرد 

 : الم داشتند گسترده تر شد و طی پیامی اع

 !علی نجاتی و اسماعیل بخشی صدا و حنجره ما هستند آقای رییس دادگستری

فرمایش میکنی . رئیس دادگستری شوش خیلی خوب میدانید که علی نجاتی نماینده کارگران بوده و عضو سندیکا است

چندین بار در همین شوش برای دستگیری نجاتی ربطی به مطالبات کارگران هفت تپه ندارد؟ پس می شود بفرمایید چرا 

مسایل هفت تپه دادگاهیش کردید؟ چرا چندین بار دستگیرش کردید؟ چرا از کار اخراجش کردید و سال ها بعد با 

اعتراض و شکایت و هزینه زیاد توانست بازنشسته بشود؟ چرا در همه پرونده هاش برای کارگران از او سوال کردید؟ 

گیری ربطی به این سری اعتراضات ندارد؟ مگر فرقی دارد؟ نجاتی یکی از ده ها منظورتان این است که این دست

اسماعیل بخشی هم ربطی به مطالبات . کارگری است که برای مطالبات کارگران هفت تپه آزار و اذیت شده است

  !کارگران هفت تپه ندارد؟ عجبا

شماها مدافع کارفرماها هستید و زورتون . میخورد کارگران به خوبی میدانند که ماجرا از کجا آب! آقای جعفری چگنی

علی نجاتی و اسماعیل بخشی و دیگران هم برای . شما برای امنیت کارفرماها توی سر ما میزنید. به کارگران میرسد

شما حکم مزاحم دارند که میخواهید چند صباحی تو زندان نگه دارید تا کارفرماها بتواند درست و حسابی هفت تپه را 

 .بود کنندنا

راستی چرا اگر نجاتی برای . ما پشتیبان آنها خواهیم بود. نجاتی و بخشی دوستان، همکاران و صدای حق طلبی ما هستند

حکم قبلی باید دستگیر میشد به خانه او حمله ور شدید؟ بدون حکم؟ چرا این مرد با سن و سال که ناراحتی قلبی دارد را 

باید میریختند در خانه و جلوی . اریه نفرستادید که حکم حبس داری برو زندانضرب و شتم کردند؟ چرا برایش احض

 خانواده او را کتک کاری میکردند؟

اسماعیل بخشی که یکی از نمایندگان ما در این اعتراضات بود چرا ضرب و شتم و کبود و زخمی شده ؟ باور کن 

ستی اگر پرونده نجاتی برای این اعتراضات نبود چرا را. اصال حرف هایتان فقط برای سیستم خودتان خوب است! رییس

می بینید ما هم ! همان شبی که دستور بازداشت نمایندگان کارگری را صادر کردید دستور بازداشت نجاتی هم صادر شد؟

  !خبرهایی داریم

نجاتی ما تا خلع ید بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و زیر نظر کارگران و آزادی بخشی و 

باور کنید هر چه بیشتر از این دروغ ها بشنویم بیشتر مطمئن میشویم که شماها قطعا به نفع ما . اعتراض خواهیم کرد

 ۳۱آذر  ۳/ .انتشار از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه/ .نیستید، هیچ، علیه ما هم هستید

 !آنهایی که پایان تجمعات را اعالم کردند نماینده ی ما نیستند: اعالم داشتند  پیام همکارانهم اینان با عنوان 

گران و اول باید می آمدید در جمع کار. چه کسی به شما اجازه داد تجمعات را تمام شده اعالم کنید؟ خیلی شکر خوردید

برای مطالبات . شما که به ما دستور نمیدهید . شما نماینده ما هستید نه ما نماینده شما. سوال میکردید بعد نطق میکردید

شرمنده . خسته شدید؟ شما را ترسانده اند؟ تا همینجا دست شما را میبوسیم. دوستان عزیز. همه کارگران باید فعالیت کنید

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

 .ندهید

بسیج دانشجویی و نماینده مجلس برای کاسبی . همکاران با خانواده بیایید. صبح جلوی فرمانداری ۸تجمع ما فردا 

 ا با رقبای سیاسی خودتان تسویه حساب کنیدما تجمع صنفی داریم نه تجمع که شم. لطفا نیایید. جریانات خودشان می آیند

! 

 تجمع تا پیروزی نهایی و خلع ید از بخش خصوصی

 .انتشار از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 برای حقانیت بخشیدن به شعاع العمل خویش دست به رایزنی و آمار گیری شدند و نوشتند 

 همکاران عزیز هفت تپه آیا با ادامه اعتصاب موافقید؟

 ا توجه به اینکه اسماعیل بخشی هنوز آزاد نشدهب

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


 با توجه به اینکه اسدبیگی ها هنوز بر سر کارند و فقط مدیر دیگری آمده

 با توجه به اینکه مطالبات ما هنوز وجود دارد

 با توجه به اینکه ما برای دو ماه دستمزد و تغییر مدیر اعتصاب نکردیم

  :رانسوال جمعی از کارگران هفت تپه از همکا

 آیا با ادامه اعتصاب و ادامه تجمع مسالمت آمیز مقابل فرمانداری موافقید ؟

 

  (1111)آری  -1

  

96% 

  (21)خیر  -1
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 1111: تعدادکل رای ها

 : کانال مستقل کارگران اعالم داشتند  -هفت تپه : بالفاصله طی اطالعیه بلندی در کانال جدید با عنوان 

 !همکاران عزیز هفت تپه

  !ما به مسوولینی که حامی کارفرما و مدیر جدیدش هستند اعتراض داریم -*

علی نجاتی کارگر . تا اسماعیل عزیز که ضرب و شتم کبود شده آزاد نشود دست از اعتراض برنخواهیم داشت -*

است اما بعدا اول به دروغ گفتند برای ماجرای دیگری . بازنشسته با ناراحتی قلبی را با ضرب و شتم دستگیر کردند

سپیده قلیان، عضوی از خانواده ماست که بابت همدلی با ما دستگیر و . اعالم شد برای اعتصابات ما دستگیرش کردند

 .ما دفاع از آنها را ادامه خواهیم داد. اذیت شده است

قط چند ماه خواسته ی ما ف. ما تا خلع ید از بخش خصوصی و کسب همه مطالبات، اعتراضمان را ادامه میدهیم -*

 !دستمزد نیست؛ تعویض مدیر نیست؛ تغییر مالکیت و تعیین تکلیف نهایی مالکیت شرکت بود و هست

دولتی ها سراسیمه هر . نیروهای امنیتی، با دست پاچگی و از ترس تجمعات ، نمایندگان را تحت فشار قرار دادند -*

االن همگی آموختیم که . از همکاران هنوز در اعتصابنداکنون تعدادی . کاری کردند که پایان تجمعات را اعالم کنند

نماینده کارگر بهتر است موضوع را با کارگران درمیان گذاشته و بدون کسب تکلیف از همکاران پای میز توافق 

. و یا وقتی دیدند نمیتوانند نظر اعتراضی کارگر را منتقل کنند اصال به پای میز مذاکره اجباری نروند. اجباری نروند

 .االن تجربه همه ما بیشتر شده. خسته نباشید

اول به نام کارگر . کانال ها و افرادی هستند که همراه با مسوولین و بر خالف مطالبات و خواست ما حرکت میکنند -*

شروع کردند و فریاد میزدند تا آزادی اسماعیل و تا لغو خصوصی سازی دست از اعتصاب برنمیدارند ولی بعد حرف 

دند و تصاویر مقامات را با تمجید منتشر کردند و ناگهان شدند سخنگوی دولت و مقامات امنیتی و فریاد زدند عوض کر

 .اینگونه رفتارها از نظر کارگران هفت تپه قابل قبول نیست! ". همه چیز درست شد! مدیر جدید تبریک"

دیم بسیاری از مسوولین را وادار کنیم به زبان موفق ش. ما موفق شدیم صدای خود را به تمام ایران و جهان برسانیم -*

تا . اما ما کارگران هفت تپه بیش از این ها توان داریم. خود اعتراف کنند که خصوصی سازی بالی جان کارگران است

تی، بخشی، نجا) تا آزادی دوستان بازداشت شده، . اینجا ما پیروزیم اما با وعده راضی نشده و باید کارمان را تکمیل کنیم

، خلع ید از بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و تحت نظارت کارگران یا بازگرداندن مالکیت (قُلیان

 .شرکت به شرکت تعاونی کارگری، به مبارزه متحدانه خود ادامه خواهیم داد

ما . را برای ما بفرستیدنظرتان . در دو روز آینده بحث و مشورت میکنیم و زمان قطعی اعتصاب کامل را اعالم میکنیم

 !بیش از هزار کارگریم و قطعا پیروز خواهیم شد



  ۳۱آذرماه  ۰۱سه شنبه  -از بخش های مختلف -جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

 -  :pehttps://t.me/kargarane7taکانال مستقل کارگران هفت تپه

 ما اعتصاب را از سر می گیریم : بدین ترتیب فریاد بر داشتند 

 !سرکوب کارگران گروه ملی اهواز دیگر بار آغاز شده است

 :قدمی به عقب باز نخواهیم گشتکارگران فوالد اهواز ؛ 

 
 :کارگر فوالد اهواز به اداره اطالعات احضار شدند ۱۰

بهانه کردن مطالبات کارگران برای »  :سته و با زبان تهدید اعالم می دارد آنگاه که رئیس قوه قضائیه شمشیر از رو ب

تداعی گر حکمرانی ایشان در برابر اعتصاب بزرگ و سراسری  رانندگان « برهم زدن نظم کشور، قابل قبول نیست

 ! آنان قطاع الطریق و راهزن جاده هایند و مستوجب اعدام : کامیون است که گفت 

 : اعالم داشت صادق الریجانی 

 : دشمن در صدد استفاده از ابزار مطالبات کارگری است

تپه و فوالد اهواز، صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز  های کارگران شرکت نیشکر هفت همزمان با تداوم اعتراض

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

دشمن »: گفت« مسئله اقتصاد و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات اوست»صادق الریجانی با ادعای این که 

 .«در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است

با اغتشاش، بحران و اقدامات خالف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد »رئیس قوه قضائیه همچنین هشدار داد که 

 .«رسید

های صنفی مشابه، از جمله اعتصاب کامیونداران، نیز معترضان را به  قوه قضائیه ایران در دیگر اعتراض مقامات

 . تهدید کرده بودند« اشد مجازات»

هنوز از اسامی احضار . کارگر فوالد اهواز به وزارت اطالغات احضار شده اند ۰۱براساس گزارش منابع کارگری 

ن احضار در حالی صورت گرفته که شریعتمداری وزیر کار همراه با محجوب ای. شده گان اطالعی در دست نیست

 .تپه دیدار کردند دبیرکل خانه کارگر در تهران برای ایجاد تشکل کارگری دولتی با چند تن از کارگران نیشکر هفت 

 

ر آن داشته تا گسترش اعتراضات کارگری و قدرتمندتر شدن همبستگی با این اعتراضات؛ جبهه زور و سرمایه را ب

همزمان همه ابزارهای خود را برای درهم شکستن این حرکت ها و جلوگیری از گسترش همبستگی طبقاتی با معترضین 

پرداخت بخشی از دستمزد کارگران، کشاندن بخشی از مرددها به پای میز مذاکره و شکاف انداختن در . به کار گیرد

فرعی به قیمت کنار گذاشتن مطالبات اصلی و همزمان بازداشت  صفوف کارگران؛ وعده اجرای برخی از مطالبات

اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سپیده قلیان و برخوردهای سرکوبگرانه و امنیتی برای درهم شکستن تشکل مستقل و 

رزمنده سندیکای کارگران هفت تپه، خطوط همزمان یک پروژه کثیف ضد کارگری مورد اجماع باندها و جناح های 

 .ی حاکمیتی استاصل

 ۳۱آذر  ۰۱بخش هایی از اطالعیه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد پس از مجمع عمومی امروز پنجشنبه 

 

tg://resolve/?domain=kargarane7tape


 به اطالع همه همکاران و دوستان عزیز میرسانیم که همچون گذشته تا رسیدن به اهدافمان 

 بازگشت شرکت به بدنه اصلی دولت  -

 ورود مستمر شمش و مواد اولیه -

 اندازی تمام خطوط تولید و تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیازراه - 

 فروش مستمر محصوالت -

 حل مشکل بیمه کارگران -

 پرداخت مستمر و به موقع حقوق  - 

 قدمی به عقب باز نخواهیم گشت

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

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

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

 . گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۱۹۹۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۱۹۹۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 معوقه ماه سه/کنند می کار ظرفیت درصد ۰۲ با آرمکو و ایران گری ریخته صنایع -*
 :آرمکو کارگران دستمزد

دبیر )داوود میرزایی  :مده است آ ۷۹آذر  ۹جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
های  باتوجه به مشکالت کنونی شرکت: گفت (اجرایی تشکیالت خانه کارگر ساوه و زرندیه

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

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

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

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

تر به این موضوع رسیدگی کنند تا از توقف  اقتصادی دولت، هرچه سریعمسئوالن ذیربط و تیم 
اکنون کارگران بسیاری از . تولید و بیکارشدن خیل عظیمی از کارگران این حوزه جلوگیری شود

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

mailto:info@karegari.com
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697125-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%88
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697125-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%88


 :شانزدهمین روز بازداشت فعاالن صنفی -*

 
 

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

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

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

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

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

با پایان دادن به  آذر_۹#بر حفظ اتحاد و آرامش از فردا جمعه مورخ خواهشمندیم عالوه 
  .تجمعات در سطح شهرستان،ادامه مطالبه گری را به نمایندگان واگذار کنند

 باتشکر
 مجمع نمایندگان کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

@kargeranhaftapeh_ir 

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

بدینوسیله به اطالع : آمده است  ۷۹آذر  ۹جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
سی و سایر   بی های وابسته به بنگاه خبرپراکنی بی  بار منتشره در اکانترساند اخ   عموم می
های خبری بیگانگان دال بر خونریزی بر اثر شکنجه کارگر بازداشتی  ها و سایت خبرگزاری

تپه، آقای اسماعیل بخشی و وخامت حال وی، در راستای تشویش   شرکت کاغذسازی هفت
الزم بذکر است که متهم .گردد  ه و به شدت تکذیب میاذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه بود

 ۸الذکر در جریان رسیدگی مقدماتی از تمام حقوق قانونی برخوردار بوده و پنجشنبه   فوق
تحقیقات از متهم به صورت  .نیز با خانواده خود تماس تلفنی برقرار نموده است ۹۷آذرماه 

نه خبری دال بر وخامت حال نامبرده به مستقیم تحت نظر مقام قضایی در حال انجام و هرگو
 .گردد شدت تکذیب می

 :کانال رسمی کارگران هفت تپه -*

ماهه کارگران  ۴با اشاره به اینکه دو ماه از حقوق معوق : نماینده ویژه وزارت کار خبرداد؛یاوری
برای پرداخت : آنها واریز شده است، گفت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به حساب

ه مطالبه معوق این کارگران نیز، می بایست تمام کارگران به محل شرکت خود بازگردند و دو ما
میلیارد برای بازسازی خطوط تولید و برداشت نیشکر و  ۳با توجه به تامین اعتبار به مبلغ حدود 

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

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


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

@kargeranhaftapeh_ir 

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

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

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

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

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

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

 ۷۹ادامه حرکت در روز جمعه نهم آذر -*

 

تجمع اولیه ۹۷آذر  ۹بیست و ششمین روز اعتصاب مسالمت آمیز کارگران هفت تپه جمعه 
کارگران    .کارگران نیشکر هفت تپه در ساعات اولیه روز جمعه در مقابل فرمانداری شوش

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

. اسماعیل بخشی را شکنجه کرده اند و علی نجاتی را دیروز با ضرب وشتم بازداشت کردند
  .نیز به مطالبات فوری کارگران افزوده شده است اتیآزادی علی نج مطالبه

 آزاد تپه هفت بازداشتی کارگر که کنم می توصیه محمود صادقی مطرح کرد؛ -*
 :است بوده اشتباه ها سازی خصوصی/شود

عضو )محمود صادقی : آمده است  ۷۹آذر  ۹جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
تپه  با اشاره به اینکه اعتراضات کارگران نیشکر هفت( ن امید مجلس شورای اسالمیفراکسیو

طبق قانون : قانون اساسی از حقوق اساسی اظهار کرد 72و گروه ملی فوالد اهواز طبق اصل 
این . برگزاری اجتماعات بدون حمل سالح آزاد است مشروط بر اینکه مخل موازین اسالم نباشد

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

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

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

حل اینگونه مشکالت بازداشت کردن و برخوردهای  توجه کنند که راهانتظامی و امنیتی باید 
های فوری نیز نداریم باید اجازه دهیم که  حل حتی اگر راه. سلبی و قهری با معترضین نیست
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697183-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87


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

 .  آزاد شوندتپه  بازداشتی هفت

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

 یاوری، نماینده ویژه وزارت کار خبرداد؛
ماهه کارگران شرکت کشت و صنعت  ۴یاوری با اشاره به اینکه دو ماه از حقوق معوق 

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

میلیارد برای بازسازی خطوط تولید و برداشت نیشکر و استحصال  ۳اعتبار به مبلغ حدود 
 .ز دی ماه بروز رسانی خواهد شدشکر و فروش آن، مابقی مطالبات کارگران ا

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

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

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

  !سیاسی متحد شویم
کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و  -2 کارگران پروژه های پارس جنوبی -1

جمعی  -5 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک -4 فعاالن کارگری جنوب -3 بندر امام
  کرج -از کارگران محور تهران 

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

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

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

این بازداشت ها با هدف خاموش کردن . ن قضائی و امنیتی به راه افتاده استتوسط مسئوال
  .صدای اعتراض کارگران، معلمان و نیروهای معترض است

 ۷۷اسماعیل بخشی عضو مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به همراه 
پلیسی و امنیتی در  نفر از نمایندگان کارگران دستگیر شده بودند هنوز زیر فشارهای شدید

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

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

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

آذر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  ۸صبح روز پنجشنبه 
ی او مورد ضرب و شتم قرار داده و  کارگری به خانه را نیز با یورش نیروهای امنیتی و ضد

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

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

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

ید و شرط مستبد دولت سرمایه داران و زمینداران مقاوت کنیم و آزادی فوری و بدون ق

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


ب سرمایه ی زندانیان سیاسی را در رزم بی امان خویش علیه دستگاه ستم و سرکو همه
  .داری به دست بیاوریم 

  کارگر زندانی ، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
  ارگران علیه حاکمیت سرمایه داریی سیاسی ک شکوفا باد مبارزه

 ۷۳۹۷آذر ماه 
ستگیری علی نجاتی و شکنجه ی اسماعیل بخشی را نهاد های همبستگی د -*

 .شدیدا محکوم می کنیم

  
 

منزل علی نجاتی از چهره های سرشناس سندیکای کارگران  ( نوامبر ۹۹) آذرماه  ۸در روز 
پیمان )نیشکر هفت تپه مورد هجوم مامورین حکومتی قرار گرفت و او را به همراه پسرش 

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

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

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

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

  .به بیمارستانی منتقل شده استی وحشیانه 
رژیم جنایت کار جمهوری اسالمی عزیزترین یاران طبقه کارگر را تحت شدیدترین فشارها قرار 

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

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

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

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

 .ران ، بی وفقه ادامه دارداسالمی ای کنار دیگر زحمتکشان علیه نظام گندیده
نهادهای همبستگی با تمام توان می کوشد تا تشکالت کارگری و رسانه های بین المللی را 

و حمایت آنها را از علی . از سرکوبگری و توحش رژیم در مقابل مبارزات کارگران آگاه کند
جه و فشارها باید هر چه زودتر به شکن. نجاتی، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان جلب نماید
 .علیه این فعالین پایان داده شود و آنها فورا آزاد شوند

 ایران اسالمی داری سرمایه رژیم د با سرنگون

 کشور خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 ۹۳۷۸نوامبر  ۳۳ برابر با ۷۳۹۷ آذر ۹جمعه 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
http://nahadha.blogspot.com/ 
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 عکس سردار سلیمانی در تجمعات نشانه ی چیست؟ همکاران پیام -*

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اصال نه ضد مقامات و نه به . شما فقط باید از مطالبات کارگر گرسنه ی هفت تپه دفاع کنید
چرا باید زمان از دست  .نشست و برخاست شما باید با کارگر باشد. نفع مقامات شعار ندید

بدهیم؟ هر کدام بودید که درخواست کردید اعتصاب تمام است سریعا اعالم کنید که دیگر 
  .نمیخواهید نماینده کارگری باشید

عکس کاوه سرزمین مان، اسماعیل بخشی پرچم ما در تجمعات است و همانطور که امروز 
  !نجاتی آزاد باید گردند بخشی،! کارگر زندانی آزاد باید گردد: شعار دادیم 

با ما همراه باشید . خود را سنگ روی یخ نکنید. برخالف خواسته ی شما تجمع ادامه پیدا کرد
 .و در تجمعات شرکت کنید

  !تا آزادی همکاران زندانی و تا خلع ید از بخش خصوصی، اتحاد، تجمع
 .انتشار از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۹۷آذر۹

 :ون شرح بنگرید بد -*
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 در بیست و ششمین روز اعتصاب با كارگران هفت تپه  همگام / همصدا / همراه 

 !ی ما نیستند آنهایی که پایان تجمعات را اعالم کردند نماینده:  همکاران پیام -*
اول باید . چه کسی به شما اجازه داد تجمعات را تمام شده اعالم کنید؟ خیلی شکر خوردید

شما نماینده ما هستید نه ما . می آمدید در جمع کارگران و سوال میکردید بعد نطق میکردید
. کنید برای مطالبات همه کارگران باید فعالیت. شما که به ما دستور نمیدهید . نماینده شما
. خسته شدید؟ شما را ترسانده اند؟ تا همینجا دست شما را میبوسیم. دوستان عزیز

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

بسیج دانشجویی و نماینده . ییدهمکاران با خانواده بیا. صبح جلوی فرمانداری 8تجمع ما فردا 
ما تجمع صنفی داریم نه تجمع . لطفا نیایید. مجلس برای کاسبی جریانات خودشان می آیند

  !که شما با رقبای سیاسی خودتان تسویه حساب کنید
انتشار از سندیکای کارگران نیشکر هفت / تجمع تا پیروزی نهایی و خلع ید از بخش خصوصی

 تپه

 :زنان پایان دهید  هبه خشونت علی -*

 

کارگران هفت تپه با ارج نهادن به حضور زنان و تریبون دادن به آنها نشان دادند که جنبش 
 می گوید" نه" شورایی به تبعیض جنسیتی 

علی نجاتی و اسماعیل بخشی صدا و حنجره ما هستند آقای  همکاران یامپ -*
 !رییس دادگستری
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رئیس دادگستری شوش خیلی خوب میدانید که علی نجاتی نماینده کارگران بوده و عضو 

فرمایش میکنی دستگیری نجاتی ربطی به مطالبات کارگران هفت تپه ندارد؟ . سندیکا است
چندین بار در همین شوش برای مسایل هفت تپه دادگاهیش  پس می شود بفرمایید چرا

کردید؟ چرا چندین بار دستگیرش کردید؟ چرا از کار اخراجش کردید و سال ها بعد با اعتراض و 
شکایت و هزینه زیاد توانست بازنشسته بشود؟ چرا در همه پرونده هاش برای کارگران از او 

تگیری ربطی به این سری اعتراضات ندارد؟ مگر سوال کردید؟ منظورتان این است که این دس
فرقی دارد؟ نجاتی یکی از ده ها کارگری است که برای مطالبات کارگران هفت تپه آزار و اذیت 

  !اسماعیل بخشی هم ربطی به مطالبات کارگران هفت تپه ندارد؟ عجبا. شده است
شماها مدافع . ب میخوردکارگران به خوبی میدانند که ماجرا از کجا آ! آقای جعفری چگنی

. شما برای امنیت کارفرماها توی سر ما میزنید. کارفرماها هستید و زورتون به کارگران میرسد
علی نجاتی و اسماعیل بخشی و دیگران هم برای شما حکم مزاحم دارند که میخواهید چند 

 .ابود کنندصباحی تو زندان نگه دارید تا کارفرماها بتواند درست و حسابی هفت تپه را ن
ما پشتیبان آنها خواهیم . نجاتی و بخشی دوستان، همکاران و صدای حق طلبی ما هستند

راستی چرا اگر نجاتی برای حکم قبلی باید دستگیر میشد به خانه او حمله ور شدید؟ . بود
بدون حکم؟ چرا این مرد با سن و سال که ناراحتی قلبی دارد را ضرب و شتم کردند؟ چرا 

باید میریختند در خانه و جلوی . ضاریه نفرستادید که حکم حبس داری برو زندانبرایش اح
 خانواده او را کتک کاری میکردند؟

اسماعیل بخشی که یکی از نمایندگان ما در این اعتراضات بود چرا ضرب و شتم و کبود و 
. اصال حرف هایتان فقط برای سیستم خودتان خوب است! زخمی شده ؟ باور کن رییس

استی اگر پرونده نجاتی برای این اعتراضات نبود چرا همان شبی که دستور بازداشت ر
می بینید ما هم ! نمایندگان کارگری را صادر کردید دستور بازداشت نجاتی هم صادر شد؟

 !خبرهایی داریم
ما تا خلع ید بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و زیر نظر کارگران و آزادی 

باور کنید هر چه بیشتر از این دروغ ها بشنویم بیشتر . نجاتی اعتراض خواهیم کردبخشی و 
انتشار از / .مطمئن میشویم که شماها قطعا به نفع ما نیستید، هیچ، علیه ما هم هستید

 ۹۷آذر  ۹/ .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 :کشته و زخمی شدن سه کاسبکار در آذربایجان غربی -*

 

 :در شوش همچنان جمع اند  کارگران -*



 

تجمع اولیه کارگران در مقابل فرمانداری شهر شوش بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران 
 نیشکر هفت تپه

احضار دو فعال کارگری به اداره اطالعات شوش در رابطه با اعتصاب و اعتراضات 
  کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

 
اقای محمد امیدوار پرسنل قسمت بازرگانی نیشکر  دو فعال کارگریبرپایه گزارش منتشره 

هفت تپه و همسرش خانم شهین پیشاهنگ دیروز جمعه نهم آذر ماه از طریق تماس تلفنی 
ظهر مورد  بعد از ۴به اداره اطالعات شوش احضار و پس از حضور در این نهاد در ساعت 

  .بازجوئی قرار گرفتند
ی پیرامون اعتصاب و مسائل شرکت نیشکر به مدت بنا بر این گزارش، این دو فعال کارگر

نزدیک به سه ساعت مورد بازجوئی قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا نسبت به پایان 
  .زگرداندن کارگران اقدام نماینداعتصاب و با

احضار و بازجوئی از این دو فعال کارگری بدنبال آن صورت میگیرد که روز پنج شنبه هشتم آذر 
ی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با ضرب و ماه عل

روز از بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده  ۷۴شتم بازداشت شد و هنوز پس از گذشت 
  ... .آنان اطالع دقیقی در دست نیستقلیان از سرنوشت 

امروز با تجمع  با این حال، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مصمم و استوار ایستاده اند و
همزمان در مقابل فرمانداری شوش و محل شرکت که بدلیل حضور هیئتی از مسئولین شهر 

شوش در آنجا صورت گرفت، بار دیگر اعالم کردند تا آزادی اسماعیل بخشی و همه 
بازداشت شدگان مرتبط با اعترضات کارگران و تحقق خواستهایی که بدلیل انها دست به 

 .ه اعتراضات خود ادامه خواهند داداعتصاب زده اند ب

پیام پیام سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج  -*
 : آذر ۶۱در آستانه   شکیبا، آرش صادقی، مجید اسدی

، زمانی که آن سه قطره خون خروشان بر صحن دانشگاه جاری شد، در سنت ۳۹آذر  ۷۱از 
. اند جویان نقشی پیشتاز و پیش برنده در جامعه داشتهوقفه علیه استبداد، دانش مبارزه بی

دانشگاه، به رغم گرایش ذاتی استبداد به محو و سرکوب فریادهای آزادی خواهی، با فدیه 
ماه  و دی ۸۸تا قیام  ۷۸، خیزش تیرماه ۱۳های گوناگون، از دهه  های پاکش در سرفصل خون
  .متن جامعه بدل شده است زادی در، به سمبلی از مقاومت و مبارزه برای آ۹۱

ناگفته پیداست که این میراث زنده و ماندگار، مرهون قدر و قیمتی است که جوانان دانشجو 
روزگاری شعار ما این بود که دانشگاه سنگر . اند نسل در نسل به پای آرمان آزادی ریخته



و باندهای ها  بایست با مرزبندی قاطع با همه دسته آزادی است، چرا که دانشجویان می
ی در برابر استبداد حکومتی، آرمان آزادی را با ایستادن در پیشانی صف پیکاری اجتماع

  .جستجو کنند
تپه و فوالد، معلمان، کامیونداران،  حال در شرایطی که اقشار مختلف جامعه، از کارگران هفت

به جان آمده رانتی تا دیگر اصناف، اقشار و مردم  -کشاورزان و غارت شدگان موسسات مالی
دهند، تعهد مبرم و تاریخی  از فقر و ستم مضاعف، فریاد حق طلبی و آزادی خواهی سر می

تر از گذشته پا به میدان نهند و بخشی از  دانشجویان اقتضای آن دارد تا متشکل تر و فعال
  .قیام را خالقانه بر دوش گیرند مسئولیت این

ای فراگیر، آن روی دیگر سکه غارت و  عنوان پدیدهسازی آموزش و تحصیل به  به باور ما، پولی
چپاول اصناف و اقشار تحت ستم جامعه و بازتولید سیاسی دستگاهی است که 

از این رو، هم . یابد موجودیتش، تنها در سایه سرکوب، اعدام و جنگ افروزی معنا می
ساختن ور  سرنوشتی دانشگاه با دیگر مردم ستم زده، تعهد دانشجویان را در شعله

ها و در پیوند و همگام با دیگر اقشار جامعه برای محو مناسبات ستمگرانه  اعتراضات و خیزش
  .سازد روری تر میموجود و نبرد با چنین تقدیر و سرنوشتی کور، بیش از پیش آشکارتر و ض

داشتن یک سنت و آیین تاریخی  آذر به مثابه پاسداشت و زنده نگه ۷۱برپایی مراسم 
عصیان علیه استبداد، کارزاری است که عزم و اراده دانشجویان را در اتحاد و اعتراض و 

از این رو ،همه . بخشد همبستگی با اعتراضات و اعتصابات دیگر اقشار ستم دیده اعتال می
خوانیم تا برای بزرگداشت این روز در هر دانشکده و  دانشجویان سرافراز و آگاه را فرا می

  .ا به پا خیزنداه متشکل و هم صددانشگ
  پیام شکیبا، آرش صادقی، مجید اسدی

  زندان رجایی شهر کرج
  ۷۳۹۷آذر  ۷چهارشنبه 

 
 :سیستان و بلوچستان؛ رکورددار بازماندگان از تحصیل در کشور -*

 
 

هزار کودک  ۷۹۳در چهارسال گذشته : مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان
اند؛ این  هزار نفر از تحصیل بازمانده ۷۳چنان  دند و همبازمانده از تحصیل جذب مدارس ش

استان ایران جذب شدند،  ۳۷هزار کودک بازمانده از تحصیل که در  ۷۴۳یعنی از جمعیت 
 ۷۴۹چنین از  است؛ هم  هزار نفر متعلق به سیستان و بلوچستان ۷۹۳درصد آن،  ۸۳از  بیش

ترین استان  د بازهم متعلق به محرومدرص ۰۳چنان بازمانده هم چیزی حدود  هزار کودک هم
 . ایران است

 همگان_حق_رایگان_تحصیل#

 : تپه و گروه ملی اهواز در فرانکفورت آلمان  در دفاع از حرکت کارگران هفت  -*
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از یکماه گذشته در ایران شاهد اعتصاب سراسری معلمان و نیز اعتصابات و اعتراضات 

اعتصابات و گردهمایی های کارگران سه هفته . کارگری در چندین مرکز تولیدی هستیم 
کارگران نیشکر هفت تپه و نیز کارگران گروه ملی . است که در خوزستان همچنان ادامه دارد 

فوالد اهواز ضمن بیان مطالباتشان اتحاد و همبستگی کارگران را در خیابان ها به نمایش 
مله شرکت هپکو دراراک قرار گرفتند گذاشتند و مورد حمایت کارگران سایر مراکز تولیدی منج

سایر اقشار جامعه منجمله معلمان ، دانشجویان و بازنشستگان به اشکال مختلف . 
در طی این مبارزات . همبستگی خود را با مبارزات کارگری در هفت تپه و فوالد اعالم کردند 
عالم شد و در مرکز آلترناتیو تحقق مطالبات هفت تپه از طریق اداره شورایی با صدای بلند ا

 .توجه جامعه قرارگرفت
ما خود را در کنار این مبارزات وسهیم در آن می بینیم وصدای آنها را برای تحقق مطالباتشان 

منجمله مبارزه بر علیه خصوصی سازی و آزادی دستگیرشده گان منجمله سپیده قلیان، 
 .اسماعیل بخشی و علی نجاتی منعکس خواهیم کرد

 
        ی با مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران ـ فرانکفورتکمیته همبستگ

  ۹۳۷۸نوامبر 
 
 ! ورود مارها و عقرب های سمی به هفت تپه -*

  
هیئتی از مسئولین استانی بهمراه آقایان تا دیروز که ما را سرکوب می کردند کجا بودید؟ 

کارگران در حالی که اسماعیل  نماینده کارفرما امروز شنبه در بیست و هفتمین روز اعتصاب
بخشی تحت شکنجه قرار گرفته؛سپیده غلیان همچنان در بازداشت است، و علی نجاتی با 

دو فعال کارگری اقای محمد امیدوار پرسنل قسمت بعد تر ضرب و شتم دستگیر شده، 
می . وارد هفت تپه شده اند بازرگانی نیشکر هفت تپه و همسرش خانم شهین پیشاهنگ

د استمرار اعتراضات کارگران و همبستگی باشکوه داخلی و جهانی با این کارگران را خواهن
 .در هم بشکنند

ما سرکوب، بازداشت و تهدید علیه تمامی زحمتکشان را به : مادران پارک الله -*
  !کنیم شدت محکوم می

  !کنیم ما سرکوب، بازداشت و تهدید علیه تمامی زحمتکشان را به شدت محکوم می
  !از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران حمایت می کنیم و
 

عدالتی حکومت اسالمی  مبارزات دلیر زنان و مردان ایرانی علیه آزادی کشی و تبعیض و بی
ایران، مخصوص امروز و دیروز نیست و از همان آغازین روزهای به قدرت رسیدن این حکومت 



زات، به اشکال مختلف ادامه دارد و هر چه وضعیت اقتصادی، ستم کار در ایران، این مبار
شود، مبارزات مردم نقش و رنگ  سیاسی و اجتماعی این حکومت بیدادگر بحرانی تر می

  .تری به خود می گیرد  تازه
از آن سوی، خشونت سازمان یافته حاکمان اسالمی در ایران برای حفظ اقتدار خود، نه تنها 

لکه بر مردم معترض برای کسب حقوق صنفی و مدنی شان، روز به بر فعاالن سیاسی، ب
گیرد، زیرا این تشنگان قدرت و ثروت، توانی برای بهبود بخشیدن به شرایط را  روز فزونی می

ندارند و راهی جز سرکوب و فریب مردم نمی شناسند و از این رو هر چه در توان دارند، از به 
گویی تا چپاول منابع و به هدر دادن امکانات و در نتیجه  وغانحراف کشاندن مبارزات مردم و در

  .گیرند تا اندکی بیشتر بر قدرت دوام بیاورند را به کار می  تبعیض و سرکوب گسترده
کنند تا هر صدای  ها چهل سال است که به ناعادالنه ترین شکل ممکن، تالش می آن

کنجه جسمی و روانی و زندانی کردن و اعتراضی را در نطفه خفه کنند و به آزار و اذیت و ش
کشتن مردم مبارز مبادرت می ورزند، بدون اینکه به عاقبت کار خود بیاندیشند، آن هم در 

چنین شرایطی که بحرانی ساختاری گریبان حکومت را گرفته است و دیری نخواهد پایید که 
برساند و خیزشی  عدالتی، صبر و طاقت مردم را به پایان این آزادی کشی و تبعیض و بی

  .گسترده و همه گیر را به دنبال داشته باشد
، جنبش فرودستان با اتحادی کم نظیر و پیگیر و ۹۱هم چنان که شاهدیم، از دی ماه سال 

است و علیه حکومت   پایدار، جلودار مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران شده
این مبارزات به . پیوسته به مبارزه شان ادامه می دهند اند و بیدادگر اسالمی ایران ایستاده

آن علت است که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور روز به روز بحرانی تر شده و 
  .حکومت هم دیگر توان اداره کشور را ندارد

  اکنون نیز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست و هفتمین روز متوالی خود شده هم
حکومت نیز به اشکال مختلف؛ یا با ایجاد تفرقه و توطئه یا با سرکوب و پادگانی کردن  است و

کند که این مبارزات را در هم بشکند و تا کنون تنی چند از  منطقه و بازداشت، تالش می
افراد و نمایندگان کارگران را بازداشت و به طور موقت آزاد کرده و تا این لحظه هم چنان 

و احمد نجاتی و زن جوانی به نام سپیده قلیان که قصد خبر رسانی اسماعیل بخشی 
ها در خوزستان و دیگر  داشت، در بازداشت هستند و اعتراض گسترده ای برای آزادی آن

  .نقاط ایران به راه افتاده است
کارگران هفت تپه خواهان لغو خصوصی سازی و دولتی کردن کارخانه با نظارت شورایی 

خواهند که مجموعه ی خود را با همیاری و مشارکت و دستان  ها می آن. کارگران هستند
خواهند که هر چه زودتر به تمامی  ها می آن. توانای خود بسازند تا تولید را رونق دهند

بازداشت ها و پرونده سازی ها، پایان داده و حقوق های معوقه کارگران بی کم و کاست 
و   شی و نابرابری را با پوست و گوشت خود لمس کردهها تبعیض و آزادی ک آن. پرداخت شود

  .اند که تا رسیدن به نتیجه مطلوب، ادامه دهند عزم شان را جزم کرده
کارگران ملی فوالد اهواز نیز ماه هاست که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای 

آن . می زنندکارگران و علیه خصوصی سازی کارخانه، دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب 
مشکل ما حل نشه، / هشهری به هوش باش، ما کارگریم نه اوباش: ها شعار می دهند

  .کارگر زندانی، آزاد باید گردد/ اهواز قیامت می شه
معلمان، بازنشستگان، کشاورزان، رانندگان، پرستاران، کولبران، کارکنان بیمارستان ها و 

نند صدای اعتراض خود را، به طور پیوسته و ک دیگر اقشار زحمتکش و آگاه جامعه تالش می
پیگیر، با تجمع، تحصن و اعتصاب، به این شرایط اسف بار نشان دهند، ولی نه تنها هیچ 

ها توجهی نمی کند، بلکه با سرکوب و تهدید و بازداشت و  های آن مسئولی به خواسته
ریادهای در گلو مانده خواهند که ف بازجویی، یا با به انحراف کشاندن این اعتراض ها، می

     .شوند مردم جان به لب رسیده و آگاه را خاموش کنند، ولی موفق نمی
های برحق کارگران نیشکر هفت تپه، فوالد اهواز و  ما مادران پارک الله ایران نیز، از خواسته

کنیم و  تمامی کارگران، کشاورزان، معلمان و زحمتکشان و آزادی خواهان ایران حمایت می
ونت و توطئه سازمان یافته حکومت برای سرکوب یا به انحراف کشاندن این مبارزات را خش

ما هم چنین خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان . کنیم به شدت محکوم می
سیاسی به بند کشیده شده در این اعتراض ها، به ویژه آزادی بدون قید و شرط اسماعیل 



ها  لیان و دیگر بازداشت شدگان و رفع پرونده سازی برای آنبخشی، احمد نجاتی، سپیده ق
  .هستیم

های خود مبنی بر آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو  ما هم چنین بر خواسته
کامل قانون مجازات اعدام، محاکمه و مجازات آمران و عامالن تمام جنایت های صورت گرفته 

ی و عادالنه و مردمی پای می فشاریم و اعتقاد در جمهوری اسالمی در دادگاه های علن
عمیق داریم که این خواسته ها با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به 

تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواسته ها باید برای رسیدن به . دست خواهد آمد
ت نیز تالش کنیم، زیرا علت آزادی بیان و اندیشه، رفع هرگونه تبعیض، و جدایی دین ازحکوم

اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار حکومت و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت 
  .اسالمی می دانیم

اعتراض، تجمع، تحصن، اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل، حداقل حق همگی ما 
  .اب زندگی آزادانه و انسانی استها برای انتخ انسان

  له ایرانمادران پارک ال
 ۷۳۹۷آذر  ۷۳

 :رفتگران در اعتراض آشغال های سطح شهر بیجار را جمع نکردند  -*

 
آذر کارگران شهرداری بیجار در ادامه اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق  ۷۳امروز شنبه 

 آشغالها درسطح شهرپخش شده اند و کسی پاسخگو نیست.دست از کار کشیده اند 

درصد گران  ۹۷مرغ / درصدی نرخ موز ۶۱۱افزایش ؛۷۱نسبت به آبان  ۷۹در آبان  -*
 :شد
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قلم  ۹۴گزارش تغییرات قیمت : آمده است  ۷۳۹۷ آذر ۷۳در تاریخ ،خبرگزاری مهر به گزارش
درصدو سیب  ۷۱۰۴۷درصد ، موز با ۹۴۴۴۴خوراکی نشان می دهد که رب گوجه فرنگی با 

درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به آبان ماه سال گذشته داشته  ۷۳۳۴۱درختی زرد با 
، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری ۷۳۹۷اساس نتایج به دست آمده در آبان ماه بر .اند

با « شیرپاستوریزه »درصد افزایش،  ۳۳۴۸با « خیار»نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 
 .درصد افزایش بوده است ۷۴٧با « موز» درصد افزایش و  ۷۹۴۷

درصد نسبت به ماه  ۷.۴۷« زمینی سیب»درصد و  ۹۷۴۳« پرتقال محصول داخل»در این ماه 
آبان )بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل .قبل کاهش قیمت داشته است

با « موز » درصد افزایش و پس از آن  ۹٢٢۴٢با « رب گوجه فرنگی»مربوط به اقالم ( .۷۳۹
المی همچنین اق.درصد افزایش است .۷۳۳۴با « سیب درختی زرد»درصد افزایش و  ٧۴۷.۷
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در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه « مرغ»و « گوساله»، «گوشت گوسفند»مانند 
درصد گران  ۰۴۷و  ۳۴۳، ۷۴۱درصد و نسبت به مهر ماه  ۴۹۴۷و  ۰۰۴۹، ۴۰۴۰ به ترتیب سال قبل،

الزم به ذکر است، تنها سیب زمینی و پرتقال با کاهش قیمت نسبت ماه قبل مواجه .اند شده
جدول قیمت  ....قلم کاال همچنان درحال گران شدن هستند ۹۹این در حالیست که بوده اند 

 !ها را در لینک باال می توانید مشاهده کنید

 :به مبارزان هفت تپه ای یک بازنشسته  ارسالی پیام -*

و رنج کارگران هفت تپه را  دسالم و درود بر مبارزان هفت تپه من بعنوان یک بازنشسته که در 
ت و استخوان درک میکنم حمایت خود را از کارگران مظلوم و ستمدیده هفت تپه اعالم با پوس

و خواستار آزادی عزیزان ملت ایران اسماعیل بخشی سپیده قلیان و علی نجاتی هستم و از 
کارگران شریف که اکنون ملت ایران در حال حمایت از انها هستند و آوازه ی عدالت خواهیشون 

نین انداز شده خواستارم تا زمانیکه به خواسته های بر حق خود نرسیدن در گوش جهانیان ط
دست از اعتصاب بر ندارن چرا که تسلیم شدن کارگران در مقابل این ستمگران همانا ظلم به 

 خودشان و جامعه کارگری سراسر کشور میباشد
 تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت: انتشار

 آذر ۷۳

نبه اعتراض به دستگیری اسماعیل بخشی و ش -اطالعیه شماره هشت  -*
 : سپیده قلیان و علی نجاتی

 
تظاهرات بر علیه پرونده . آذر ماه در بسیاری از شهرهای دنیا تظاهرات بود ۷۳امروز شنبه 

منیتی کردن اعتراض به گرسنگی و فقر، تظاهرات بر علیه شکنجه و دستگیری و سازی و ا
تهدید فعالین کارگری، تظاهرات بر علیه پاپوش دوزی رژیم جنایتکار اسالمی بر علیه 

معترضین به نداری و کارگرانی که ماهها دستمزد دریافت نکرده و از پرداخت هزینه زندگی 
مردم به خیابان آمده و فریاد میزنند که بروید کنار ، تا خودمان این . خود عاجز و ناتوان هستند

اداره امور را در دست بگیریم و مزدوران حکومتی به این معترضین حمله میبرند و رهبران آنها 
  .را دستگیر میکنند

امروز در استکهلم سوئد، جوانان و آزادیخواهان بر سر در سفارت رژیم عکسهای رهبران 
در همان شهر در مقابل سفارت رژیم تظاهرات بزرگی بر پا . را نصب کردند محبوب کارگری

بود و فریاد سرنگون باد حکومت اسالمی سر داده شد و همه خواهان آزادی فوری دستگیر 
در شهر فرانکفورت و کلن . شدگان اسماعیل بخشی سپیده قلیان و علی نجاتی شدند

تظاهرات کنندگان همبستگی عمیق خود را ... ورنتو وآلمان میتینگهایی برپا بود و در اسلو و ت
با مردم آزاده شوش و اهواز با هفت تپه ایها و فوالدیها و با خانواده های کارگران اعالم 

  .کردند
در ایران نیز اعتراضاتی در دفاع از کارگران هفت تپه در جریان بود، از جمله پیام حمایتی 

دران ازکارگران هفت تپه و فوالد اهواز، تظاهرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازن
 ...ران فوالد قزوین در جریان بودکارگ

باید به این مبارزات ادامه دهیم و کاری کنیم که رژیم اسالمی مجبور به عقب نشینی شده 
  .به خواستهای کارگران گردن نهد و زندانیان را آزاد کرده و



  کمپین آزادی اسماعیل بخشی
 ۹۳۷۸دسامبر  ۷/  ۷۳۹۷آذر  ۷۳

گزارشی از آکسیون حمایت از مبارزات کارگران هفت تپه و : هلند -آمستردام  -*
 : فوالد اهواز

در حمایت از اعتصابات و تجمعات اعتراضی ( ۷۳۹۷سوم آذر ماه ) ۹۳۷۸نوامبر  ۹۴روز شنبه 
رژیم جمهوری کارگران دالور هفت تپه و فوالد اهواز و در اعتراض به سیاستهای کارگر ستیز 

اسالمی علیه این مبارزات و دستگیری تعدادی از کارگران، آکسیون اعتراضی ای در میدان 
ی حمایت از خیزش  کمیته"این حرکت مبارزاتی به فراخوان . آمستردام هلند برگزار شد" دام"

ی حمایت از  کمیته. "، هلند شکل گرفته بود"مردم و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران
، هلند، تشکلی دمکراتیک است که اخیرا "یزش مردم و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایرانخ

با همکاری سازمانهای سیاسی و افراد مبارز و انقالبی شکل گرفته و فعالین چریکهای 
  .د یکی از این نیرو ها می باشندفدائی خلق ایران در هلن

بنرها و شعارهای کمیته و نیروهای تشکیل  با تصاویر،" دام"محل برگزاری تظاهرات در میدان 
پوشیده شده " نابود باد امپریالیسم، زنده باد سوسیالیزم"دهنده کمیته و از جمله با شعار، 

بود و برگزار کنندگان این حرکت با گذاشتن یک پادیوم از طریق بلندگو، دالئل این حرکت و 
سیاری که برای دیدن حرکت در محل خواستها و شعارهای خود را به اطالع بازدیدکنندگان ب

این آکسیون اعتراضی مشترک، از ساعت یک تا چهار بعد از . می ایستادند، می رساندند
مواجه شد " دام"این آکسیون با استقبال ایرانیان مبارز و رهگذران میدان . ظهر ادامه داشت

ن و مطالبات آنها، و آنها به اشکال مختلف همبستگی خویش را با کارگران به پاخاسته ایرا
عالوه بر این، از سوی جریانات شرکت کننده در این آکسیون، اطالعیه هایی نیز . نشان دادند

همچنین . در مورد شرایط سخت معیشتی و کار کارگران و مردم ستمدیده قرائت شد
اطالعیه هایی در افشای چهره سیاه رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی در میان عابرین و 

  .در این آکسیون در محل پخش شدند حاضرین
نوامبر که جلوه ای از همکاری و اتحاد عمل نیروهای مختلف در  ۹۴به این ترتیب حرکت 

آمستردام و تالشی جهت پشتیبانی از اعتصابات کارگری و افشای چهره کارگر ستیز 
  .بود، با موفقیت به پایان رسید جمهوری اسالمی

  "مپریالیسم جمهوری اسالمینابود باد رژیم وابسته به ا"
  "ارزات حق طلبانه کارگران مبارزپیروز باد مب"

  هلند -فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در آمستردام 
 ۷۳۹۷آذر  ۴ - ۹۳۷۸بیست و پنج نوامبر 

 : دیدار با خانواده محمد نجفی وکیل زندانی  -*

 

فی وکیل زندانی در شازند اراک دیدار جمعی از فعاالن سیاسی ومدنی با خانواده محمد نج
  .دیدار کردند

کارگران دستگیر شده هفت تپه را اینگونه سوار ریوی ارتشی می کنند و می  -*
 : برند



  

 اند؟ اینا امنیت ملی را ه خطر انداخته. این هفت تپه است
 ها از امید صالحی عکس

م جمهوری در پاسخ به تکذیبیه های مقامات رژی: اتحادیه ی بین المللی -*
  :اسالمی

 
در پی اطالعیه مربوط به گزارشات واصله پیرامون ضرب و شتم و شکنجه اسماعیل بخشی 

بدنبال بازداشت او و درج این گزارشات در رسانه ها و سایتها و کانالهای خبری، مقامات 
و این گزارشات را  مختلف جمهوری اسالمی بالفاصله و سراسیمه واکنش به خرج داده

  .کردندتکذیب 
ریًیس دادگستری شوش صادق چگینی و خبرگزاری رسمی ً قوه قضایًیه ایران ً اظهار کرده 
اند که این گزارشات کذب محض است و اسماعیل بخشی در صحت کامل بسر می برد و 

همچنین عالمرضا شریعتی استاندار خوزستان به ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 
ه یا ضرب و جرح نشده و برای تکمیل پرونده در اختیار گفته اسماعیل بخشی شکنج

دستگاههای مربوطه که منظورش همان نیروهای اطالعاتی و امنیتی است، قرار داده شده 
هر گونه خبری مبنی بر وخامت حال »دادگستری استان خوزستان طی اطالعیه ای . است

م به صورت مستقیم تحت را به شدت تکذیب کرده و گفته است تحقیقات از مته« نامبرده
دادگستری استان خوزستان اعالم کرده که اخبار . نظر مقام قضایی در حال انجام است

در راستای تشویش "اسماعیل بخشی " خونریزی بر اثر شکنجه"منتشر شده مبنی بر 
  ".گردد بوده و به شدت تکذیب می اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه

ی سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران شرکت همانطور که در کانالهای خبر
نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته پیگیری 

ایجاد تشکلهای کارگری، اتحاد بازنشستگان و نیز برخی از دیگر تشکالت کارگری در داخل و 
و شتم کارگر بازداشتی اسماعیل  خارج از کشور درج شده است اخبار رسیده در مورد ضرب

اینکه بنا به . بخشی، بر مبنای مشاهدات و گزارشات از منابع قابل اعتمادی بوده است
نشده " خونریزی بر اثر شکنجه"ادعای دادگستری استان خوزستان اسماعیل بخشی دچار 

کنجه که می توان تفسیر کرد که ممکن است او خونریزی داشته باشد اما بر اثر ش –است 
و یا اینکه جاهایی اعالم  -نبوده باشد و یا ضرب و شتم او به خونریزی منجر نشده باشد

به سر می برد و یا چون اسماعیل " صحت کامل"شده است که اسماعیل بخشی در 
بخشی با خانواده تماس تلفنی داشته پس البد مورد ضرب و شتم قرار نگرفته و ادعاهایی 

انسان آگاه و شریفی که حتی شناختی ابتدایی از کارکرد رژیم  از این دست، برای ما و هر
جنایتکار جمهوری اسالمی در این چهل سال داشته باشد، از هیچ گونه اعتبار و حقانیت 

جمهوری اسالمی ایران حکومت قتل عامها و شکنجه ها است، این . برخوردار نیست
حکومت ممنوعیت تشکلهای و حکومت قتل عامهای دهه شصت، " قبر"، "تابوت" حکومت 

مستقل کارگری، دانشجویی، زنان و هرگونه سازمان و حزب آزادیخواه و برابری طلب و ناقض 
رسانه های رژیم بخشی از این دستگاه زندان و . دائمی ابتدایی ترین حقوق انسانی است

شکنجه هستند و پخش تکذیبیه توسط آنها بخشی از تقسیم کار میان دستگاههای رژیم 
اما رجوع برخی مدیای غیررژیمی در خارج از کشور به تکذیبیه های مقامات امنیتی و . ستا

اینجا حتی نیازی نیست به ضرب و . قضایی و اجرایی جمهوری اسالمی تاسف بار میباشد
شتمها و شکنجه ها و اعدامهای جمعی دهه شصت مراجعه داد، قاعده جمهوری اسالمی 



سی از ابتدا تاکنون عالوه بر اعدامها، همواره و همچنین بر در قبال فعالین کارگری و سیا
مبنای اذیت و آزار، تعقیب، اخراج، بازداشت، زندان، بازجویی، تهدید، کتک کاری، و در کل 

شکنجه های روحی و جسمی در سطوح مختلف به خصوص جهت شکستن فرد بازداشتی، 
سیاست جمهوری اسالمی در روابط  همزمان. بوده است.... لو دادن دیگران، ندامت و توبه

عمومی بر مبنای انکار هر گونه اذیت و آزار، نقض حقوق اولیه انسانی و انکار هرگونه 
در مورد فعالین کارگری، این حکومت، با . شکنجه در نظام جمهوری سالمی ایران بوده است

ه آزادی انجمن وجود گزارشات و شکایاتی که هنوز در تشکالت جهانی کارگری و نیز در کمیت
سازمان جهانی کار مفتوح هستند، هر گونه ضرب و شتم رضا شهابی را انکار کرده اند و 
کماکان می گویند که شهابی به دلیل فعالیت کارگری بازداشت نشده بود بلکه به دالیل 

امنیتی و همکاری با اپوزیسیون بوده است؛ در مورد اذیت و آزارهای متعدد ابراهیم مددی 
اند که او را نه به دلیل فعال کارگری بودن بلکه به دلیل فعالیتهای تبهکارانه بازداشت و گفته 

در رابطه با قتل زنده یاد شاهرخ زمانی در زندان، آنها مانع از هر گونه . زندانی کرده اند
اعالم کردند، در مورد زنده یاد محمد " طبیعی"تحقیق مستقلی شدند و مرگ او را به دالیل 

معنای شکنجه او  با وجود بیماریهای گوناگون او را در حبس نگه داشتند که عمال به جراحی
  .تا حد مرگ بود

جمهوری اسالمی ایران کارگر مبارز اسماعیل بخشی را، با توجه به نقش و اهمیت مبارزات 
رشد یابنده جنبش کارگری ایران و هراس رژیم از گسترش آگاهی طبقاتی در میان کارگران 

تپه، فوالد و کل منطقه، یک تهدید جدی بر علیه سرمایه داران و نظام سرمایه داری هفت 
میداند و لذا او را گروگان گرفته اند که هم به اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه ضربه 

وارد کنند ودر عین حال با پرونده سازی امنیتی، تهدید و ضرب و شتم و ارعاب او را وادار به 
بنابراین تا آزادی اسماعیل بخشی و بازگشت بدون مانع او به خانواده و  .سکوت کنند

همکارانش جمهوری اسالمی و مقامات امنیتی و قضایی آن در قبال سالمتی و جان 
تنها راه اطمینان از اینکه . اسماعیل بخشی یطور کامل مسئول و پاسخگو خواهند بود

زادی فوری و بی قید و شرط افتد، آسالمتی اسماعیل بخشی بیش از این به خطر نمی 
  .اوست

هنگامیکه مقامات بخشهای مختلف حکومتی بدون کوچکترین تحقیق و بازرسی ای ضرب و 
شتم و شکنجه اسماعیل را بالفاصله و با قاطعیت تام و سراسیمه تکذیب میکنند جای 

ر مساله ضرب و شکی برای بی اعتبار بودن ادعاهای آنان باقی نمی گذارد، مضاف بر اینکه د
در اقدامی دیگر، . شتم اسماعیل بخشی منابع متعدد و معتبری این موضوع را تایید کرده اند

علی نجاتی و فرزندش را بدون حکم و با یورش و ضرب و شتم بازداشت میکنند، در حالیکه 
خوب میدانند که علی نجاتی از بیماری جدی قلبی رنج می برد و هر دم امکان سکته قلبی 

ارد و بدین ترتیب و مکرر ثابت میکنند که اعتباری برای این حکومت ضدکارگر و مقامات د
هند وجود نداشته و نخواهد دروغپردازش که ادعا دارند ضرب و شتم و شکنجه انجام نمید

  .داشت
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن اعالم همبستگی با کارگران هفت تپه 

همراهی با این هم طبقه ای های خود برای افشای جریانات حکومتی، امنیتی و  و فوالد و
نظامی که تالش میکنند مسیر مبارزه و اعتراض آنها را، از طرق گوناگون از جمله سرکوب و 

تفرقه افکنی و وعده های دروغین، به انحراف بکشانند اعالم میداریم تا آزادی اسماعیل 
لیان و کلیه کارگران و معلمان بازداشتی و زندانی به بخشی، علی نجاتی، سپیده ق

  .بیش از پیش ادامه خواهیم داد کارزارهای سراسری و جهانی بین المللی
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۹۳۷۸اول دسامبر 

  :بی خبری از وضعیت علی نجاتی -*



 
 

آذر و دستگیری این  ۸ی در روز پنجشنبه در پی یورش و هجوم ماموران به خانه علی نجات
 .کارگر سندیکایی، هنوز هیچ خبری از وضعیت و محل نگهداری نامبرده نیست

اما این . دادستانی شوش اعالم کرده است که وی بنا به حکم قبلی دستگیر شده است
اگر علی نجاتی بر اساس حکم قبلی بازداشت شده است، چرا مجوز . دروغی بیش نیست

  شت به او ارائه نشد و خانه او مورد بازرسی قرار گرفت؟بازدا
ساس حکم قبلی است چرا او با ایجاد رعب وحشت توسط مامورین لباس اگر بازداشت بر ا

شخصی ربوده می شود و محل نگهداری او بر خالف قانون به خانواده اش اعالم نمی 
  شود؟

ولی هیچ . ی اطالع داشته باشدبرابر قانون خانواده باید از محل بازداشت علی نجات
 .مسئولی به خانواده نجاتی و وکیل ایشان اعالم نکرده است وی در کجا نگهداری می شود
سالمت علی نجاتی به دلیل بیماری قلبی و فشارهای ناشی از توهین و ضرب و شتم در 

آنرا  هنگام دستگیری در خطر است و در صورت هرگونه اتفاق ناگواری برای ایشان مسئولیت
 .متوجه مسئوالن امنیتی و قضایی می دانیم

 اسماعیل بخشی آزاد باید گردد
 علی نجاتی آزاد باید گردد

 تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت
 ۹۷آذر  ۷۷یکشنبه 

 : اعتصاب حمید رحمتی در شهرضا اصفهان  -*

  
در اعتراض به شهرضا اصفهان معلمان عضو کانون معلم شهرضایی  رحمتی_حمید#آقای 

 رضاشه#آذرماه در داخل محوطه اداره آموزش و پرورش  ۷۳دستگیری اخیر معلمان در تاریخ 
 .شروع به اعتصاب غذا کرده بودند و حاال در تحصن است

 : تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز -*
 

کارگران قطار شهری اهواز که : ، آمد است ۷۳۹۷آذر،  ۷۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 
ختمان ماه معوقات مزدی دارند، به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل سا ۷۸حدود 

  .اهواز خواستار پرداخت آن شدند سازمان قطار شهری
های کارگران قطار شهری افزوده  به گفته کارگران این پروژه عمرانی، روز به روز بر بدهی

سازمان قطار شهری اهواز حل مناسبی از سوی مسئوالن  شود ولی آنها شاهد هیچ راه می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B6%D8%A7


  .نیستند
ها پیش فعالیت ساخت آن متوقف  ر شهری اهواز که از ماهبنا بر ادعای کارگران، در پروژه قطا

شرکت )ماه مطالبات مزدی از کارفرما  ۷۸این کارگران . نفر مشغول کارند ۷۷۰شده، حدود 
کارگری که اول تیر ماه سال جاری از پرژه  ۰۳در عین حال حدود . طلبکارند( پیمانکار ی کیسون

ود را از پیمانکار اند مطالبات مزدی و سنواتی خ نستهاند هنوز نتوا قطار شهری اهواز اخراج شده
مشکالت ایجاد شده در نتیجه اختالفات مالی بین “: تصریح کردند کارگران .دریافت کنند

و پیمانکار اتفاق افتاده و در این بین معیشت ( مدیریت سازمان قطار شهری)کارفرمای اصلی 
  .”ما کارگران نادیده گرفته شده است

 : معلم ازادیخوای شهرضایی همچنان ادامه دارد تحصن  -* 

 
بنا به دعوت و اصرار دوستان ، آقای حمید رحمتی معلم شریف شهرضایی به اعتصاب 

غذایشان پایان میدهند ولی تا آزادی همکاران فرهنگی در همان اداره آموزش و پرورش تحصن 
 ایشان ادامه پیدا خواهد کرد 

 72آذر  11 -با تشکر سید هاشم خواستار 
 
آذرماه  ۶۶امین تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج دیروز یکشنبه  سی -*

  :انجام شد
 

نفر از کارکنان  ۳۳۳حدود : است  هآمد ۷۳۹۷آذر  ۷۷، سنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای
بیمارستان امام خمینی کرج در این تجمع که همچون تجمعات قبلی در اعتراض به حدود 

به قوق معوقه انجام شد خواستار توجه مسئولین به مشکالتشان و اقدام عملی یکسال ح
کارکنان این بیمارستان با اعالم اینکه تجمعاتشان کامالً صنفی  .های بی ثمر بودند جای وعده

است و در آن مخالفتی با نظام وجود ندارد تنها خواسته خود را احیاء بیمارستان و دریافت 
تجمع کنندگان نسبت به نحوه برخورد سازمان همیاری . نوان کردنددستمزد معوقه خود ع

های  های البرز به عنوان متولی بیمارستان امام خمینی کرج هم گالیه و از وعده شهرداری
روز گذشته معاون درمان دانشگاه علوم  .ندثمر این سازمان برای بهبود وضعیت انتقاد کرد بی

مارستان امام خمینی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی پزشکی البرز با اشاره به اینکه بی
نیست، چند مالکیتی را از عوامل ایجاد مشکل برای این بیمارستان عنوان و اعالم کرده بود تا 

زمانی که مالکیت این مجموعه درمانی تکه تکه باشد امیدی به بهبود وضعیت فعلی 
 ... .نیست

 
 : افق برای عودت معوقاتتجمع کارگران شهرداری بندر امام و تو -*
 

تعدادی از کارگران پیمانکار : است  ه، آمد۷۳۹۷آذر،  ۷۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 
شان، دیروز در  خدمات شهری شهرداری بندر امام خمینی در اعتراض به سه ماه معوقه مزدی

ا معترضان رییس شورای شهر بندر امام از توافق ب. مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند
  .رای تسویه مطالباتشان خبر دادب



. کارگران پیمانکاری خدمات شهری شهرداری بندر امام خمینی سه ماه معوقه مزدی دارند
تعدادی از آنها روز گذشته و امروز در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمعاتی صنفی در 

  .یگیری مطالباتشان برگزار کردندراستای پ
ظاهرا این کارگران که تعداد “: گفت( رییس شورای شهر بندر امام خمینی)حسین عبیداوی 

رسد و در زمینه خدمات شهری، برای پیمانکار شهرداری فعالیت  نفر می ۳۳آنها به حدود 
 .. .”کنند، سه ماه مطالبه حقوق دارند می

 
  :چهارمحال و بختیاری؛ تجمع رانندگان تاکسی مقابل استانداری -*
 

های اینترنتی در  ها و تاکسی وان آنالین، به دنبال فعالیت غیرمجاز برخی از اسنپبه گزارش ج
  .چهارمحال و بختیاری تجمع کردندشهرکرد رانندگان تاکسی در مقابل استانداری 

گونه اقدامی از طرف مسئوالن برای حل مشکالت ما صورت  برخی از رانندگان با بیان اینکه هیچ
اند در حالی که همه  بسیاری از تاکسیرانان با سابقه بیکار شده“: دنگرفته است اظهار داشتن

: یکی از رانندگان بیان کرد .”ی را از لحاظ مالی تأمین کنندا متأهل بوده و قرار است خانواده
این مشکل و عدم پیگیری مسئوالن موجب شده برخی رانندگان به کارهای نامناسب روی “

  .”جالت زده خانواده خود شوندد خآورده و دست به اعتیاد بزنن
ها و سایر  ها، اسنپ گویند به وجود آمدن آژانس برخی مسئوالن می“: وی خاطرنشان کرد

زایی به چه قیمت، به قیمت بیکار شدن  اشتغال. زایی است ها در شهر دلیل اشتغال تاکسی
مبنا بر این بود  :یکی دیگر از رانندگان تاکسی گفت .”افراد دیگر و افزوده شدن مشکالت مردم

های شهر مجهز به برنامه اینترنتی شوند در حالی که این اپلیکشن برای  که تمام تاکسی
های شهر صادر نشده و این امر موجب بیکاری بسیاری از تاکسی رانان شده  تمام تاکسی

  .است
 
  :تجمع پیمانکاران شهرداری در جلوی ساختمان بهشت در تهران -*
 

 شان را از شهرداری دریافت نکرده اند در یمانکاران شهردای که هنوز طلببه گزارش رکنا، پ
  .جلوی ساختمان بهشت تجمع کردند

تهران که با گذشت سال ها هنوز  ۷۱صبح دیروز تعداد زیادی از پیمانکاران شهرداری منطقه 
اری در طلب شان را از قسمت مالی شهرداری دریافت نکرده اند در جلوی ساختمان شهرد

  .خیابان بهشت تجمع کردند
شان را از شهرداری دریافت  بنا به این گزارش، این پیمانکاران باگذشت سالها هنوز طلب

ساختمان بهشت تجمع اند و این برای چندمین بار است که پیمانکاران در جلوی  نکرده
  .اند کرده

  :داوطلبان معترض دانشگاه آزاد در پاستور تجمع کردند -*
 

 ۷۷ (یکشنبه)ایرنا، بیش از یکصد نفر از داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد دیروز به گزارش 
به منظور رسیدگی به وضعیت تحصیلی خود، مقابل دفتر ریاست جمهوری در   ۷۳۹۷آذر 

  .ور تجمع اعتراضی برگزار کردندخیابان پاست
کی دانشگاه آزاد در یک ماه گذشته به طور تقریبی هر روز گروهی از داوطلبان علوم پزش

مقابل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم پزشکی این دانشگاه و مجلس شورای 
یکی از ... .نهاد ریاست جمهوری شدند اسالمی تجمع های اعتراضی برپا کردند و حال راهی

 دانشگاه آزاد باید»این داوطلبان حاضر در مقابل نهاد ریاست جمهوری که یک پالکارد با نوشته 
را در دست داشت، به خبرنگار « به حق قانونی که ما را ثبت نام قطعی کرده احترام بگذارد

داد  مهر ماه را سامان یافته جلوه ۷۷رئیس دانشگاه آزاد پرونده پذیرفته شدگان “: ایرنا گفت
روز است که با خرید زمان  ۴۳این دانشگاه نزدیک به “: وی افزود .”درحالی که این گونه نیست

ی در پراکندگی و منصرف کردن داوطلبان را داشته و مشکالت بوجودآمده برای خانواده ها سع
  .”را جزئی نشان داده است



 
  :تجمع و اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک رئیس شورای شهر اندیمشک -*
 

مسدود شدن حسابهای “: به گزارش ایرنا، رئیس شورای اسالمی شهر اندیمشک گفت
ی طلبکاران سنوات قبل موجب به تعویق افتادن حقوق کارگران و در نهایت شهرداری از سو
  .”آنها شد اعتراض و تجمع

ماه فعالیت شورای  ۷۴در طول “: نعمت مریدی روز یک شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود
ماه حقوق شامل حقوق ماهانه و همچنین سه ماه حقوق  ۷۷اسالمی جدید و شهردار ، 

  .”رکنان شهرداری پرداخت شده استکا معوقه
از زمان آغاز به کار شورای اسالمی جدید و شهردار ، کارکنان و کارگران “: وی خاطرنشان کرد

ماه حقوق معوقه از سالهای قبل داشتند که با پرداخت سه ماه ، این معوقه ها  ۷۴شهرداری 
میلیارد ریال از بدهی های  ۹۳ در این مدت بیش از“: وی اظهار کرد .”ماه کاهش یافت ۷۷به 

  .”سنوات قبل شهرداری به طلبکاران نیز پرداخت شد
حسابهای شهرداری اندیمشک با شکایت “: رئیس شورای اسالمی شهر اندیمشک افزود

روزه  ۱طلبکاران، از سوی دادگاه مسدود شده است که همین امر موجب به تعویق افتادن 
یکی از مهمترین مشکالت “: مریدی افزود .”ین شهرداری شدنان وکارگران احقوق این ماه کارک

موجود این شهرداری همین مسدود شدن حسابهاست که پرداخت حقوق کارکنان را با چالش 
نفر از کارگران شهرداری اندیمشک امروز مقابل  ۳۳حدود  ....”جدی مواجه کرده است

  .خود شده بودند اخت حقوق معوقهشهرداری این شهر تجمع کرده و خواستار پرد
 
 ۷تجمع کارکنان شهرداری آبژدان اندیکا برای دومین روز متوالی در اعتراض به  -*

  :ماه حقوق معوقه
 

ماه حقوق نگرفته اند، از این ۹به گزارش ایرنا، کارگران و کارکنان شهرداری آبژدان اندیکا حدود 
شهرام ... .شهرداری تجمع کردند مقابل این برای دومین روز متوالی در ۷۳۹۷آذر  ۷۷رو یکشنبه

بار با مسئوالن مربوطه برای حل این مشکل نامه نگاری  ۹۳تاکنون بیش از “: ورناصری افزود
: وی ادامه داد .”ری خوزستان در حال انجام استشده و پیگیریهای زیادی نیز از طریق استاندا

یال برای بیمه این کارکنان میلیون ر۳۳۳نفر نیرو دارد که ماهانه حدود ۰۰شهرداری آبژدان “
نه ما، کمتر از این مبلغ پرداخت می شود در صورتی که مبلغ ارزش افزوده دریافتی ماها

شهر آبژدان یکی از شهرهای شهرستان اندیکا محسوب می شود که در بخش ... .”است
شهرستان  هزار نفر از بخش های تابعه۹۳آبژدان قرار دارد، این بخش با جمعیتی بیش از 

  .اندیکا محسوب می شود
 
 : اعتراض معلمان بازنشسته در تهران -*

  
 

آذر، جمعی از معلمان بازنشسته در تهران مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری  ۷۷یکشنبه 
  .ردنداقدام به برگزاری تجمع ک

طبق فراخوان قبلی معلمان بازنشسته از ساعت ده صبح یکشنبه با مشکالت زیاد جسمی 



  .هاد رئیس جمهوری جمع شدندلوی نج
، ”معیشت، سالمت، حق مسلم ماست“معلمان بازنشسته با سردادن شعارهایی مانند 

ُپز شما عالیه، سفره ما “، ”فریاد، فریاد از این همه بی داد“، ”تورم، گرانی، پاسخ بده روحانی“
  .اعتراض خود را اعالم کردند… و ” خالیه

 : 1331آذر  11در مان بازنشسته گزارش تکمیلی از اعتراض معل -*
 
  محبوبه فرحزادیگزارشگر ؛  

 
در جلوی نهاد ریاست جمهوری در تهران طبق فراخوان گروه معلمان باز نشسته پارک شهر از 

ساعت ده صبح یکشنبه با مشکالت زیاد جسمی جلوی نهاد رئیس جمهوری جمع 
از وعده های بی عمل روحانی  معلمان ، خشمگین.  تعداد پلیس بسبار چشمگیر بود .شدند

 :شروع به شعار دادن کردند 
 معیشت ، سالمت ، حق مسلم ماست

 پاسخ بده روحانی  .تورم ، گرانی
 ، فریاد از این همه بی داد . فریاد

  .ُپز شما عالیه ، سفره ما خالیه
 از وعده ها خسته ایم /  ما همه همبسته ایم 

 هرگز ندیده ملتی  .این همه نابرابری
 اگر که ما نبودیم، تو اون باال نبودی

 روحانی پائین بیا .روحانی پائین بیا
 از تبعیض بیزار است  .معلم بیدار است
 هزینه ها دالریه .حقوق ما ریالیه
 پول آب وبرق نمی شه .حقوق ناچیز ما

 ما انقالب کردیم .ما، انقالب کردیم
  ...وتعدادی شعار های دیگر

ی از فعاالن معلمان پارک شهر از اجرا نشدن قوانین صحبت می در طی این مدت خانم رضای
 کرد ، که بدانید اگر پاسخ نگیریم ، میرویم و بر می گردیم

هنوز ساعتی نگذشته بود که از کوچه ای به نام پوریای وطن، روبروی ساختمان رئیس جمهور 
با  773327/44:ه که یک طرفه و به طرف خیابان ورود ممنوع بود یک سمند سفید ، به شمار

همه سراسیمه ماشین . سرعت به خیابان پیچید ویک معلم به نام خانم یهزاد پور را زیر گرفت 
 وقتی از راننده پرسش شد اینجا که ورود ممنوع بود ، چرا این کار را کردی ؟. را متوقف کردند 

 ی کردم خوب کار: راننده سمند سفید بی شرمانه گفت  چرا به معلم باز نشسته زدی؟ 
کامال مشخص بود ،که این ماشین از خود نیروهای دولتی است وبه عمد ،برای ترساندن به 

این اولین پاسخ روحانی به معلمان باز  ) چنین عمل خشونت بار ضد انسانی دست زده است
 (نشسته ای بود که امروز داده شد

می کرد ، از شدت دردبه خود  خانم بهراد پور که قبال زانو هاشو عمل کرده بود وپاش هنوز درد
 می پیچید وقادر به حرکت نبود

 با تالش همکاران پلیس پشتیبانی جهت تشکیل پرونده به محل حاضر شد 
بعد از حدود پانزده دقیقه اورزانس رسیدو خانم بهزادپور را را با یکی از همکاران به بیمارستان 

 لقمان الدوله بردند
وسط آقای خرسندی خوانده شد وهمه با ایشون مفاد بود که قطعنامه ت 11ساعت حدود 

 قطعنامه را تکرار کردند
نفر بودند ، معلمان دسته دسته  151بعد از اتمام قطعنامه وامضا آن از طرف جمع که حدود 

 محل را ترک کردند

 :توقف دو فروند کشتی ترال چینی در آبهای جنوب  -*



 

حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی فروند کشتی ترال چینی توسط یگان  7توقیف 
  وبلوچستان_سیستان#

تکذیب می این کشتی ها دقیقا همونایی هستن که خیلی ها حضورشون رو در آبهای ایران 
کردند و مجله کارگری در این باب به تفصیل افشاگری نمود و با عکس های پرشمار مقاله نشر 

 .داد 

 : رانندگان مینی بوس در تهران باز تجمع کردند -*
 

به گزارش ایرنا، شماری از رانندگان مینی بوس های شهری پالک عمومی روز یکشنبه 
چند ماه اخیر در اعتراض به آنچه اعمال محدودیت برای دومین بار طی ۷۳۹۷آذر  ۷۷یکشنبه 

این  .ساختمان شورای شهر تجمع کردند برای ورود به محدوده طرح ترافیک خواندند مقابل
افراد مدعی هستند که به محض ورود به محدوده طرح ترافیک جریمه می شوند و به علت 

این افراد اواخر مهرماه .. .تهر، مبلغ جریمه هایشان باالسفعالیت روزانه در نقاط مختلف ش
امسال نیز در همین مکان تجمع کردند که مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 

این افراد بدون شارژ حساب “: در واکنش به تجمع این رانندگان همان زمان اعالم کرد
شهرداری “: علی پیر حسینلو گفته بود .”محدوده طرح ترافیک شده بودندشهروندی وارد 

تهران تا اول تیرماه به رانندگان مینی بوس و اتوبوس مهلت داده بود تردد خود را در سامانه 
ثبت و حساب کاربری خود را شارژ کنند که تا آن تاریخ هیچگونه ( my.tehran.ir)« تهران من»

 ... .”لحاظ نشده است« ع»بدهی در حساب این رانندگان با پالک 

 : ران مترو اهوازادامه اعتراض کارگ -*
ماه  ۷۸کارگران قطار شهری اهواز که حدود  :آمده است   ۷۳۹۷آذر  ۷۷صبح روز یکشنبه 

معوقات مزدی دارند، به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان سازمان 
  .معوقات عقب افتاده ی خود شدند قطار شهری اهواز خواستار پرداخت

ها پیش فعالیت ساخت آن متوقف  پروژه قطار شهری اهواز که از ماهبه گفته ی کارگران، در 
شرکت )ماه مطالبات مزدی از کارفرما  ۷۸این کارگران . نفر مشغول کارند ۷۷۰شده، حدود 

کارگری که اول تیر ماه سال جاری از  ۰۳در عین حال حدود . طلبکارند( پیمانکاری کیسون
اند مطالبات مزدی و سنواتی خود را از  نوز نتوانستهاند ه پرژه قطار شهری اهواز اخراج شده

  .پیمانکار دریافت کنند

 : پیام ها به کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه -تسلیم نشوید  -*

 
نفر از کارگران را تلفنی تهدید کرده اند و گفته اند برای  ۹۳ش از امروز شنیدم تعداد بی* 

برید از هر کسی که قانون . اوال احضار تلفنی غیرقانونی است. توضیحات بیا اطالعات

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 .این کارا برا اینه که بترسونن ببرن تهدید کنن. برید از دادگستری بپرسید. میشناسه بپرسید
د برید و قبول نکنید پای میز مذاکره بشینید وقتی اسماعیل دوما نماینده کارگران قبول نکنی

چه توافقی . ثالثا، ما برای سه ماه دستمزد اعتصاب نکردیم. هنوز معلوم نیست کجاست
مگر ما . دارید بکنید؟ هنوز همان کارفرما هست با یک مدیر امتحان پس داده و به درد نخور

خواهان واگذاری . اعیل بخشی هستیمخواستیم مدیر عوض بشه؟ ما خواهان آزادی اسم
. تجمع ما قانونی است. هیچ نترسیم. تجمع ما مسالمت آمیز است. شرکت به دولتی

یک دسته بریم تو شرکت سرگرم نمایش مسوالن و . سعی میکنند دو دسته درست کنند 
 .مدیر بشیم و یک دسته تو خیابون اعتراض به حق

ینده ای که بدون رسیدن به مطالبات رفته توافق نما. همگی جلوی فرمانداری خواهیم رفت
 .کرده حاال از ترس یا هر چی صادقانه بگه نمیتونم و بره کنار

 !ماعیل و تا خلع ید از بخش خصوصیتجمع مقابل فرمانداری تا آزادی اس
آن هایی که بدون رسیدن به خواسته هایشان به کار برگشتن چگونه میتوانند در چشمان * 

دم تابوت منو توی فراموش نکنند که اسماعیل گفت حتی اگر مر... ه کننداسماعیل نگا
 .اعتصاب بیارید

انتصاب کاظمی را از طرف ما تبریک " حر"دیدیم در بعضی از کانالها به اسم کارگران شهر* 
 .گفتن، ما اصال قبول نداریم ما نه اسدبیگی را قبول داریم و نه مدیران جدیدش را

اعتصاب نکرده بودیم، کماکان ناراضی هستیم و به هیچ وجه این وضعیت  ما برای تغییر مدیر
را قبول نداریم، وضعیت اسماعیل بخشی هنوز نامشخص است و وضعیت شرکت هم هنوز 

 .معلوم نیست
را بدنام " حر"سم کارگران لطفا اگر میخواهید تبریک بگید به اسم خودتون تبریک بگید و ا

 .نکنید
یک بازنشسته خوزستانی صمیمانه تشکر کنم از دانشجویان هنر  میخواستم به عنوان* 

دانشگاه تهران که هر چند تعدادشان کم بود ولی غیرت مندانه تبدیل به صدای کارگران 
دست تک تکشان را از دور میبوسم و در ... هفت تپه فوالد و کارگران سراسر کشور شدن

 .مقابلشان بپاس قدردانی سر تعظیم فرود می آورم

 
 

 لطفا از طرف کارگران تاکستان حرف نزنید* 
آقای نماینده کارگری که خودت نزد همکاران گفتی که ترسوندنمون و گفتن که پایان اعتصاب 

که قبال میگفتید تا شرکت دولتی نشه، تا اسماعیل بخشی رو اعالم بکنیم، آهای کانالهایی 
آزاد نشه، ما دنبال تغییر مدیر نیستیم و اسدبیگی ها باید برن؛ چطور شد که االن پیام تبریک 
منتشر میکنید؟ چرا دروغ میگید به کارگرا؟ از طرف خودتون حرف بزنید و راستش رو بگید که 

 .رو منتشر کنید ترسوندنتون و مجبورتون کردن این چیزا
 از طرف یکی از کارگران تاکستان

باید اذعان کرد که شما عزیزان تا همین جا نیز تاریخ ساز شده . درود بر همه شما عزیزان* 
رفقای عزیز اگر اعتصاب . حیف که اسماعیل عزیز و علی آقا در کنار شما نیستند.اید 

بند، اسماعیل و علی آقا باید شکنندگان و نفوذی ها موفق شوند به اهداف خود دست یا
ما همه . آنها و تمام ایران چشمشان به شما عزیزان است. عمری در پشت میله ها بمانند

خبرهای شما هر روز در سراسر دنیا انعکاس . با شما هستیم چه در خارج و چه در ایران
شما شعار اصلی ! رفقا گرامی. داده می شود و خواسته های شما باید کامل محقق شود

درود بر همه . کار نان آزادی و اداره شورایی است و نباید با شعارهای مذهبی تلفیق شود
 دسمتزدها بطور کامل، آزادی. شما عزیزان و به امید دستیابی به تمام خواسته های خود



 .رفقای زندانی و دولتی شدن شرکت
در ... یکی در انتظارتان هستدرود بر غیرت مردان واقعی؛ وهلل که اگر کوتاه بیاید آینده تار* 

اهواز کارگران فوالد برای زندانی هفت تپه فریاد میزنند ولی در هفت تپه عده ایی از کارگران 
دن و دم از برگشتن به کار روز اعتصاب نرسی ۹۸حتی به یکی از خواستهای ... بی تفاوت

 .میزنن
اه هفت تپه و فوالد اهواز ما با سالم و درود بی پایان بر شما مردان و زنان زحمتکش و اگ* 

در کنار شما تا ازادی اقایان بخشی و نجاتی و خانم سپیده قلیان ایستاده ایم خواسته شما 
  کامال به حق و قانونی است

 کارگر زندانی ازاد باید گردد
 .گروهی از کارگران ایران خودرو

 
 : اعتراض شهروندان دشت آزادگان در خوزستان -*
 

، جمعی از شهروندان دشت آزادگان در خوزستان، ۷۳۹۷آذر  ۷۷یکشنبه  به گزارش هرانا،
  .به برگزاری تجمع اعتراضی کردندمقابل فرمانداری این شهر، اقدام 

شهروندان دشت آزادگان در خوزستان، در اعتراض به وضعیت نابسامان خدمات رسانی 
  .و آبگرفتگی معابر، تجمع کردند شهری

ت نماینده فرماندار به وی پشت کرده و با روی برگردانی اعتراض این شهروندان هنگام صحب
  .خود را ابراز نمودند

  :آخرین گزارش ها از اعتصابات کارگری در اهواز و هفت تپه -*

 
در حالی که تالش برای انشقاق در صفوف کارگران : آمده است  خبار روزابه گزارش سایت 

هفت تپه و پایآن دادن به اعتصاب آن ها از طریق مسئوالن حکومتی و مدیران و صاحبان 
شرکت ادامه یافته است، در اهواز، کارگران همچنان در خیابان ها حضور دارند و نه تنها پیگیر 

این  دفاع از کارگران هفت تپه و آزادی کارگران زندانیخواسته های خود هستند، بلکه 
 .شرکت را نیز فریاد می زنند

. در روز یکشنبه کارگران فوالد با راهپیمایی در خیابان های اهواز شعارهای خود را فریاد زدند
گزارش های شبکه های اجتماعی حاکی است که امروز تعدادی از زنان و جوانان شهر نیز 

 .وستند و صفوف آن ها را انبوه تر کردندبه کارگران پی
یکی از کارگران هفت تپه که در اجتماع اعتراضی کارگران فوالد حضور یافته بود در میان 

کارگر یک خانواده است، : ، سخنرانی کرد و گفت«اتحاد -هفت تپه، فوالد، اتحاد »فریادهای 
هه ی کارگران هفت تپه، او ضمن گزارشی از اعتصاب یک ما. ما همه یک خانواده هستیم

فت تپه را مورد اقدامات مسئوالن استان خوزستان، نماینده ی شهر در مجلس و کارفرمای ه
 .انتقاد قرار داد

کارگران »: میثم آل مهدی، نماینده کارگران فوالد نیز در سخنان خود در جمع کارگران گفت
کارگر این قدرت را دارد . درد ما هم یکی است. تمام کارگران یکی هستند. یک بدن هستند

امروز یک قدرتیم و این را ثابت . آن زمان که کارگر یک برده بود تمام شد. که حقش را بگیرد
 «.ما در هفت تپه باید آزاد شوند دوستان. کنیم می

در نیشکر هفت تپه، حضور تعدادی از نمایندگان مجمع کارگری در جلسه ی مسئوالن 



در یک نظرسنجی . ان مورد انتقاد شدید کارگران قرار داردحکومتی و مدیران شرکت، همچن
 .درصد از کارگران به ادامه ی اعتصاب رای داده اند۹۱در کانال تلگرامی سندیکا، 

دولتی کردن شرکت، پرداخت حقوق های معوقه و آزادی نمایندگان کارگری همچنان در صدر 
 .واست های این کارگران قرار داردخ
 
تپه در گفتگویی با روزنامه ی  وکیل کارگران بازداشتی هفت فرزانه زیالیی -*

  :امتداد در مورد آخرین وضعیت اسماعیل بخشی گفته است
 

اسماعیل بخشی به همراه سه موکل دیگر بنده؛ آقایان : برپایه گزارش منتشره آمده است 
 بازداشت شدند که ۹۸/۸/۹۷مسلم آرمند، سیدحسن فاضلی و محمد خنیفر در تاریخ 

بر این . بالفاصله ضمن اعالم وکالت، درخواست مطالعه پرونده را نیز تقدیم مقام قضایی کردم
اساس، به رغم ثبت پروانه وکالت در پرونده موکلین، اجازه مطالعه پرونده به بنده داده نشد 

 .و عنوان اتهامی موکلین نیز اعالم نشد
های بعدی بود که  ن نرسید و در مراجعهدر وهله اول، اصال هیچ کدام از اتهامات به اطالع م

حسب اطالع به دست آمده از موکل دیگر در . اعالم شد؛ موکلینم دارای دو اتهام هستند
های تفهیم شده، اخالل در نظم  همین پرونده که به قید کفالت آزاد شده، یکی از اتهام

از اظهار بنده، هر عمومی بوده و دوم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعالم شد که پس 
 .د تایید دادیار محترم قرار گرفتدو اتهام مور

اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  ۷۷قانون اساسی، ماده  ۳۰بر اساس اصل : وی می گوید
المللی حقوق مدنی و سیاسی که در حکم قانون داخلی ایران به   میثاق بین ۷۴ماده  ۳

 ۷۹۳بر اساس ماده . خب خود را داردرسمیت شناخته شده، متهم حق داشتن وکیل منت
تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل به همراه  قانون دادرسی کیفری متهم می

 .داشته باشد
قانون آیین  ۴۸موسوم به تبصره ناگهانی ماده   نظر از تبصره بحث برانگیز و ناعادالنه صرف

ر مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری در خصوص وکالی محرم و معتمد قوه قضائیه د
نظم  های امنیتی، موکلم از حق به همراه داشتن وکیل در خصوص اتهام اخالل در پرونده

 .عمومی نیز محروم مانده است
 ۹۷/۸/۹۷به گفته ی خانم زیالیی، کارگران و نمایندگان کارگری دستگیر شده در تاریخ 

اکنون نیز به . نظم عمومی بوده استبیست نفر بودند که اتهام مشترک همه آنها، اخالل در 
شود و دسترسی به پرونده و  اتهام پانزده نفر در شعبه دوم همان دادسرا رسیدگی می

این در حالی است که در خصوص سایر موکلینم، از جمله؛ اسماعیل . ام مطالعه آن را داشته
 .شده استزه مطالعه پرونده داده نبخشی در شعبه اول دادیاری با همین اتهام، اجا

از آنجا که نه من و نه خانواده اسماعیل بخشی از زمان بازداشت، : وی می افزاید
اما موکلم در . کنم ایم دیداری با او داشته باشیم، این اخبار را تائید یا تکذیب نمی نتوانسته

تاکنون،  ۹۷/۸/۹۷از تاریخ بازداشت ( غیر امنیتی)خصوص اتهام اخالل در نظم عمومی 
کمیته حقوق بشر در خصوص  ۹۳ارتباط با وکیل خود بوده و براساس تفسیر شماره  ممنوع از

، (در حکم قانون داخلی ایران)المللی حقوق مدنی و سیاسی  کنوانسیون بین ۷ماده 
شود و نهایتا، مطابق  ممنوعیت متهم از دیدار با وکیل خود از مصادیق شکنجه محسوب می

  .از مصادیق شکنجه باشدتواند  خانواده و وکیل، میبر قانون نیز، محرومیت از دیدار 
 آخرین وضعیت علی نجاتی

خانم فرزانه زیالبی که وکالت علی نجاتی دیگر کارگر بازداشتی هفت تپه را هم بر عهده 
حسب اظهار دادیار محترم شعبه سوم دادسرای : دارد، در مورد وضعیت او گفته است

ونده ی جدیدی با موضوع اخالل در نظم عمومی از عمومی و انقالب شهرستان اندیمشک پر
طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات کارگران هفت تپه علیه وی مطرح می باشد و هم 

 .اکنون در بازداشتگاه امنیتی اهواز به سر می برد
به گفته ی وی در حال حاضر اجازه مطالعه پرونده تا جلسه بعدی بازجویی در دادسرا داده 

. آقای نجاتی از زمان بازداشت تا کنون با خانواده اش تماسی نداشته است. تنشده اس
بیمارهای کلیه و پروستات می باشد و در زمان , (گرفتگی عروق)وی دارای بیماری قلبی 



دچار دشواری شدید تنفسی ( لباس شخصی)بازداشت به علت برخورد نادرست ماموران 
 .ی مطلع نیستمشده بود و از وضعیت سالمتی و جسمانی و

 
 :به بابای زندانی اشامینی پیام نوید   -*
 

 
 باباجان حبست رو مثل یه مرد بزرگ بکش من و مامان و امید به تو افتخار می کنیم
  .این نوشته روی نقاشی نوید امینی فرزند زندانی سیاسی حمیدرضا امینی است

 پسرت نوید

 : مانشاه حمایت دانشجویان از کارگران هفت تپه در کر -*

 

 دانشجویان 1372اذر  17امروز : به نوشته کانال تلگرامی کمیته هماهنگی آمده است 
با بدست داشتن پالکاردهایی حمایت علنی خود را از نمایندگان  رمانشاهکدانشگاه رازی 

ضمنا دانشجویان با شعارهایی همچون . زندانی هفت تپه، مطالبات و اعتصاب اعالم کردند
 .دانشجو، کارگر، معلم، اتحاد اتحاد بر ضرورت این اتحاد تاکید کردند

 سندیکای کارگران هفت تپه :انتشار
https://t.me/khamahangy 

  :شعری از محمود بهشتی لنگرودی  اشتیاق رهایی -*
 
در  74بهمن  77شعر سپیدی است که محمود بهشتی لنگرودی آن را در « اشتیاق رهایی»

بتدای هفته ی پیش خواندن دوباره ی این شعر، بی درنگ ذهن و در ا.زندان اوین سروده است
به هر سو می پیچیدم و می کوچیدم ندایی در من در افکنده .روح مرا سخت درگیر خود نمود

اما دشواری این ندای درونی از آن رو بود که آواز .می شد که باید این شعر به آواز خوانده شود
مشحون از غزل است جز مواردی بسیار نادر همچون  ایرانی در سیر تاریخی خود مرهون و

خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان و تالش سالهای اخیر ایشان « پر کن پیاله»اجرای 
اما این موتیف سازی موزیکال و مبتنی بر روح آوازی ایران روی . برای موتیف سازی روی شعر نو

از همین رو تمام سعیم این .دشوار است شعر سپید به علت بی وزنی و فقدان قافیه، امری
بود که علی رغم این دشواری،بتوانم در چارچوب موسیقی آوازی ایران این شعر را طراحی 

آنچه که در اثر حاضر می شنوید بیش از همه مدیون و مرهون نفس پاک محمود بهشتی .کنم
» تمام ذهن و روحم بهلحظه ای که در استودیو به خواندن این اثر مشغول بودم .لنگرودی است

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
tg://resolve/?domain=khamahangy


معلمانی که برای .با سراینده ی این شعر و دیگر معلمان زندانی سپری شد«توارد هم حسی
آینده بهتر فرزندان ایران و آموزش درست و برابر از لذایذ زندگی خود صرفه نظر کرده اند و از 

چیدن »یی که تردیدی نیست با همه ی بها. پشت میله های زندان روزگار خود را می گذرانند
برای دلسوزان و آگاهان داشته است،اما روزگاران بهتری از پس « یک سیب از درخت آگاهی

 این رنج و شکنج ها ارمغان ماست
 72آذر  17عزیز قاسم زاده :با احترام

 "مانیم فرزند کارگرانیم، کنارشان می" -*

 
 
  : فوالد کارگرانحمایت از  اهواز، ۷۹آذرماه ۰۶دوشنبه  -*
 

ها در پرداخت  ، در اعتراض به عدم تحقق وعدهاهواز_فوالد_ملی_گروه کارگرانروز است که  ۹۴
 .اند سازی شرکت به خیابان آمده معوقات مزدی و سوءمدیریت و خصولتی

دهند دستمزد خود را به موقع بگیرند، دستمزدی  کارگران توقع دارند در برابر کاری که انجام می
چرا باید درآمد یک مداح از دو ساعت مداحی، از درآمد یک  .مناسب برای یک زندگی آبرومند

 ماه کارگران بیشتر باشد؟

  :تجمع اعتراضی برگزار شد ۶۱طی روز جاری حداقل  -*

 
روز گذشته، برخی از مردم نیازمند غیرپوششی کمیته امداد و بهزیستی شهرستان * 

هندیجان با تجمع در مقابل کمیته امداد امام این شهر، خواستار توجه دولت و مسئوالن به 
  .وضعیت اسفناک معیشتی خود شدند

اد امام خمینی هندیجان در جذب مردم نیازمند بسیار کم است، های کمیته امد سهمیه
  .توانند قشر زیادی از مردم را تحت پوشش و چتر حمایتی قرار دهند بنابراین نمی

  .شهرستان هندیجان یکی از شهرستانهای استان خوزستان است
 
ماه حقوق؛ اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز به  ۶۱در اعتراض به تعویق  -*
  :ومین روز متوالی رسیدس

برای سومین روز ( آذر ۷۹دوشنبه )کارگر پیمانی قطار شهری اهواز صبح امروز  ۷۳۳نزدیک به 
  .متوالی دست از کار کشیده و در کارگاه مرکزی این پروژه عمرانی تجمع کردند

گفته  .ماه مزد معوقه تجمع کردند ۷۸کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به دریافت نکردن 
شود در حال حاضر تنها کارگران بخش حراست و نگهبانی که بیش از نیمی از جمعت  می
  .دهند، مشغول کار هستند نفری کارگران این پروژه عمرانی را تشکیل می ۹۳۳

تعویق حقوق کارگران پروژه قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت “: گویند معترضان می
رسد و کارفرما به دلیل کمبود منابع  ماه می ۷۸ند، به شرکت پیمانکاری کیسون مشغول کار

  .”مالی از پرداخت آن به کارگران کوتاهی کرده است
کارگر  ۹۳۳به گفته کارگران حاضر در تجمع، در حالی شرکت پیمانکاری کیسون به بیش از 

جمع  ماه حقوق پرداخت نکرده است که صبح امروز دو نفر از مدیران این پروژه عمرانی در ۷۸
اند شرکت پیمانکاری کیسون منابع مالی کافی برای  شده  کارگران حاضر شده و مدعی

دو ( آذر ماه )های عقب افتاده کارگران ندارد اما قصد دارد تا پایان ماه جاری  پرداخت حقوق
همچنین از کارگران خواسته شده است به . ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کند
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  .ایان داده و به کارشان بازگردنداعتصاب خود پ
 
 : آغاز سومین روز از تجمع کارگران صنایع مفتولی تاکستان -*

صبح امروز در سومین روز از اعتراض خود، « صنایع مفتولی تاکستان»کارگران کارخانه 
  .خواستار رفع مشکالتشان شدند

سه روز از اعتراض کارگران “: منابع کارگری صنایع مفتولی تاکستان به خبرنگار ایلنا گفتند
گذرد و آنها هنوز منتظرند تا مسئوالن درباره پرداخت  می« صنایع مفتولی تاکستان»کارخانه 

  .”مطالباتشان کاری انجام دهند
نفر است، در ادامه تجمع اعتراضی دو روز گذشته، امروز  ۰۳این کارگران که تعدادشان حدود 

  .حاضر شدند« مفتولی تاکستانصنایع »نیز در محل نگهبانی کارخانه 
به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع، شرایط تولید در کارخانه صنایع مفتولی تاکستان 

  .بسیار خوب است و بازار فروش خوبی در کشور دارد
های  طبق اظهارت وی، این واحد صنعتی بیشترین تولید را در سال جاری به نسبت سال

. والت کارخانه سود خوبی نصیب مالکان کارخانه شده استگذشته داشته و از فروش محص
  .اطالعند ماه معوقات مزدیشان بی ۱با این وجود کارگران از پرداخت نشدن 

سرگردانی کارگران صنایع مفتولی تاکستان برای دریافت معوقات مزدی در حالی ادامه دارد 
انه درباره مشکالت به وجود مدیران و سهامداران اصلی کارخ( دوشنبه)که قرار است امروز 

  .ای را بدون حضور کارگران ترتیب دهند آمده، جلسه
 
  :تجمع معلولین مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس -*

بینی بودجه  زمان با روز جهانی معلوالن، افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم پیش هم
روی سازمان برنامه و بودجه و مجلس  بهرو ۹۸اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در سال 

  .تجمع کردند شورای اسالمی
افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم ( آذر ۷۹)زمان با روز جهانی معلوالن  صبح امروز هم

روی سازمان  ، روبه۹۸بینی بودجه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در سال  پیش
با سر دادن شعارهای اعتراضی به سمت مجلس شورای برنامه و بودجه تجمع کردند و 

  .حرکت کردند اسالمی
ای درجهت اجرای  بودجه ۹۸برای سال “: مدیر کمپین معلوالن درباره این تجمع اظهار کرد

 ۹۷کل بودجه بهزیستی در سال . بینی نشده است قانون حمایت از حقوق معلوالن پیش
  .”که هزار میلیارد از آن متعلق به معلوالن بود میلیارد تومان بوده ۴۳۳حدود دو هزار و 

اند؛  ای برای معلوالن در نظر نگرفته هیچ بودجه ۹۸برای سال “: بهروز مروتی ادامه داد
درحالی که برآورد و درخواست سازمان بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق 

  .”میلیارد تومان بوده است ۰۳۳هزار و  ۷۹معلوالن 
پین معلوالن درخصوص امکاناتی که در سطح شهر تهران برای تردد معلوالن در نظر مدیر کم

اگر ایستگاه . برای معلولین هیچ امکاناتی در نظر گرفته نشده است“: گرفته شده، گفت
اگر اتوبوس . شده نداریم سازی سازی شده باشد، اتوبوس مناسب اتوبوس مناسب

شده نداریم و درصورتی که هم ایستگاه و  ازیس سازی شده باشد، ایستگاه مناسب مناسب
توانند به  اند و نمی سازی شده باشد، رانندگان آموزش الزم را ندیده هم اتوبوس مناسب
  .”معلوالن کمکی کنند

برخالف اظهارات مسئوالن . پذیر نیستند متروهای ما برای معلوالن دسترس“: وی تصریح کرد
  .”رک و مستندات آسانسور ندارندهای مترو، طبق مدا درصد ایستگاه ۹۳

در ( ره)این در حالی است که روز گذشته مدیران مترو تهران در ایستگاه مترو امام خمینی 
! نمادین ویلچرنشین شدند تا مشکالت معلوالن را در هنگام تردد بهتر درک کنند اقدامی

و شرایط زندگی  نشینند تا معلوالن مدیران و مسئوالن کشور برای دقایقی روی ویلچر می
دهند اما در عمل  آنان را درک کنند و هرسال در روز جهانی معلولین شعارهای زیبا سر می

  .کنند نمی های حمل و نقل عمومی سازی واقعی معابر و ایستگاه اقدام به مناسب
 
 : های چهارراه ولیعصر ها برای بازگشایی نرده تجمع سمن -*



های چهارراه ولیعصر برای  ه منظور بازگشایی نردههای مردمی ب چند تن از اعضای سمن
  .تسهیل تردد معلوالن و سایر عابران در این چهارراه تجمع کردند

های مردمی همزمان با روز جهانی معلوالن به  بعد از ظهر امروز تعدادی از اعضای سمن
هارراه تجمع های چهارراه ولیعصر برای تسهیل تردد معلوالن در این چ منظور بازگشایی نرده

  .کردند
این تجمع با حضور کمپین بازچرخ، کراس رایدر، بانوان شهر، باهمستان، سفیران ترافیک، 

سواران شرق، انجمن معلوالن باور، کمپین معلولین و  آشتی با شهر، دادشهر، دوچرخه
ی با هماهنگی برخی از اعضا” شهر بدون مانع“به مناسبت رویداد مردمی … بان آزار و  دیده

  .شورای شهر و مدیران حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد
اخیرا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در راستای تسهیل تردد معلوالن، 

های چهارراه ولعیصر در مسیر عابر پیاده  خواستار بازگشایی نرده… سالمندان، زنان باردار و 
است که در این راستا بعد از ظهر امروز اعضای  رو شدهاست، که با مخالفت رو به  شده

های  شورای شهر به همراه مدیران حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و برخی سمن
مردمی تصمیم گرفتند، این مطالبه را در قالب رویداد مردمی شهر بدون مانع در روز جهانی 

  .معلوالن مطرح کنند
 
  :موسسه کاسپین مقابل مجلسگذاران  تجمع جمعی از سپرده -*

جمعی از سپرده گذاران موسسه کاسپین در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل 
  .مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

مطابق قانون اساسی باید مطالبات به مساوات »که  این تجمع کنندگان با اشاره به این
به سپرده گذاران موسسه کاسپین در پرداخت مطالبات “: مدعی هستند« پرداخت شود

  .”تبعیض اعمال شده که قابل پذیرش نیست
صدای وامداران در مقابل “ها پالکاردی در دست داشتند با این مضمون که  همچنین آن

  ”.…سپرده را بشنوید
گفتند که  می« های آنها بلوکه شده پول ۹۰از آذر ماه سال »ها با این ادعا که  همچنین آن
تکلیف ما سپرده گذاران چیست؟ آیا موسسه کاسپین . لی کاهش یافته استارزش پول م

  که مجوز بانک مرکزی را داشت، اعتباری ندارد؟
 
  :نبود آب شرب اهالی کوی مهدیس اهواز را به خیابان کشاند -*

جمعی از ساکنان کوی مهدیس اهواز در اعتراض به آنچه که قطعی مکرر آب شرب و کاهش 
کردند، روز دوشنبه برای ساعاتی یکی از خیابان های این محل را مسدود و  کیفیت آن بیان

  .خواهان رسیدگی مسئوالن شدند
دهه از ساخت آن  ۹کوی مهدیس محله ای پرجمعیت در اهواز که پس از گذشت بیش از 

  .همچنان از نبود امکانات اولیه ای همچون دسترسی به آب شرب سالم رنج می برد
کی از ساکنان کوی مهدیس با اشاره به قطعی مکرر آب شرب این منطقه آقای حمداوی ی

مشکل افت فشار در کوی مهدیس امری همیشگی است اما در روزهای گذشته به “: گفت
  .”مراتب بیشتر شده است

صبح آب قطع می شود از این رو از صبح  ۹در چهار روز گذشته هر روز حوالی “: وی ادامه داد
  .”شدن آب اقدام به پرکردن تانکر و دبه های آب می کنیم زود و پیش از قطع

کیفیت آب شرب اهواز در روزهای اخیر با افت بسیاری روبه رو بوده که این امر سبب 
نارضایتی شهروندان و همچنین نگرانی آنها از بروز بیماری در نتیجه مصرف این آب شده 

  .است
ک گذاشتن تصاویر آب شرب گل آلود روزهای شهروندان و کاربران فضای مجازی با به اشترا

  .اخیر اهواز خواستار پاسخگویی مسئوالن آبفا به این وضعیت پیش آمده هستند
این تجمع در خیابان کوی مهدیس منتهی به جاده مجتمع بنکداران اهواز صورت گرفته بود که 

  .پس از گذشت چند ساعت با حضور ماموران انتظامی خاتمه یافت
ایی شهرستان کارون از اهواز در ابتدا پل ششم به عنوان مرز دو شهرستان تعیین پس از جد

شهرستان تغییر کند و  ۹شد اما پس از درخواست استانداری خوزستان قرار بود مرز این 



خیابان جنت به عنوان مرز تعیین شود که در این صورت بخشی از کوی مهدیس و مجتمع 
تعیین نشدن مرز اهواز و کارون در این . قرار می گرفت بنکداران در حوزه شهرستان کارون

سال ها مورد اختالف بوده و منتظر ابالغ اصالحیه از سوی وزارت کشور هستند که این امر 
  .تاکنون انجام نشده است

بر اساس مصوبه هیات دولت و طرح جامع اهواز، کوی مهدیس اهواز پس از سال ها 
هزار نفر جمعیت در کوی ۴۳ر اهواز واگذار شد، بالغ بر سال پیش به کالنشه ۹بالتکلیفی 

  .مهدیس ساکن هستند
 
اعتراض کارگران در شهرداری آبژدان اندیکا، حمیدیه و شهرداری یکی از  -*

  :مناطق آبادان
کارگران شهرداری آبژدان اندیکا، حمیدیه و نیز شهرداری یکی از مناطق آبادان، امروز برای 

  .تاده خود تجمع کردندمطالبه حقوق عقب اف
ماه حقوق نگرفته اند، از این رو دوشنبه ۹کارگران و کارکنان شهرداری آبژدان اندیکا حدود 

  .برای سومین روز متوالی در مقابل این شهرداری تجمع کردند
شهردار آبژدان اندیکا روز گذشته ضمن تایید مطالبات این کارگران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 

از زمان مصوبه مجلس و تقسیم ارزش افزوده براساس جمعیت شهرها ، “: داشت اظهار
برخی از شهرداری های کوچک از جمله آبژدان با کاهش چشمگیر اعتبار ارزش افزوده مواجه 

  .”شده اند
میلیون ریال برای بیمه ۳۳۳نفر نیرو دارد که ماهانه حدود ۰۰شهرداری آبژدان “: وی ادامه داد
پرداخت می شود در صورتی که مبلغ ارزش افزوده دریافتی ماهانه ما ، کمتر از  این کارکنان

  .”این مبلغ است
  .اندیکا با سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان درشمال شرق خوزستان قرار دارد

 
  :کارگران شهرداری حمیدیه خواستار مطالبات خود شدند -*

ر مقابل ساختمان شهرداری این شهر کارگران فضای سبز شهرداری حمیدیه امروز دوشنبه د
  .در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بیمه خود تجمع کردند

نفر از کارگران شهرداری حمیدیه امروز دوشنبه با حضور در مقابل ساختمان این  ۹۳در حدود 
  .ماه حقوق خود و حل مشکل خود شدند ۹شهرداری خواستار پرداخت 

: در خبر ذکر نشود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد یکی از کارگران که خواست نامش
چندین بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه خود تجمع کرده ایم اما مشکل “

  .”ما هنوز حل نشده است
قول و قرارهای زیادی برای پرداخت حقوق و مزایای ما از سوی مسئوالن حمیدیه “: وی گفت

  .”شکل ما حل نشده استداده شده اما هنوز م
  .کیلومتری غرب اهواز قرار داد ۹۰شهر حمیدیه در 

 
 : کارگران شهرداری منطقه سه آبادان خواستار حقوق معوقه خود شدند -*

نفر از کارگران شاغل در بخش های خدمات شهری شهرداری منطقه سه آبادان با  ۴۳حدود 
ایای سه ماه عقب افتاده خود را حضور در مقابل شهرداری مرکزی پرداخت حقوق و مز

  .مطالبه کردند
سه ماه حقوق ، مزایا و اضافه کاری کارگران شهرداری منطقه “: این کارگران به ایرنا گفتند
  .”سه پرداخت نشده است

از مسئوالن شهرداری آبادان و شورای اسالمی شهر تقاضای رسیدگی به این “: آنها افزودند
  .”اخت حقوق خود را داریممشکل و اقدام عاجل در پرد

در این مدت که حقوق و مزایای ما در این سه ماه پرداخت “: این کارگران اظهار داشتند
  .”نشده ، با شرایط سخت اقتصادی اداره زندگی برای ما دشوار شده است



 
 اخراجی کارگران/شد پرداخت «جهان نباتی روغن» کارگران مطالبات از ماه یک -*
 :بازگشتند کار به

روز شنبه : گویند در زنجان می« روغن نباتی جهان»به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه 
ای کارگران؛ آنها  صنفی دوهفته اعتراض پایان تقریبا سه روز بعد از  (آذر ماه ۷۳)هفته جاری 

این کارگران درباره .ماه معوقات مزدی خود را دریافت کردند۷۳معادل یک ماه از مجموع 
ی پرداخت در حال حاضر به غیر از یک ماه معوقات مزد: گویند سرنوشت دیگر مطالبات خود می

ماهه سال جاری و دیگر مطالبات  ۰شده که مربوط به تیر ماه سال جاری است، هنوز دستمزد 
بر پایه این اظهارات، .خودرا از کارفرما طلبکاریم( سه ماه) ۹۰و ( یک ماه) ۹۱مربوط به سال 

ناقص عالوه بر معوقات یاد شده، کارفرما اخیرا مطالبات بیمه کارگران به تامین اجتماعی را 
مان نیز به کار  اخراجی همکار ۷۹ کارگران روغن نباتی جهان با بیان اینکه.پرداخت کرده است

روز یکبار باید یک  ۷۰طبق وعده کارفرما تقریبا هر : اند، در خاتمه افزودند سابق خود بازگشته
 .ی خود را دریافت کنیم ماهه ۷۳لبات مزدی ماه از مطا

 
 : ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت فوالد اهواز -*

امروز دوشنبه بیست و چهارمین روز تجمعات اعتراضی کارگران شرکت فوالد اهواز در سطح 
ای در  شهر اهواز، در مقابل استانداری خوزستان و نیز دفتر نماینده آیت هللا علی خامنه

  .ان خوزستان ادامه داشتاست
کارگران معترض در این روز نیز با حضور در مقابل استانداری خوزستان و نیز دفتر نماینده آیت 

، ”نه حاکم نه دولت، نیستن به فکر ملت“ای با سر دادن شعارهایی از جمله  هللا علی خامنه
، ”لید تدبیرت کوکلیدساز دروغگو، ک“  ،”کشور ما دزد خونه است توی جهان نمونه است“
این همه “، ”گیریم میریم حقمونو می ایستیم می می“، ”اسالمو پله کردین مردمو ذله کردین“

” جنگیم جنگیم می ما کارگران فوالد علیه ظلم و بیداد می“و ” عدالتی هرگز ندیده ملتی بی
  .خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند

گذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی لغو خصوصی سازی، وا”خواسته اصلی کارگران 
  .است” کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه

اند،  در حالی که برخی مسئولین دولتی خبر از پرداخت دو ماه از حقوق معوقه کارگران داده
اند و در عین حال،  به گفته منابع کارگری، کارگران تاکنون حقوق معوقه خود را دریافت نکرده

تن از  ۷۹۳اندازی تولید در این واحد نیست و دو ماه حقوق معوقه تنها برای  اهخبری از ر
  .کارگران پرداخت شده است

 
 : اعتراض مالباختگان سایت طالی ثامن در تهران -*

، جمعی از مالباختگان سایت طالی ثامن مقابل دادسرای ۷۳۹۷آذر،  ۷۹امروز دوشنبه 
  .عمومی و انقالب تهران تجمع کردند

ین افراد در اعتراض به مجوزهای داده شده به این موسسه و عدم نظارت و پاسخگویی و ا
  .در خواست تسریع در روند رسیدگی به پرونده اقدام به برگزاری تجمع کردند

 ی کانون نویسندگان ایران بیانیه
 ی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به مناسبت بیستمین سالگرد قتل تبهکارانه

 ل از آن خزان خونچکان گذشتبیست سا

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699181-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%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%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699181-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%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%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
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خواه و روشنفکر از جمله  که نیروهای شر و پلیدی چندین و چند انسان آزادی ۷۳۷۷از پاییز 
ترین شکل به قتل رساندند  قلم ما، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را به وحشیانه یاران هم

اندیشه و بیان شان چیزی جز آزادی  های عزیزی که خواسته گذرد، جان بیست سال می
که ذهن متحجر عامالن و آمران آن جنایات هولناک حتی  هیچ حصر و استثنا نبود، حال آن بی

که بعدها آشکار شد قصد این جنایتکاران نه  چندان. را نیز برنمی تافت  ها ی انسان حقوق اولیه
شگفت  .ی آزاداندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی بود فقط عزیزان ما، که حذف گسترده

ی قربانیان و زندانی کردن یکی از وکالی  ها نیز هرگز جز تهدید و ارعاب خانواده که دادخواهی آن
ای در پی  ی کانون نویسندگان ایران نتیجه پرونده و آزار و اذیت و بازداشت چند عضو باسابقه

دخواهی ای دست از دا ها لحظه مان در این سال کشته اگرچه بازماندگان یاران ستم. نداشت
عقیدتی به روشنی گشوده نشده -های سیاسی ی قتل برنداشته اند، اما تا به امروز پرونده

وقفه به سرکوب و خفه کردن هر صدای مخالفی مشغول  است، و حکومت همچنان و بی
های  ی نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم یادبود قربانیان قتل ممانعت هرساله. است

ی کسانی که برای پاسداشت  ای، ضرب و شتم و بازداشت هرباره هسیاسِی موسوم به زنجیر
شوند، تعقیب و احضار و بازداشت اعضای کانون  خون این عزیزان بر مزارشان حاضر می

خواهد ابعاد  کند که حاکمیت نمی ای را متقاعد می هر بیننده و شنونده....نویسندگان ایران و
 .رفته شودها پی گ تاریک پرونده آشکار و دادخواهی

زمان ایستادگی در برابر جهل و  یاران ما که عمر کوتاه و پربارشان یکسر تمرین مدارا بود و هم
خرافه و استبداد هرچند سرانجام جان خویش را در دفاع از آزادی عقیده و بیان از دست دادند، 

گار ادبی و پژوهشی ها کتاب و اثر ماند ده. لیکن میراثی گرانقدر و ارجمند برای ما به جا نهادند
عالوه بر این و . های کم نظیر و درخشانی از نویسندگان و شاعران جهان و انتقادی و ترجمه

سوز که همانا دفاع از  ست که بر دوش ما نهادند، باری عظیم و تحمل مهمتر ازهمه بار امانتی
نیز همچون  کانون نویسندگان ایران امسال. آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناست

های  های قربانیان قتل پای خانواده های گذشته دست از دادخواهی برنخواهد داشت و هم سال
ها و جنایات  ی آمران و عامالن این قتل ی علنی و عادالنه ای خواستار محاکمه زنجیره

 .ی پیش از آن بوده و خواهد بود یافته سازمان
  سکوت نمی کنیم،

بعد از ظهر،  ۳آذرماه، ساعت  ۷۱ای، روز جمعه  سیاسی زنجیره در بیستمین سالگرد قتل های
آییم و  بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر، گرد هم می

 .داریم یادشان را گرامی می
 کانون نویسندگان ایران

 ۷۳۹۷آذر  ۷۳سه شنبه ، 
 :ضرب و شتم یک آموزگار در اداره ی اطالعات -*
 

به اداره ی آموزش و پرورش شهرضا رفته بود،  رحمتی_حمیدد موسوی که برای دیدار از وحی
 .ساعاتی پس از حضور در داخل اداره ی آموزش و پرورش دستگیر شد

امروز سه شنبه  ۷۳توپخانه شهرضا ساعت  ۹۹شهیدسیالنی پادگان  وحید، آموزگارمدرسه ی
به اداره ی آموزش و " حمید رحمتی"که برای دیدار با همکار متحصن خودش ۷۳۹۷آذرماه  ۷۳

پرورش رفته بود، در همانجا بوسیله اداره ی اطالعات شهرضا دستگیر و به نقطه ی نامعلومی 
ی اطالعات به شدت مورد ضرب و شتم، توهین و برده شد،وتوسط یکی از کارکنان اداره 

حرفهای زشت و رکیک قرار گرفت، پس از این رفتارنیروهای امنیتی برای وی شیرینی و شربت 
آوردند،و سعی در دلداری ایشان داشتند، اما این معلم آگاه پوزش آنان را نپذیرفت، و پس از 

 .گشتاین برخورد و آزادی بار دیگر به نزد حمید رحمتی باز
  edalatxah@منبع

 : ادامه مبارزه در اهواز  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah


 
ببیست و پنجمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی صنعتی ۹۷آذر  ۷۳امروز سه شنبه 

  .ی شهر اهواز شروع شدفوالد با تظاهرات و راهپیمایی در مقابل مراکز دولتی و خیابانها
کارگران فوالد در صفوف جلوی تظاهرات بنرهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده 

 .کارگران بیدارند از استثمار بیزارند: است
 
 :ضرب و شتم یک آموزگار در اداره ی اطالعات -*

 
ار از همکار توپخانه شهرضا ، که برای دید ۹۹وحید موسوی آموزگارمدرسه ی سیالنی پادگان 

به اداره ی آموزش و پرورش شهرضا  ۷۳۹۷آذرماه  ۷۳متحصن حمید رحمتی روز سه شنبه 
رفته بود، ساعاتی پس از حضور در داخل اداره ی آموزش و پرورش دستگیر شد سپس توسط 
یکی از کارکنان اداره ی اطالعات به شدت موردضرب و شتم ، توهین و حرفهای زشت و رکیک 

 قرار گرفت
 ن معلم آگاه پس از آزادی بار دیگر نزد حمید رحمتی بازگشتای

  :نوشته نصب شده
اینجانب وحید موسوی در راستای اعتراض به زندانی بودن معلمان و ضایع شدن حقوق 

 اقدام به اعتصاب غذا و تحصن مینمایم 72/7/13معلمان گرامی از تاریخ 
 
نرخ تورم :معاون امار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان -*

 :درصد است ۶۹۲دود ح ۷۱نسبت به مهر  ۷۹اقالم خوراکی در مهر 
https://www.mehrnews.com/news/4476270 

 
، مسعود سالمی :آمده است ،۷۳۹۷آذر  ۷۳سنندج درتاریخ / مهردولتی خبرنگار  به گزارش

زو کردستان ج: معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت 
: اظهارداشتوی  .استان های اول یا دوم کشور در بحث افزایش شاخص های قیمت است

متاسفانه در طول سال جاری شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی در استان باالتر از میانگین 
 .کشوری بوده که بهبود این وضعین نیازمند بررسی است

شهر استان به صورت  ۷۷از سطح قلم کاالی پر مصرف در حوزه شهری  ۴۷۳قیمت : وی افزود
روستای کردستان رصد می  ۹۷قلم در حوزه روستایی از سطح  ۷۴۹سه بار در ماه و همچنین 

معاون امار و اطالعات .شود و شاخص هایی که به دست می اید از نتیجه این آمارها است
ای بعمل امده با توجه به بررسی ه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان ادامه داد

و طبق اخرین امار شاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری نسبت 
درصد رشد داشته است که میانگین  ۷۴۹۴۳در سطح استان کردستان  ۹۱به مهر ماه سال 

 ....درصد است ۷۴۴۴۷کشوری در این بخش 

 :دارد ادامه زنان حضور با ملی گروه کارگران راهپیمایی -*

https://www.mehrnews.com/news/4476270/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B6-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4476270/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B6-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4476270/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B6-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4476270/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B6-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4476270/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B6-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4476270/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B6-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699232-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

اعتراض صنفی کارگران گروه ملی فوالد   : آمده است ،۷۳۹۷آذر  ۷۳به گزارش خبرنگار ایلنا،
ایران؛ امروز در حالی وارد بیست و پنجمین روز خود شد که در جریان اعتراض صنفی روز 

جمعه اهواز از وی درخواست استمداد ؛ کارگران با تجمع مقابل دفتر امام (آذر ماه ۷۹)گذشته 
آنها در انتقاد به   اجتماع امروز: گویند منابع کارگری در گروه ملی فوالد ایران می.کردند

های کارگری نیز  هایشان برپا شده و گروهی از خانواده توجهی مسئوالن به خواسته بی
ئوالن در جریان مشکالت با وجود آنکه همه مس: گویند آنها می .کنند کارگران را همراهی می

گروه ملی فوالد ایران و کارگرانش قرار دارند اما در عمل هیچ واکنش عملی که نشان از محقق 
 .اند هایشان باشد، مشاهده نکرده شدن خواسته

  :آذر ۶۱ بابل نوشیروانی دانشگاهجمع اعتراضی دانشجویان  -*
 

تراض به در اع بابل#آذر ماه، دانشجویان دانشگاه نوشیروانی  ۷۳صبح امروز سه شنبه 
. ناکارآمدی های موجود در کشور و به مناسبت روز دانشجو، دست به یک تجمع و اعتراض زدند

دانشگاه  :هایی که در دست دانشجویان بود، این نوشته ها به چشم میخورد در دستنوشته
 دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد/ سرکوب دانشجویان را متوقف کنید زنده است

 :ل های کامینداران و رانندگان سراسر ایران در باره وخامت اوضلع شغلی بیانیه اتحادیه تشک

 

 :درصد واحدهای صنعتی دامغان تعطیل است ۹۱ :جمعه دامغان امام -*

https://www.mehrnews.com/news/4476349 
 ،سید محمدحسینیان :آمده است ،۷۳۹۷آذر  ۷۳دامغان درتاریخ / مهردولتی خبرنگار  به گزارش

: درصد واحدهای صنعتی این شهرستان تعطیل است، گفت ۷۰امام جمعه دامغان بابیان اینکه 
ابراز وی  .ای تدبیر کنند مردان و مسئوالن برای گردش صنعت و اشتغال جوانان چاره دولت

طلبد تا برای رفع  درصد ظرفیت واحدهای دامغان فعال هستند و این مهم می ۹۰تنها : داشت
وی بابیان اینکه دامغان دارای افراد بیکار .ای تدبیر شود مشکالت اقتصادی شهرستان چاره
بیکاری یکی از : دهد، اضافه کرد کرده و بیکار تشکیل می است و عمده آن را جوانان تحصیل

های اجتماعی  شود که برای جلوگیری از آسیب های اصلی در این شهر محسوب می چالش
 .های مطلوبی صورت گیرد ریزی بایست در راستای ایجاد اشتغال برنامه یم

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.mehrnews.com/news/4476349/%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4476349/%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4476349/%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4476349/%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


جمعه دامغان بابیان اینکه وضعیت آب در این شهرستان شرایط دشواری دارد و بخشداران  امام
یکی از : کنند، ابراز داشت رسانی می برای تأمین آب شرب برخی روستاها با تانکر آب

طلبد تا برای پیشرفت منطقه تأمین  راین این مهم میهای اصلی توسعه آب است بناب شاخص
حسینیان بابیان اینکه مردم دامغان همانند پسته لبخند .آب شرب در دستور کار قرار گیرد

های  کشور ما دارای ظرفیت: وی اضافه کرد...زنند ولی جیب مردم دامغان خالی است،  می
ن شامل سنگ اورانیوم، مرمر، نوع معد ۷۳ شماری ازجمله هفت درصد ذخایر معدنی، بی

بایست در راستای  های مطلوب می مس، یاقوت و سیمان و غیره است بنابراین این پتانسیل
 .به گردش درآوردن اقتصاد مورداستفاده قرار گیرد

 :عسل محمدی دستگیر شد -*

 

، توسط ماموران «گام»عسل محمدی، دانشجو، فعال مدنی و از اعضای تحریریه نشریه 
 .از علت بازداشت او خبری در دست نیست. یتی در منزلش بازداشت شدامن

 :خبرتکمیلی از دستگیری عسل محمدی -*

 

  محمدی عسل  آخرین خبر منتشر شده در کانال تلگرامی نشریه گام حاکی از این است که
انتقال می یابد و در ( امنیت ) که امروز صبح در منزلش دستگیر شده بود به دادسرای اوین 

مقامات قضایی دلیل . معلوم انتقال یافته است شعبه یک بازپرسی بازجویی شده، به محلی نا
 و  تپه هفت نیشکر بازداشت این دانشجو را اقدام پیشگیرانه برای حمایت نکردن از کارگران 

 اعالم کردند فوالد ملی

 :از معلم اعتصابی شهرضا رحمتیدر حمایت  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
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تا آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی مبارزات خود را ادامه  -*
 دهیم

 :انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

 تا آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی مبارزات خود را ادامه دهیم
والی در شرایط متفاوت آب و هوائی و در بدترین کارگران هفت تپه بیست و هشت روز مت

شرایط معیشتی و بی پولی، قهرمانانه جنگیدند و استقامت و رزمندگیشان باعث ایجاد تحولی 
حمایت ها و تجمعات حمایتی از طرف همه بخشهای معترض . جدید و اساسی در جامعه شد

اقتصادی کارگران هفت تپه،  وسیعا به راه افتاد و ضمن تأکید بر تحقق مطالبات معیشتی و
یکی از خواستهای کلیدی آنان یعنی تشکیل شوراهای کارگری و مردمی به شعار اصلی 

در حمایت از کارگران هفت تپه و فوالد اهواز ( نان، کار، آزادی، اداره شورائی)تجمع کنندگان 
حمایت از  در سطح بین المللی نیز دهها تشکل و نهاد کارگری و دانشجوئی به. تبدیل شد

 .کارگران هفت تپه برخاستند
روز گذشته عوامل کارفرما و حکومتی با همدستی برخی از نمایندگان سازشکار با توسل به 

انواع ترفندهای تهدیدآمیزانه و فریبکارانه توانستند سوت از سرگیری فعالیت کارخانه را به صدا 
 .در آورند

ز گذشته در میدان مبارزه برای تحقق یقینا اکثریت کارگرانی که طی بیست و هشت رو
مطالبات خود و در رأس آنها آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی فداکارانه 
ایستادگی و مقاومت کرده اند، همراه و همسو با اعتصاب شکنان نبوده اند و حتی اگر به 

ی کنند و مترصد مجالی اجبار هم در شرکت حضور یابند، اعتصاب خود را پایان یافته تلقی نم
هستند تا دوباره به خیابان بیایند و قدرتمندتر از پیش تا تحقق همه خواستهایشان از جمله 

 .آزادی بازداشت شدگان مبارزاتشان را ادامه دهند
اکثریت کارگران هفت تپه که اعتصاب خود را پایان یافته تلقی نمی کنند باید سریعا مجمع 

و نمایندگان سازشکار، فرصت طلب و اعتصاب شکن را عزل کنند  عمومی خود را تشکیل دهند
 .و افراد قابل اعتماد خود را به عنوان نمایندگان خود جایگزین نمایند

کارگر »همین االن کارگران فوالد اهواز در خیابانهای شهر در حال تظاهرات و سر دادن شعار 
نشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در هستند و همچنین روز گذشته دا« زندانی آزاد باید گردد

تا آزادی اسماعیل »تجمع خود در حمایت از کارگران هفت تپه و فوالد اهواز اعالم کردند 
بنابراین مبارزه و اعتراض حول مطالبات کارگران هفت تپه همچنان . اعتصاب ادامه دارد« بخشی

ه این همبستگی داخلی و بین بر دوام است و کارگران هفت تپه باید هر چه سریعتر با اتکا ب
المللی اعتصاب خود را از سر بگیرند و همه تشکلها، کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان 

آزادیخواه و برابری طلب باید با تمام توان از کارگران هفت تپه تا رسیدن به همه خواستهایشان 
 .نداز جمله آزادی بازداشت شدگان حمایت کرده و در کنارشان قرار گیر

 زنده باد کارگران هفت تپه
 13/7/1372     انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه



www.anjomanbfk.blogfa.com 
@anjomanbfk 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون مذاکره با  اطالعیه -*
 :دولت

 
بین دولت و  ۹۷بدینوسیله به اطالع فرهنگیان عزیز می رسانیم بعد از تحصن مهر و آبان 

نمایندگان شورای هماهنگی در خصوص مطالبات فرهنگیان هیچگونه دیدار و مذاکره ای صورت 
های مسئوالن با تشکل های سیاسی ارتباطی به شورای هماهنگی نداشته و نگرفته و دیدار

 .این شورا نماینده ای در این جلسات نداشته است
شورای هماهنگی تنها در جلساتی حاضر خواهد شد که فقط اعضای شورا یعنی تشکل های 

 .صنفی طرف مقابل دولت در مذاکره باشند
مطالبات فرهنگبان نادیده گرفته شود و معلمان دربند در صورتی که در بودجه پیشنهادی دولت 

تا پایان ضرب االجل آزاد نشوند همانگونه که در آخرین بیانیه اعالم گردیده، شورای هماهنگی 
 .متعاقبا برنامه های خود را اعالم خواهد نمود

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۷۳۹۷/۹/۷۳ 

https://t.me/joinchat/AAAAAFk51OPOCxyOsw12ZQ 
 یند؟گو اعداد در سیاهه دخل و خرج دولت چه می/۷۱پیدا و پنهان بودجه -*

https://www.mehrnews.com/news/4476151 
 

 
 

ید یکی از را با ۹۸بودجه  :آمده است ،۷۳۹۷آذر  ۷۴درتاریخ ،مهردولتی خبرنگار  به گزارش
ها، نیازمند  های گذشته کشور دانست که به دلیل تحریم های سال ترین بودجه متفاوت

تری است تا سیاهه دخل و خرج دولت، با دقت بیشتری  های هوشمندانه و متفاوت بینی پیش
یرماه امسال، اقدام به تدوین الیحه ، دولت از پانزدهم تخبرنگار مهر به گزارش.تدوین شود

ماه کار کارشناسی، الیحه بودجه یکشنبه شب هفته جاری،  ۱کرد و پس از  ۹۸بودجه سال 
، تثبیت اشتغال ۹۸در این میان، مهم ترین سیاست های بودجه . به تصویب هیات وزیران رسید

ار، تامین عدالت و کنترل نرخ بیکاری، ثبات سازی اقتصاد کالن و بهبود فضای کسب و ک
اجتماعی و بهبود توزیع عادالنه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی های 

های مهم  از جمله تبصره.اعالم شده است استانی-سرمایه ای و بهبود تعادل های منطقه ای
صادرات دالر برای هر بشکه نفت، پیش بینی  ۰۴نیز، می توان به پیش بینی نرخ  ۹۸بودجه 
هزار میلیارد تومان برای طرح های  ۱۰میلیون بشکه نفت در روز، پیش بینی  ۷۴۰یک تا 

هزار میلیارد تومان درآمد  ۷۹۱درصدی حقوق و دستمزد، پیش بینی  ۹۳عمرانی، افزایش 
هزار میلیارد تومان حقوق و عوارض گمرکی و به احتمال زیاد تعیین  ۹۱مالیاتی، پیش بینی 

هایی که در سال جاری از سوی آمریکا به  تحریم.ان برای نرخ موثر ارز اشاره کردتوم ۰۸۳۳رقم 
های مالی  بینی کشورمان تحمیل شد و فروش نفت را با مشکل مواجه کرد، موجب شد پیش

تر و متفاوت تر از سال های گذشته باشد؛ به  ، سخت۹۸های مختلف بودجه سال  در بخش
تدوین نشده  ۹۸اکنون بودجه ای به دشواری بودجه سال گونه ای که طبق گفته مسئوالن، ت

 ۷۰به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است که الیحه بودجه .است
روزه نمایندگان، مقرر شد بعد از  ۷۳آذرماه به مجلس ارسال می شود، اما با توجه به تعطیالت 
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ر برای توضیح تبصره های بودجه، در مجلس حاضر جمهو آذر ماه رئیس ۹۰این تعطیالت و روز 
 ....شود و نمایندگان کار بررسی را آغاز کنند

 
 :کارگر پتروشیمی ایالم  ۶١ضربە شالق برای  ۶۶۶۲سال حبس و  ۷صدور حکم  -*
 

برای چند روز ( ۷۳۹۷)شماری از کارگران پتروشیمی ایالم که در اردیبهشت ماه سال جاری 
 .شرکت دست به اعتصاب زده بودند به حبس و شالق محکوم شدندمقابل ساختمان این 

در مقابل ساختمان این شرکت  ۹۷تن از کارگران پتروشیمی ایالم که در اردیبهشت ماه  ۷۰
 .ضربه شالق محکوم شدند ۷۷۷۳سال حبس تعزیری و  ۹دست به اعتصاب زده بودند جمعا به 

اخالل در نظم و ”ایالم و بە اتهام  ۹یفری دادگاه ک ۷۳٢مهر ماه از سوی شعبە  ۹۹این حکم 
 .صادر شدە است“ آسایش عمومی

کارگران پتروشیمی ایالم اردیبهشت ماه سال جاری بە مدت چندین روز در اعتراض بە عدم 
تن از پرسنل با سابقە پتروشیمی ایالم، در مقابل  ۷۷استخدام کارگران بومی و اخراج 

 .صاب و تمامی راه های آن را مسدود کردە بودندساختمان این شرکت در شهر چوار اعت
 "نه به زندان"
 : بازخوانی تهدیدات الیحه اصالح قانون مبارزه باپولشویی -*

https://www.mehrnews.com/news/4477051 

الیحه اصالح قانون مبارزه با  :آمده است ،۷۳۹۷آذر  ۷۴درتاریخ ،مهردولتی خبرنگار  به گزارش 
پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای 

 .دهای خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دار طرف
مرداد، اشکاالت خود پیرامون مغایرت الیحه اصالح قانون مبارزه با  ۹۴شورای نگهبان در تاریخ 

شهریور سال  ۷این شورا سپس در تاریخ . پولشوئی با قانون اساسی و شرع را اعالم کرد
جاری، نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مغایرت الیحه اصالح قانون مبارزه با 

 ۷مجلس اما بی توجه به نامه . های کلی نظام را به مجلس ارسال کرد سیاستپولشویی با 
مرداد را برطرف کرد و به شورای نگهبان  ۹۴شهریور شورای نگهبان، فقط اشکاالت نامه 

مهرماه، الیحه فوق را به مجلس مسترد کرد  ۷۸اما شورای نگهبان در نامه ای مورخ . فرستاد
رئیس مجلس اما در پی .اشکاالت مجمع تشخیص برطرف نشده بودچرا که از دیدگاه این نهاد، 

جانبه و بدون اتخاذ رای نمایندگان، الیحه فوق را به مجمع تشخیص  این اتفاق، به صورت یک
امری که مورد اعتراض برخی از نمایندگان واقع شد و در نامه ای به . مصلحت نظام ارجاع داد

قانون  ۷۷۹بر اساس اصل »: اشاره داشتندرئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصالحات به  قانون آئین ۹۳۹اساسی و ماده 

عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در 
نمایندگان مجلس بر کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که 

مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت 
بنابراین رئیس مجلس نمی تواندبرخالف قانون و به نیابت از کمیسیون . گردد نظام ارسال می

ر و یا اکنون اما، دی.«ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید
بر همین اساس . زود این الیحه قرار است در صحن علنی مجمع، مورد بررسی قرار گیرد

 ....ضروری است تا با نگاهی مجدد به این الیحه، نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد

 :آذر  11درحمایت از جنبش دانشجویی و  -*
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روز دانشجو را گرامی داشته و حمایت خود را از مبارزات دانشجویان  بازنشستگان اتحادگروه 
 .سراسر کشور اعالم می دارد و خواهان آزادی دانشجویان در بند است

 : ن در اعتراض به حذف بودجه آبنماینده استان اصفها ۶۱استعفای  -*
 

نمایندگان استان اصفهان در  :آمده است  ۷۳۹۷آذر  ۷۴  چهارشنبهبرپایه خبر منتشره در تاریخ 
مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه در اعتراض به حذف بودجه مرتبط با تامین آب شرب 

  .بطور دسته جمعی استعفاء دادند استان
ن های از زمان ارائه این استعفاء در صحن مجلس و کمیسیواند که  این نمایندگان گفته

  .تخصصی حضور نخواهند یافت
متاسفانه با توجه به اینکه آقای »: در نامه استعفای جمعی نمایندگان اصفهان آمده است

رئیس جمهور در فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی احیای رودخانه زاینده رود را در حضور مردم 
از آن قرار می گذرد، احیای زاینده رود که هیچ، سازمان برنامه و بودجه  اعالم و سالها

رغم پیگیری بسیار زیادی که انجام شده حتی از گذاشتن اعتبار و ردیف مرتبط با تامین  علی
خودداری کرد، لذا در صورتی که نتوانیم ( که در سال جاری تا مرز بحران جلو رفت)آب شرب 

معیت چندین میلیونی را برای تامین آب شرب آنها از طریق این حداقل حق مردم استان و ج
دولت تامین نماییم، دلیلی برای حضور و مسئولیت نمایندگی نمی بینیم و ما امضا کنندگان زیر 
استعفای خود را تقدیم و از زمان تقدیم از حضور در صحن و کمیسیون ها خودداری می کنیم تا 

  «.شخص شودتعیین تکلیف م
موسوی الرگانی عضو مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس یکی دیگر از دالیل استعفای ناصر 

نمایندگان اصفهان را اجرا نشدن وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری عنوان 
  .بود آب در زاینده رود جاری شودکرده است که وعده داده 

گفته است که وزیر نیرو و رئیس حسینعلی حاجی دلیگانی یکی دیگر از نمایندگان اصفهان 
مجلس سال پیش وعده دادند که با تامین اعتبار و انتقال آب مشکل آب آشامیدنی اصفهان 

  .ون هیچ اقدامی صورت نگرفته استحل شود اما تاکن
استعفای جمعی نمایندگان مجلس در سالهای گذشته چندین بار اتفاق افتاده است اما 

  .مرحله طرح در صحن علنی نرسیدندگوناگون به  زنی های تمامی آنها با چانه
نماینده استان فارس در اعتراض به انتخاب استاندار جدید فارس در سال  ۷۸استعفای جمعی 

در اعتراض به کاهش  ۷۳۹۹نماینده استان خوزستان در سال  ۷۸و استعفای جمعی  ۷۳۹۴
عی بود که با چانه زنی بودجه عمرانی استان خوزستان از جمله این استعفاهای دسته جم

 .های مختلف به مرحله طرح در صحن علنی مجلس نرسید
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 :عسل محمدی به شوش -*

 
بازپرس شعبه اول دادسرای امنیت مستقر : آمده است  اردوی کاربرپایه نوشته کانال تلگرامی 

دانشجو و فعال کارگری که سه شنبه در تهران  محمدی_عسلدر زندان اوین به نزدیکان 
فعالین این اقدام را . منتقل می شود شوشبازداشت شد اعالم کردند که او برای تحقیقات به 

جه روانی زندانی، کاهش مالقات ها و قطع دسترسی خانواده و به عنوان روشی در شکن

 .منزوی کردن رسانی و جلوگیری از اطالع رسانی در باره او می دانند

 گیرند؟ چه افرادی بیمه بیکاری می/میزان بیمه بیکاری جزئیات شرایط و -*

https://www.mehrnews.com/news/4476334 

میزان دریافت مقرری بیمه  :آمده است ،۷۳۹۷آذر  ۷۴درتاریخ ،مهردولتی خبرنگار  به گزارش
تناسب با میزان سابقه و تجرد یا تاهل فرد ماه م ۰۳ماه تا  ۱بیکاری بر اساس قانون، از 

نتایج طرح  مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، بر اساس اعالم.متقاضی متغیر است
میلیون نفر بیکار کشور  ۳۴۹نشان می دهد که از حدود  ۹۱آمارگیری نیروی کار کشور در سال 

در این میان، از . له و بیشتر بوده اندسا ۷۳میلیون نفر، بیکار قبالً شاغل ۷۴۸، حدود ۹۱در سال 
چهار عامل  بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران در طی پنج سال گذشته شده است،

نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغالن و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری 
 .داشته اند

 
درصدی نسبت  ۹۰ست که با سهم ا« موقتی بودن کار» در این بین، اولین عامل ترک شغل، 

پایین بودن »همچنین . آمده است به سایر عوامل، یکی از مهم ترین عوامل به شمار می
پایان رسیدن دوره خدمت » درصد و به  ۷۴۴۳با « اخراج یا تعدیل نیرو»درصد،  ۷۱۴۳با « درآمد

اجتماعی، بیکارانی  طبق قانون کار و تامین .درصد در مراتب بعدی قرار دارند ۷۳۴۰با « وظیفه
که بدون میل و اراده خود بیکار می شوند، می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند که 

بازنشستگان و از کارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری و اتباع خارجی  البته
 .نون بهره مند شوندقامشمول قانون بیمه بیکاری نمی شوند و نمی توانند از مزایای این 

صادرات چرم خام رونق گرفت؛ نگران بازار : دوزرئیس اتحادیه کفاشان دست -*
 :شب عیدیم

https://www.alef.ir/news/3970914004.html 

رسول  :آمده است ،۷۳۹۷آذر  ۷۴به نوشته سایت الف به نقل از خبرگزاری تسنیم در تاریخ 
به اینکه رکود اقتصادی کشور شرایط اقتصادی را برای شجری در گفت وگو با تسنیم ، با اشاره 

درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی  41تا  31: واحدهای تولیدی سخت کرده است، اظهار داشت
شود که در حال حاضر واحدهای تولیدی در خرید آنها با مشکل  کفش از محل واردات تامین می
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بیان اینکه کارخانجات چسب در تامین مواد  رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز با.روبه رو هستند
هزینه های باالی تولید کفش باعث شده تا صادرات : اولیه تولید چسب مشکل دارند، گفت

چرم به صورت خام رونق پیدا کند به نحوی که ترکیه از ما چرم خام خریداری و بعداً محصوالت 
ای مدت دار متوقف شده و وی با اعالم اینکه خرید ه.تولیدی خود را به ما می فروشد

در حال : واحدهای تولیدی به دلیل عدم نقدینگی کافی به سختی مشغول کار هستند، افزود
برابر افزایش پیدا کرده اما تولیدکنندگان به  711حاضر مواداولیه واحدهای تولیدی کفش بیش از 

اعمال  درصدی را در قیمت محصوالت خود 51دلیل عدم توان خرید مردم فقط افزایش 
وی با گالیه از اینکه سیستم بانکی برای عدم پرداخت تسهیالت مناسب به .اند کرده

درصد ظرفیت فعالیت و حتی  51واحدهای تولیدی امروز با کمتر از : تولیدکنندگان، تصریح کرد
تعدادی قادر به تولید نیستند که این موضوع برای صنعت کفش کشور بسیار نگران کننده 

توانیم نیاز بازار شب عید مردم را  اگر این شرایط ادامه پیدا کند نمی: فه کردشجری اضا.است
 .تامین کنیم

 :انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای تویسرکان ۶۹۰شناسایی  -*

https://www.mehrnews.com/news/4475863 
 

 
 

مدیر ، محمد الوندی  :آمده است ،۷۳۹۷آذر  ۷۴همدان  درتاریخ / مهردولتی خبرنگار  به گزارش
انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای  ۷۷۹ امور آب و فاضالب روستایی تویسرکان از شناسایی

درراستای جلوگیری از : با اشاره به وجود انشعبات غیر مجاز گفتوی  .این شهرستان خبرداد
ماهه سال جاری عملیاتی شد که از این  ۸مورد انشعاب غیرمجاز در  ۷۷۹هدررفت آب کشف 

ماهه سال  ۸اینکه طی  محمد الوندی بابیان.مورد تبدیل به مجاز شده است ۸۳تعداد تاکنون 
 ۷۳جاری تعمیر و تجهیز الکتروپمپ و همچنین بازسازی موتور خانه و حوضچه های سرچاه در 

روستا به منظورارتقاء عملکرد آب رسانی و جلوگیری از هدر رفت آب در دستور کار قرار گرفت، 
 .در این رابطه عملیات اجرایی در بازه زمانی تعریف شده امکان پذیر شد: گفت

دهنه چشمه، یک رشته قنات و یک حلقه چاه نیز به  ۹وی با بیان اینکه بهسازی و الیروبی 
متر فنس  ۷۳اجرای : منظور افزایش و بهبود کیفیت آبرسانی مورد توجه قرار گرفت؛ عنوان کرد

 ....چاه در روستای وردآورد علیا از دیگر اقدامات انجام شده است

  : شهرضا در رحمتی حمید آقای اعتصاب از معلمان جانبه همه حمایت -*

 
 تن از کارگران پتروشیمی ایالم  ۷٧ضربە شالق برای  ۷۷۷۳سال حبس و  ۹صدور حکم 

https://www.mehrnews.com/news/4475863/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


دیدار خانم آدینه بیگی همسر محمود بهشتی لنگرودی با حمید رحمتی در  -*
 :شهرضا 

 

 ،نجشنبهدربند به تحصن تک نفره دست زده است پ رحمتی در حمایت از معلمان حمید
ششمین روز تحصن اوست ما در مدرسه با گرفتن عکس با حمید اعالم همبستگی کردیم 

 بهشتی مودمح بیگی بیشتر از همه بود به شهرضا رفت تا پیام تشکر  ولی همت خانم آدینه
 .را تقدیم کند دیعب اسماعیلو  حبیبی محمد،  لنگرودی 

 : به حمیدرحمتی معلماندربندپیام قدردانی  -*
 

  به نام خداوند جان وخرد
اشتنی ترین ،بی ریاترین بدون تردید حمید رحمتی یکی از قدیمی ترین ،دلسوزترین ،دوست د

،کم ادعا ترین ،پر کارترین و البته پایدارترین اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی 
  .معلمان است

کسی که در ماجرای تبعیدش به مازندران تا مرز خطر جانی پیش رفت و به لطف خدا و دعای 
ره یافت تا خانواده دوستان و در حالی که مدتی طوالنی در کما به سر می برد ،عمری دوبا

،دوستان ،همکاران و تشکلهای صنفی معلمان و همچنین فعاالن و کنشگران صنفی از برکت 
 .وجودش محروم نگردند

حمید رحمتی ضمن پایبندی به اصول تشکیالت و کار جمعی در بسیاری از مواقع و در بن 
مت او در جلب اعتماد بستها در هیبت یک تشکل ظاهر گردید ، رفتار صادقانه و عزم و استقا

  .دوستان و همکاران و فعاالن صنفی و تشکیالتی بسیار موثر بوده وخواهد بود
ضمن تشکر وقدردانی از دوست و برادر بزرگوارمان حمید رحمتی ، برایشان سالمتی و پایداری 

 .آرزومندیم
 .او باشندوامیدواریم که جامعه معلمان ایران قدردان انسانهای شرافتمند و مسئولی چون 

 محمودبهشتی لنگرودی ،اسماعیل عبدی،محمدحبیبی

  :میثمی فرهاد مادر با دیدار -* 

 

 ۷۳۹۷آذر ماه  ۷۰شامگاه پنج شنبه  ديدار جمعی از فعاالن مدنی با مادر فرهاد میثمی؛

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF


  :محکومیت کارگران پیروشیمی به زندان و شالق  -*

 
 

برای چند روز ( ۷۳۹۷)دیبهشت ماه سال جاری شماری از کارگران پتروشیمی ایالم که در ار
 .دست به اعتصاب زده بودند به حبس و شالق محکوم شدند مقابل ساختمان این شرکت

اخالل در نظم و ”ایالم و بە اتهام  ۹دادگاه کیفری  ۷۳٢مهر ماه از سوی شعبە  ۹۹این حکم 
 .صادر شدە است“ آسایش عمومی

اه سال جاری بە مدت چندین روز در اعتراض بە عدم کارگران پتروشیمی ایالم اردیبهشت م
تن از پرسنل با سابقە پتروشیمی ایالم، در مقابل  ۷۷استخدام کارگران بومی و اخراج 

 .ساختمان این شرکت در شهر چوار اعتصاب و تمامی راه های آن را مسدود کردە بودند

 :کارگر فوالد اهواز به اداره اطالعات احضار شدند۶۲  -*

 
مزمان با احضار کارگران فوالد، وزیر کار و دبیرکل خانه کارگر در تهران برای ایجاد تشکل ه

 .تپه دیدار کردند کارگری دولتی با چند تن از کارگران نیشکر هفت
@KargranMotahed 

 : ریش خود داستانی است پسرک واکسی و شرافت کا -*

 
 

که میرسید میگفت لطفا  اوکرد و به  خاکی می آقا پسرهر بار کفشش را قبل از رسیدن به این 
از او پرسیدم تو که میخواهی به او پول بدهی . داد کشفم را تمیز کن و بعد به او پولی می

 خوب همینطوری بده چرا هر دفعه کفشت را خاکی میکنی؟

  !کنی همینطوری پول نمیگیره گفت آخه هر کار

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


 :معلمان صنفی کانون تأسیس سالگرد هجدهمین -*

 
 .همچنان ایستاده ایم   ...حب و بغض ها و با تمام فراز و نشیب ها، مهر و جورها،

 : اطالعیه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد پس از مجمع عمومی روز پنجشنبه -*

 
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  با سالم و دعای خیر
با مشاهده جلسه امروز و شنیدن نظرات همکاران ، نمیتوان هیچگونه نکته ایی را یاد آوری و 

کارگر شرکت  اجتماع همفکری امروز فرهنگ ، درک و شعور باالی. یا مسئله ایی را تذکر داد
اجتماعی بی نقص ، نظرهایی . گروه ملی صنعتی فوالد اهواز را بر همگان نمایان ساخت

سازنده و مردانی محکم و استوار ، اما بی ادعا که حتی یدک کشیدن عنوان همکاری با آنان 
پیرو جلسه امروز و شنیدن نظرات مختلف ، آینده روشن . باعث افتخار و سربلندی می باشد

امروز شاهد حضور . گروه ملی صنعتی فوالد اهواز اجتناب ناپذیر و حتمی می باشدشرکت 
چهرهای جدید و نظرات مختلف جدیدی از پشت تریبون آزاد این جلسه بودیم که امیدواریم 

این ظهور ادامه داشته و شاهد حضور خواهرانمان در این اعالم نظرها نیز باشیم ، تا بتوانیم 
  .آینده پر برکت شرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز را رقم بزنیم با هم و در کنار هم

برادران و همکاران گرامی، برای نجات شرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز یک قدم بیشتر 
باقی نمانده و شما برای برداشت این قدم ،هر آنچه در توان داشتید و حتی بیش از توان 

بخوبی از حال همکارانی که در . ام وجود تقدیم کردیدخود را در طبق اخالص گذاشته و با تم
این تجمعات دچار ناراحتی جسمانی شده و سالمتشان به خطر افتاده اطالع داریم ، 

همکارانی که با هزینه شخصی برای سایر دوستان آب آشامیدنی تهیه میکنند، همکارانی 
 .کاران را فریاد میزنندکه علیرغم خطرات امنیتی در اول صفوف تجمعات، حقوق خود و هم

تک . گروه ملی امروز معنای واقعی اتحاد و برادری اقوام و ایرانی واحد را به تجسم کشید 
تک این کارها و جز به جز این اعمال در ذهن و خاطره تمام ما حک شده و باقی خواهد ماند 

امیدواریم . شد و این شما هستید که تاریخ را رقم خواهید زد و درسی برای آیندگان خواهید
 .این از خودگذشتگی ها ذره ایی به چشم مسئولین آمده و اندکی احساس مسئولیت کنند

به اطالع همه همکاران و دوستان عزیز میرسانیم که همچون گذشته تا رسیدن به 
  اهدافمان

  بازگشت شرکت به بدنه اصلی دولت-
 ورود مستمر شمش و مواد اولیه-
 ولید و تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیازراه اندازی تمام خطوط ت-
 فروش مستمر محصوالت-
 نحل مشکل بیمه کارگرا_
  پرداخت مستمر و به موقع حقوق-

قدمی به عقب باز نخواهیم گشت و در پاسخ به نامه اقای غفوری که در کانال روابط 
ردار نیست عمومی منتشر نموده اند عرض میکنیم که برادر بزرگوار ، دوصد گفته چون نیم ک

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


. ، پس تا زمانی که این نتایج شکل عملی به خود پیدا نکنند در حد حرف باقی می مانند
 .گوش های ما هم از حرف پر است

  .صد قدم ما برداشتیم، یک قدم شما بردارید تا بهم نزدیک تر شویم
 
 : آباد نجف معترض آموزان دانش -*

  
نجف آباد به دلیل ضعف آموزشی و اضافه  اعتراض دانش آموزان پایه دوازدهم شهرستان

 .کردن کتابها و مطالب نا کارامد
   :آنها می گویند

 ما موش آزمایشگاهی نیستیم
 فکری به حال آیندگان این مملکت بکنید 

 .سرنوشت ما با کنکور رقم می خورد
 جمعی دسته استعفای به واکنش در مبارکه فوالد عمومی روابط بیانیه -*

 :اصفهان نمایندگان
بیانیه روابط عمومی : آمده است ۷۳۹۷آذر  ۷٧در تاریخ پنجشنبهایلنا، خبرگزاری به گزارش 

 باسمه تعالی :فوالد مبارکه به شرح ذیل است

با سالم و  تان اصفهان در مجلس شورای اسالمیمحضر نمایندگان محترم مردم شریف اس
 درود؛

های سیاسی،  خبر استعفای دسته جمعی شما عزیزان به صورت متحد و فارغ از تنوع نگرش
اصفهان به عنوان  .العاده موضوع است در بر دارنده پیامی روشن و حاکی از اهمیت فوق

های درخشانی در مجاهدت، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی که در طول تاریخ مدال
های بزرگ و خدوم به ایران عزیز بوده و  معنویت و مدنیت کسب نموده و همواره مهد انسان

شهر و استانی که بیشترین شهید و جانباز را برای حفظ تمامیت ارضی و مرزهای اعتقادی 
مشکل  .است  قاطبه ملت تقدیم نموده است، امروز گرفتار تهدیدی جدی برای حال و آینده

نفعان و  طلبد همه ذی رود و تبعات ناشی از آن بوده که می اصلی این استان خشکی زاینده
تاثیرگذاران از جمله ارکان مختلف حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسالمی در جهت رفع آن 

رود، مردم و مسئولین و از جمله  قطعا نقش اساسی را در مسیر احیای زنده. اقدام نمایند
ها بدون حضور جدی  خصوصا فوالد مبارکه ایفا نموده و خواهند نمود، اما این تالش صنایع استان

لذا ضمن حمایت از اقدام شجاعانه شما . پذیر نیست مردان امکان و حمایت واقعی دولت
نمایندگان محترم و فهیم استان قهرمان اصفهان در مجلس شورای اسالمی، از مسئولین در 

به نظر نمایندگان مردم استان توجه ویژه نموده و در جهت جلب  دولت و مجلس خواستاریم تا
  .اعتماد عمومی گام بردارند

 روابط عمومی فوالد مبارکه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/700177-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%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-9/700177-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86


 زددستم حداقل بودن   ناکافی خاطر به جامعه بیکاری درصد ۶۹ مجلسی  نماینده -*
 :است

 

هایی برای حذف  این روزها تالش: آمده است ۷۳۹۷آذر  ۷۱در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ی کارگران و  پرده هایی که البته با مخالفت صریح و بی است، تالش  حداقل دستمزد کلید خورده

 رئیس نایب و کار عالی شورای کارگری عضو) خدایی علی .نمایندگان آنها ناکام خواهد ماند
در این رابطه با اشاره به اتفاقات رخ  (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون مدیره هیات

اخیراً کارگروه اشتغال مجلس، طرحی را در مجلس مطرح کرده که به مرکز : گوید داده می
ی  سیزدهم آذر ما نیز نمایندگان کارگری در جلسه. های مجلس واگذار شده است پژوهش

ظاهراً تم . ای مجلس که برای بررسی این طرح برگزار شده بود، شرکت کردنده مرکز پژوهش
 مزد  » های ما، طرحِ  براساس شنیده: وی تاکید کرد.است« بررسی مزد چندگانه»اصلی طرح، 

ست و شاکله اصلی طرح،  توسط یکی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری  «چندگانه
این خیریه سالهاست که . یریه، تنظیم شده استبراساسِ مفروضات و نظریاتِ یک موسسه خ

تحت پوشش دفاع از اشتغال، هجمه به قانون کار و حداقل دستمزد را آغاز کرده و تالش دارد 
های مختلف کارگران ازجمله زنان سرپرست خانوار را از شمول حداقل  با تبلیغات وسیع، گروه

 .مزد و قانون کار خارج نماید
اطالعی  ها و پیشنهادات را محصول بی رسیدن این دست طرح ی ظهور به منصه خدایی

ریختگی و تشتت  هم داند و معتقد است؛ اینگونه تفکرات و عملکردها باعث به مسئوالن می
ها را از نگاه قانون کار،  عضو کارگری شورای عالی کار این نوع کارگاه... .شود بازار کار می

های زنان سرپرست خانوار که بیمه و حداقل دستمزد  هکارگا: گوید داند و می می« غیرقانونی»
کنند، یک تخلف آشکار است و اداره کار و تامین اجتماعی استان اصفهان باید با  را رعایت نمی

خواهند یک قانونی را تغییر  فرض بگیریم اینها می. این نوع تخلفات، برخورد جدی صورت بدهد
نونی برای تغییر قانون، الزامات این قانون را زیرپا توانند قبل از طی روند قا بدهند اما نمی

 ....بگذارند

به ( صفر رمضانی)کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه از احضار عمو صفر  -*
 : خبر می دهد دادسرای عمومی لنگرود 

 
معلم هنرمند و پژوهشگر موسیقی محلی گیالن به « عمو صفر»ف به وصفر رمضانی معر

ری دادسرای عمومی و انقالب دادگستری شهرستان لنگرود احضار شده شعبه ی دوم دادیا
بر اساس اخبار دریافتی علت این احضار به خاطر گزارش ضابطین در خصوص تحصن مهر .است

و آبان این معلم هنرمند و نام آشنای گیالنی صورت پذیرفته است و ظرف پنج روز آینده باید در 
پیش از این سپاه .د و در صورت عدم حضور جلب خواهد شداین شعبه به عنوان مطلع حضور یاب

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699755-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699755-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699755-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


مهر سال جاری صفر رمضانی را به خاطر حضور در  31پاسداران شعبه ی لنگرود در تاریخ 
صفر رمضانی معرف به .تحصن مهرماه معلمان با احضار کتبی به این نهاد نظامی فرا خوانده بود

راموش شده ای چون عمو صفر احیا کننده ی آیین های بومی و محلی ف
 در گیالن است و اجراهای او در این« تیرماسینزه»و«نوروزبل»

او هم چنین با گروه .آیین ها با استقبال چشمگیر اهالی گیالن مواجه شده است
همکاری داشته و حاصل این همکاری اجراهای متعدد در استان های «رستاک»موسیقایی

ین مقاالت متعدد و مصاحبه های گوناگون در از صفر رمضانی همچن.مختلف ایران بوده است
 .مطبوعات و رادیو پیرامون موسیقی محلی گیالن منتشر و انجام شده است

@edalatxah 

 :گوشت دوباره گران شد -*

 
هر کیلوگرم گوشت قرمز به  :ندیرئیس اتحادیه گوشت گوسف: به گزارش میزان آمده است 

ها با  شود و این واحد های صنفی ارائه می هزار تومان به واحد ۱۳تا  ۱۷صورت شقه کیلویی 
 .کنند درصدی به مصرف کنندگان عرضه می ۷۳سود 

 .هزار تومان است ۳۳تا  ۹۸قیمت دام زنده در حال حاضر بین 

 :کشاورزان ورزنه همچنان اعتراض می کنند  -*

 
 کشاورزان# ۹۷آذر۷۱یرغم خطر یورش نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی، امروز جمعه عل

 .شان توسط دولت در ورودی این شهر تحصن کردند حقابه#ورزنه در اعتراض به قطع 

تولید درحال /رو را هرچه سریعتر برداشت باید آوارهای پیشکند؛ ایلنا بررسی می -*
 :اضمحالل است

 
شصت و هفت هزار » : آمده است ۷۳۹۷آذر  ۷۱در تاریخ  خبرنگار ایلنا،پیام عابدی به گزارش 

درصد از این واحدها در دسته صنایع  ۹۳و صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از واحد تولیدی 
معاون وزیر صنعت، معدن و « محسن صالحی نیا» این گفته از. «کوچک و متوسط قرار دارند

هاِی پیش روِی تولید تشدید شود، همین  او یادآوری کرده است که هرگاه بحران.است تجارت
ورشکستگی این دست . شوند که متضرر و در نهایت مضمحل میدرصد از واحدها هستند  ۹۳

https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696070-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696070-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/696070-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


آنها به .گردد واحدها به کاهش توانایی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه بازمی
شان به ارز دولتی بسیار محدود شده است و اینکه به سبب تضعیف  سبب اینکه دسترسی

به هر روی  .در کنند، در خطر نابودی کامل قرار دارندتوانند محصول خود را صا بنیه اقتصادی نمی
سال بیشترین جفا به واحدهای تولیدی روا داشته شد تا جایی که اگر در سطح  ۷۷در این 

های اینترنتی سفر کنید، کارفرمایان و پیمانکاری را  های شهری یا تاکسیرانی شهر با تاکسی
هایی را  در خاطرات آنها کارگاه.گویند می" آن روزها"بینید که پشت فرمان از خاطرات  می
های رنگین  هایشان سفره آوردند و در خانه کارگر در آن نان درمی ۴۳یا  ۳۳، ۹۳یابیم که  می

پرداز  توانند به بغضی تبدیل شوند که تا آخر عمر همراه خاطره خاطرات البته می. کردند پهن می

  ....کند آید و رهایش نمی به هرجا می

 :از جنبش دانشجویی و روز دانشجو   حمایت -*

 

 :پیام سه دانشجوی زندانی در زندان بمناسبت روز دانشجو   -*

 
داشتن یک سنت و آیین تاریخی اعتراض  آذر به مثابه پاسداشت و زنده نگه ۷۱برپایی مراسم 

ستگی با و عصیان علیه استبداد، کارزاری است که عزم و اراده دانشجویان را در اتحاد و همب
از این رو، همه دانشجویان . بخشد اعتراضات و اعتصابات دیگر اقشار ستم دیده اعتال می

خوانیم تا برای بزرگداشت این روز در هر دانشکده و دانشگاه متشکل  سرافراز و آگاه را فرا می
 .”و هم صدا به پا خیزند

د، این فعال دانشجویی مجید اسدی سابقه بازداشت و زندانی شدن به دالیل سیاسی را دار
توسط وزارت  ۷۳۸۷سابق دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، نخستین بار، سیزدهم تیرماه 

از  ۷۳۸۸او در اسفند . اطالعات بازداشت شد و پس از حدود سه ماه با سپردن وثیقه آزاد شد
ی اقدام اجتماع و تبانی برا»دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام  ۷۰سوی شعبه 

به چهار سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید « علیه امنیت ملی
اوین منتقل شد و  ۳۰۳، مجید اسدی برای تحمل زندان به بند ۷۳۹۳سیزدهم مهر . شد

  .با پایان محکومیت آزاد شد ۷۳۹۴هیجدهم خرداد 
نه »توسط مامورانی که  ۷۳۹۰ند مجددا این فعال دانشجویی مجید اسدی، روز سوم اسف

و به « بازداشت»اش در کرج باردیگر  در خانه «حکمی نشان دادند و نه خود را معرفی کردند
 .زندان اوین منتقل شد

 :نشست فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  -*



 

ی این سندیکا ازکارگران حمایت اعضا آذر نشست سندیکای کارگران شرکت واحد و۷۱جمعه 
 اعتصابی نیشکرهفت تپه و کارگران اعتصابی گروه ملی فوالد اهواز و کارگران ومعلمان زندانی

 .صورت پذیرفت 
@vahedsyndica 

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهحمایت از کارگران  -*
ما تعدادی از پرستاران تهران هستیم از دولت اقای روحانی تقاضا داریم به معیشت کارگران 

 . هفت تپه و فوالد اهواز رسیدگی کند
و برای حقوق اندکش از صبح تا .بسیار زشت است از صبح تا شب کارگر کار کند و عرق بریزد 

 .شب به خیابان بیاید
ر می اید که انباشت سرمایه در یک سو و ایجاد هر چند نمی دانیم چرا سیاست کلی به نظ

 .فقر از سمت دیگر باشد
ولی این نوع ایجاد سرمایه و یا .هر چند سالها هست که فریاد مرگ بر آمریکا داده می شود 

در واقع چپاندن سرمایه به یک عده و فقر و دست و پا زدن یک عده دیگر کامال در جهت 
  .سیاست های آمریکاست

د ها و شرکت ها به مراکز خصوصی مخصوصا مراکز بهزیستی به بعضی از افراد بی سپردن نها
 در واقع همه ضرر می کنند. تجربه چیزی جز بلعیدن سرمایه ها توسط این افراد خاص ندارد

ما پرستاران تقاضا داریم که به مسایل این عزیزان رسیدگی شود تا این عزیزان هم از 
 .ایندشرمندگی خانواده هایشان در 

 .چون امکان دسترسی به شما نیست مجبور شدیم از این طریق به گوش شما برسانیم
 لطفا در رساندن این نامه به ایشان همکاری نمایید ممنون

 بخش هایی از پیام ارسالی به کانال سندیکا
 
حمایت اتحادیه جهانی کارگران صنعتی از کارگران هفت تپه و فوالد و تاکید بر  -*

 :ی اسماعیل بخشی و سپیده قلیانآزادی فور
 

، طی گزارشی که درباره اعتصابات کارگران  ( IndustriALL)اتحادیه جهانی کارگران صنعتی
هفت تپه و فوالد اهواز منتشر کرده است به موج دستگیری ها در مورد کارگران هفت تپه 

بخشی و سپیده مطابق مشاهدات خاواده های اسماعیل "پرداخته و منجمله گزارش کرده که 
قلیان، این دو تن که به ترتیب اولی نماینده کارگران و دومین فرد، دانشجوی حاضر در میان 

در این گزارش همچنین ". تجمع کنندگان بوده است مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند
 .از اعترضات دانشجویان حمایت شده ست

ین دو مجتمع تولیدی اشاره شده و در این گزارش به خصوصی سازی به ثمن بخث در ا
" همچنین دستیار دبیر کل این اتحادیه جهانی کارگری کمل اوزکان اعالم کرده است که 

اینگونه تالش های خشونت امیز و سرکوبگرانه برای شکستن اعتصاب کارگران برای حاکمیت 
ند و رهبران آنها کارگران برای دستمزدهای خود اعتصاب میکن. ایران شرمساری به بار می آورد

ایران باید به حقوق . با شجاعت در مقابل شکنجه رنج میکشند که از کارگران دفاع کنند
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و  82تشکالت کارگری و نیز مقاوله نامه های سازمان جهانی کار به ویزه دو مقاوله امه پایه ای 
داده بدون اینکه مورد  فعاالن و نمایندگان کارگری باید بتوانند کارشان را انجام. احترام بگذارد 78

تعقیب و سرکوب قرار بگیرند و باید این حق را داشته باشند که تشکالت مستقل کارگری خود 
 ".را تشکیل دهند

کشور  141قابل ذکر است که این تشکل کارگری جهانی، نمایندگی پنجاه میلیون کارگر را در 
 .مختلف در جهان به عهده دارد

 سندیکای کارگران هفت تپه :ترجمه، تلخیص و انتشار از 
 ۹۷آذر  .۷
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فراخوان کارزار سراسری در حمایت از کارگران هفت تپه و برای آزادی اسماعیل   -*

 :بخشی، علی نجاتی و سپیده ُقلیان
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  -2 ت تپهسندیکای کارگران نیشکر هف

کمیته  -5گروه اتحاد بازنشستگان -4کانون صنفی معلمان تهران -3تهران و حومه
  معلمان عدالتخواه -1هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 
په و ما تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری در ایران و نیز جمعی از فعالین کارگری هفت ت

دیگر نقاط کشور، سرکوب، بازداشت و حبس کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه را قویا 
  .محکوم می کنیم

آبان ماه نمایندگان کارگران اعتصابی هفت تپه بازداشت شدند، بدنبال  ۹۷پس از آنکه در تاریخ 
مات برای مقا. اعتراضات عمومی، همه آنها به جز اسماعیل بخشی با قید کفالت آزاد شده اند

تسهیل سرکوب کارگران و مطالباتشان به دنبال بهانه و در صدد پرونده سازی امنیتی علیه 
این نخستین بار نیست که نمایندگان کارگران و فعالین کارگری در . اسماعیل بخشی هستند

اسماعیل . شهرهای مختلف کشور با اتهامات واهی امنیتی بازداشت و زندانی شده اند
هزاران کارگر هفت تپه مدتهای . ه منتخب کارگران نیشکر هفت تپه استبخشی نمایند

طوالنی و به کرات علیه خصوصی سازی و تجزیه شرکت و برای احقاق حقوق و دستمزدهای 
هرچند سرکوب کارگران و پرونده سازی امنیتی برای . معوقه خود اعتصاب و اعتراض کرده اند

ت مقطعی اعتصاب و اعتراض آنان را موقتا کم رنگ نمایندگان این کارگران ممکن است بصور
  .کند اما قطعا صدای اعتراض آنان خاموش نخواهد شد

در اقدام سرکوبگرانه ی دیگری، ماموران امنیتی در روز هشتم آذرماه، با یورش به منزل علی 
به  نجاتی، کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را ضرب و شتم کرده و

مقامات قضایی نخست به دروغ اعالم کردند این دستگیری بابت . مکان نامعلومی منتقل کردند
پرنده ی دیگری است اما بعدها علی نجاتی را به اعتصابات هفت تپه منتسب کردند و برای او 

این در حالی است که آقای نجاتی منجمله از ناراحتی قلبی . پرونده ی دیگری مفتوح کرده اند
میبرد و در این مورد چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و هنگام بازداشت نیز دچار  رنج

 .ناراحتی جسمی شده است
همچنین خانم سپیده ُقلیان شهروندی که در همدلی با خانواده های کارگران هفت تپه در 
ده تجمع مسالمت آمیز آنها شرکت داشته مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بازداشت ش

مطابق اخبار موثق، اسماعیل بخشی و خانم قلیان عالوه بر ضرب و شتم شدید تحت . است
بازجویی ها و فشارهای روحی و جسمی شدید نگه داشته شده اند و نگرانی های جدی 

تاسف آور این است که مقامات قضایی حتا اجازه مطالعه پرونده . درباره سالمت آنها وجود دارد
یزان نداده است و کماکان و بی هیچ بهانه ای قرار بازداشت آنها را تمدید را به وکیل این عز

 .کرده اند
اختالس های میلیاردی و غارت اموال عمومی توسط مسئولین دولتی و سرمایه داران، تبدیل 

کارگران و  .به یک واقعیت غیرقابل انکار شده و انزجار مردم کشور را به همراه آورده است
رگری و تهیدست، قربانیان این غارتها و خشونتهای اقتصادی هستند تا جایی خانواده های کا

در عوض و در تداوم این روند  .که از تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نیز محروم شده اند
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فالکت بار، اعتراض و اعتصاب بر حق کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار جامعه با تهدید، 
 .مواجه شده است، حال آنکه کارفرمای دزد و مختلس آزادانه جوالن می دهد باتوم و حبس

ما امضا کنندگان این فراخوان از کلیه کارگران و تشکالت کارگری در ایران و جهان درخواست 
می کنیم که صدای اعتراض کارگران هفت تپه باشند و متحدانه برای آزادی فوری و بدون قید و 

لی نجاتی و نیز تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و شرط اسماعیل بخشی و ع
همچنین برای آزادی خانم سپیده ُقلیان، شهروندی که در تجمعات کارگران و خانواده هایشان 

از اعتراضات . حضور داشته و بازداشت شده است از هر گونه اقدامات حمایتی دریغ نکنند
طومارها و نامه های . و در آن شرکت کنیم کارگران هفت تپه و فوالد و مناطق دیگر حمایت

در محیط های کار و زندگی . اعتراضی برای آزادی کارگران زندانی را امضا و پخش کنیم
در رسانه های اجتماعی، حمایت از . پالکاردهای آزادی کارگران زندانی را در دست بگیریم

  .یغ نکنیمکارگران زندانی را برجسته نگاه داریم و از هر اقدام دیگری در
کارزار سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان و حمایت از 
مبارزات کارگران هفت تپه و فوالد را تا پیروزی آنها ادامه دهیم و اجازه ندهیم که تهدید و 

 .سرکوب مانع از حمایت ما کارگران از یکدیگر شود
 و متفرق هیچ چیز کارگر متحد و متشکل همه چیز، کارگر منفرد

 
 :اعتصاب را از سر میگیریم:  پیام همکاران -*

 
به محض اینکه شنیدند از شنبه اعتصاب است خبر دروغ اعالم کردند که اسماعیل را . همکاران

اما دیدیم که دروغ بود و فقط برای این بود که اعتراض ما را آرام کنند و در . شنبه آزاد میکنند
. از فردا بریم سر اعتصاب. ور که قبال هم بین همکاران صحبت شدههمانط. نطفه خفه کنند

اسماعیل کجاست؟ . لعنت به این زندگی...دیگر تحمل این همه وعده دروغی کافی است
آقای نجاتی پیرمرد بازنشتسته کجاست؟ آن دختر بی گناه که برای همدلی با ما به شوش 

رگر هفت تپه ایم و غیرت داریم و تا به کا. اعتصاب اعتصاب. آمده کجاست؟ دیگر کافی است
 اعتصاب را شروع میکنیم. خواسته خودمان نرسیم دست برنمیداریم

 
 انتشار توسط کانال مستقل کارگران هفت تپه
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