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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

ه اسماعیل بخشی وسپیده قلیان و بازتاب آن نام:  امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از

 !و بیکاری فزاینده در کشورایع مسئله بحران عمومی صن -در سطح جنبش داخل و خارج 

 

 

 !نامه اسماعیل بخشی وسپیده قلیان و بازتاب آن در سطح جنبش داخل و خارج کشور

 

   
و یادداشت های  برابر این نامه جسورانه  اسماعیل بخشی و عکس العمل حاکمیت در، ۷۹۳۱دیدی  نامه چهاردهم

بازتاب مربوط به این نامه ها ؛ تا به امروز جدا از آنچه که با عنوان نامه دوم و نامه خانم سپیده قلیان و  ی اودعمیلی بکت

با  ، روشن شده که حاکمیت طی این چهار دهه از خود نشان داده است، اعدام  وشکنجه ، در درون حاکمیت سیاه زندان 

از . دست پیش بگیره تا پس نیافتد دزدن برچسب و پرونده سازی جدید برای اسماعیل بخشی ، به سیاق همیشه  تالش دار

نامه جسارت آمیز اسماعیل بخشی ؛  ؛من بر آنم ": همانگونه که در مجله کارگری شماره پیشین آوردم  یک سواینرو از 
با توجه به  -ای درپیشگاه کلیسا" گالیله" ذیبش نماید ، ولی تکذیب علیرغم فشارهای سنگینی که متوجه اوست که تک

چند چرا که نامه اسماعیل بخشی ، نه به .  تکذیبش نیزعین تائید است  -شناخت مردم از حاکمیت اسالم استبدادی
به ملتی که  بلکه پاسخی بود حزب هللا از راه رسیده و ته ریشی، و یا تعدادی کوتوله ی امنیتی، بی قوارهبازجوی 

و انگار  در گوش و پوست تاریخ اش ریشه دوانده هار آنان ، وحشت، فقر، خفقان، سرکوب، استبداد زدگی و خشونت
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به فنا و بت پوشالی داغ و درفش اقتدارگرایان و النصر بالرعب گویان را اسماعیل پوست ترکاند . بیرون نمی ریخت 

آنها در شرایطی  زجرکش کردن زندانیان سیاسی و خاموشهای مرگ حلقه نظام بر   سیاست شوم، نامه اسماعیل  .برد 

زنگ خطری آنچه که به مثابه .  را به باد دادبا شدت تمام ادامه دارد، " بیرحمانه و بی هیاهو"که تاکتیک سرکوب 
ن سیاسی در خطر جان زندانیا: فریاد زد همواره . است که باید وجدان های بیدار را به حال آماده باش کامل درآورد

 ".است

فوالد اهواز بستری برای تحرک گروه ملی کارگران نیشکرهفت تپه و  مطالباتمجموعه پیگیری از سوی دیگر؛ 

و همگرایی چپ ها در دانشگاهها فراتر از مسائل اخص ان دانشجوی: همه گروهبندی های  اجتماعی اعم از بیشتر فعالین 

نان، »و شعار « !می مانیمکنار اسماعیل بخشی ! فرزند کارگرانیم» در شعار صنفی دانشجویی پدید آورد که از جمله

مبارزات  در روزمره گی  بازنشستگان و -در سطوح گوناگون جنبش مطالباتی معلمان « کار، آزادی، اداره شورایی

و تبلیغ « اداره شورایی»طرح شعار . در برابر سیاست خصوصی سازی ها دهن وا کرده است آن بخش که کارگران 

هم به عنوان الگوی اداره جامعه که در پیوند با اعتراضات کارگری خوزستان  بدین معنی است که این شعار وسیع آن

طرح شد، محملی برای طرح بدیل مستقل کارگران و اکثریت عظیم و هم گروه ملی فوالد اهواز شوش هفت تپه نیشکر

دسته بندی های حکومتی و تمامی ، ین و مجاهد طلبان  نقالبی سلطنتهم سرنوشتان اعماق در برابر آلترناتیوهای ضد ا

آورده است که می تواند خود بستر بحث های فراهم در سطح جامعه ما حاشیه حکومت و راهکارهای نیم بند دیگر، 

  .آموزنده ای در این مرحله از مبارزه جنبش طبقاتی ما باشد

شبکه گوناگون  این اتهام زنی ها دیگر حسین شریعتمداری حلقهپرونده سازی روزی نامه کیهان در این میان 

دارم فقط می نحرفی » :  اسماعیل بخشی با عنوان  صد البته پاسخ کوتاه. امنیتی های رژیم به اسماعیل بخشی است 

همه  در برابر این نامه: می توان گفت . به ضد خودش بدل شده است  ، این همه را«به مردم دروغ نگویید : گویم 

بد نیست که  !ارکان حاکمیت به هم کلید شدند تا بتوانند شانه های پرتوان اسماعیل بخشی و همراهان او را پائین بزنند 

در خطاب به اسماعیل بخشی و سایر گزینه ای از یادداشت نجیبانه و مشترک نجیبه صالح زاده و محمود صالحی را 

شما ها از این بابت نگران نباشید که مرجعی در کشور ما وجود " : یسندنواینجا جا دهم آنجا که می شکنجه شدگان را 

همین که ما دیگر نمی خواهیم در پشت درهای بسته شکنجه شویم و الم تا . ندارد تا به کیفرخواست شماها رسیدگی کند

ئوالن که صحبت های یک عده از مس. کام صحبت نکنیم، خودش یک پیروزی برای طبقه کارگر ایران و جهان است

خودشان بانی همه مشکالت این جامعه هستند برای ما هیچ ارزشی ندارد و ما در این شرایط حساس در کنار شماها 

 ."هستیم

رژیم جمهوری اسالمی تا به  یرودرروکه تماما  ایران ، سطح اپوزیسیون آزادیخواه و تحول طلبدر باری 
یافته و مطالب بس گسترده وپرمحتوایی را انتشار  اعیل بخشی، قد کشیده اند، بعد ازاتنتشار نامه های اسم امروز

 :از جمله. بازهم منتشرخواهدشد

یک پرسش ، یک پاسخ از جانب محسن حکیمی  -نامه خانم گوهرعشقی مادرزنده یاد کارگرخاموش شده ستاربهشتی 

زندانیان قدیم و » : ، با عنوان  حسن مرتضوی مترجم -عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و نویسنده و مترجم 

نامه  -« متحد شویم ، به شکنجه برای همیشه پایان دهیم » : شت اکبر معصوم بیگی ایادد  -« جدید پاسخ می دهند 

نامه سرگشاده جمعی از  -« سخنی با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان» : مشترک نجیبه صالح زاده و محمود صالحی 

حسین احمدی نیاز، محمد مصطفایی، هوشمند رحیمی، مسعود اختری تهرانی، احسن   : ی وکالی دادگستری به اسام

تشکل دانشجویی به وزیر  ۹۳امه ی ن -شکنجه اسماعیل بخشی دردناک و مایه شرمساری است » : حسن پور با عنوان 

» : الله ایران با عنوان  اطالعیه مادران پارک -« !در مناظره با اسماعیل بخشی شرکت کنید» : با عنوان  اطالعات

کارگران پروژه  -۷بیانیه پنج گروه کارگری با اسامی  -« !برای پایان دادن به سرکوب و شکنجه متحدانه به پا خیزیم 

فعاالن   -۳فعاالن کارگری جنوب -۹ کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام - ۱ های پارس جنوبی

بیانیه جمعی از معلمان ایران با و همینطور کرج -ی از کارگران محور تهران جمع  -۵کارگری شوش و اندیمشک

اطالعیه شوراهای صنفی  -«درحمایت ازاسماعیل بخشی واعتراض به خط سرکوب فعاالن صنفی و مدنی » : عنوان 

می " یل بخشیاسماع"رزند کارگرانیم ، کنار ف» : دانشجویان کشور در حمایت از افشاگری اسماعیل بخشی با عنوان 

سازمان ها و احزاب و گروههای مدافع حقوق : ؛ در سطح خارج از کشورنیز پاسخ های درخوری گرفته است « مانیم 

 .ناخته شده دفاع عاجل نموده اند کارگری به حکم وظیفه از این جسارت تاریخی کارگر ش

ا در این شماره یادداشت هفته جا می دهم برای ثبت این مجموعه دو مطلب یکی از داخل و آن دیگری از خارج کشور ر

: 

  در حمایت از افشاگری اسماعیل بخشی طالعیه شوراهای صنفی دانشجویان کشورا 



 !می مانیم «اسماعیل بخشی» کنار فرزند کارگرانیم،
  

 هر کجا مشتی گره شد، مشِت من

 زخمی هر تازیانه، پشِت من

 هر کجا فریاد آزادی، منم

 زنم م میمن در این فریادها د
  

ی  ای پرده از شکنجه شدنش در دوره ی شورای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، طی نامه اسماعیل بخشی نماینده

ی خود افشا کرد عصاره و حد  آنچه اسماعیل بخشی در نامه. بازداشت برداشت و وزیر اطالعات را به مناظره فراخواند

« در کنار دیگر گروه های معترض»ل گذشته بر تعدادی از دانشجویان نهایی بسیاری از اتفاقاتی بود که در طول یک سا

های طوالنی مدت، بازجویی با چشمان  شتم هنگام بازداشت، انفرادی و های بدون حکم دستگیری، ضرب بازداشت. رفت

ای بود که  وشتم در دوران بازجویی از جمله مصادیق شکنجه و موارد غیرقانونی بسته و انواع تهدید و ارعاب و ضرب

ی اسماعیل بخشی برخی از آنان  دانشجویی نیز اتفاق افتاد و اکنون به میانجی نامه در بازداشت برخی فعالین صنفی

 .اند همچون رویا صغیری و سپیده قلیان به افشای آن پرداخته

  

ای شفاف همه دست   قضاییه   میان اما واکنش مسئوالن امر چه بود؟ وزیر اطالعاتی پاسخگو، مجلسی پیگیر و قوه  در این

اگر هم به . در این سیستم نبوده، نیست و نخواهد بود« شکنجه»به دست هم دادند تا نشان دهند که هرگز خبری از 

هایی در این زندان و آن زندان یا این بازجویی و فالن بازجویی صورت گرفته «سری-خود»ها و «درگیری»اصطالح 

توان و نباید به پای کل سیستم  آمده و ممکن است پیش بیاید و نمی در هر سیستمی پیشست که  ای  تخلفاِت ناصواب فردی

 .دموکراسی است« نمایش زرد»آنچه اتفاق افتاد نام درستش ! سیاسی نوشت

  

« ماه های دی بازداشت»تا « انقالب فرهنگی»ی تاریخِی سرکوِب دانشجویان از   برای ما دانشجویان که به تجربه

 [ !ی تلخ]چیزی نیست جز طوفاِن خنده ها« نمایش زرد»تنها واکنش در برابر این نگریم،  می

  

. شوند ها باشند، برای ما هرگز طبیعی و عادی نمی هر چقدر هم که ذاتی و طبیعی حکومت... شکنجه، اعتراف، زندان و

منطق طبیعی »نشینیم و به حساِب رو تکرار بارها و بارها از شکنجه برای ما چیزی نیست که در برابرش ساکت ب از این

برای ما عادی شود و اصل بودن « زندان»و « بازداشت»، «شکنجه»خواهند که  آنها دقیقا همین را می. بگذاریم« سیستم

، "پرستارانیم"، "بازنشستگانیم"، "معلمانیم"، "دانشجویانیم"مان را از یاد ببریم؛ که ما «حقوق بدیهی انسانی»

و « آزادی»و خواهاِن "کارگرانیم"، "آموزانیم  دانش"، "نگارانیم روزنامه "، "ایم  های دینی اقلیت"، "یماقوام"، "ایم زنان"

 .توأمان در این شِب تاریک« برابری»

  

گان  خورده  و امروز ما خود به عنوان زخم« مانیم فرزند کارگرانیم، کنارشان می»بارها شعار دادیم و بر آن هستیم که 

ای تنهایش  دانیم که لحظه ، اسماعیل بخشی را همسنگری می«برابری و آزادی»به خاطر فریاد « دانزن»و « شکنجه»

گوییم که  به او و دیگر کارگران مبارز می. را تنها نگذاشتیم« فوالد»و « تپه  هفت»نخواهیم گذاشت همچنان که کارگران 

های  های آکنده از فریادتان در بدن  رده، پاها و حنجرههای گره ک ، چه اینکه مشت«لرزد تان می زمین زیر پای»هنوز هم 

سازی و  ما چنانچه در مقاومت علیه امواج پولی. است ما کنشگران صنفی دانشگاهی به عنوان فرزندانتان تکثیر شده

ن سرنوشتیم و در ایستادن بر حقما سنگریم، در تحمل حبس و شکنجه نیز هم های زندگیمان هم سازِی همه ساحت خصوصی

 .پیمانیم تا آخر هم

  

اند که مسئله مطلقا جناحی نیست و   است گویای این نکته برآمده« شکنجه»ها علیه  فریادهایی که در تمامی این سال

ای واحد،  استثماری_در استفاده از این ابزار برای تداوم منطق اقتصادی" اصولگرا"و " طلب اصالح"های سیاسی  جناح

مان زخمی  های گذشته رفیقانی را از میان در تمامی سال« دانشجویان»ما به عنوان . اند بودهگوی سبقت را از یکدیگر ر

ست  ساز که بقایش در گرو چنین سرکوبی ساز و خصوصی و جان داده در راه مبارزه علیه منطق سود محور و دانشبنگاه

ها هرگز   مان هستیم اما نه ما و نه اسماعیل نسانیما نیز همچون اسماعیل پیگیر حقوق بدیهی ا. بینیم ایم و هنوز هم می دیده

 !باشد« شکایت از شکنجه»تواند مرجع رسیدگی به  گر خود می پنداریم که شکنجه نمی

  

خواهند زندان و شکنجه را برایش به امری طبیعی بدل  ست که می ای«جامعه»خواهی ما پیش از هر کس   خطاب حق

گر دمی   داریم و البته که از به چالش طلبیدن شکنجه حساس نگه« شکنجه»بت به کوشیم تا همگان را نس کنند و ما می

 .بود فروگذار نخواهیم

  



. است« زندان»و « شکنجه»علیه   مهمترین حربه« مقاومت»ایم که   های رنج دیده اما از گذشتگان خویش آموخته ما تن

ی   کنیم و بر عقیده مان را زندگی می شکنجه مقاومت هنگامی که ما در برابر استثمار، نابرابری، سرکوب، سانسور و

هنگامی که ما کنشگران . ایم خند کرده  گران را ریش  ها اعتراف کذب از ما بگیرند شکنجه مانیم حتی اگر ده خویش می

ز ما کنیم و هنگامی که آنان ا اعالم همبستگی می« وپرورش آموزش»و « کارخانه»مان در  صنفی در دانشگاه با همگنان

 .ها دیگر اثری ندارند  کند تازیانه ست که اعالم می ی درخشانی  کنند، این آن لحظه تشکر می

  

با تمام توان مبارزه « فریب»و « زور»، علیه «استثمار»حیات اجتماعی، علیه « کاال شدن»ها علیه  ما در کنار اسماعیل

انداز شود و نه  فریاِد برابری طنین« دانشگاه»کوشیم تا از  می ها ها و شکنجه ها، حکم خواهیم کرد و با وجود تمامِی زندان

ی قربانیان را به  گوییم همه در این میان با وفاداری به سنتی که از جایگاِه آن امروز سخن می. های جناحی خدمتی خوش

 .خوانیم فرا می« شورایی»مقاومتی همبسته، کنار هم و در یک کالم 

........................................... 

 :منبع ↩

 شوراهای صنفی دانشجویان کشور 

===== 

 
 !«مردم عادی»از شکنجه  ی نمونه های تکان دهنده:روایت محمد غزنویان فعال سیاسی  از 

 

در یک رشته توئیت مواردی از شکنجه مردم : به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار از قول محمد غزنویان آمده است 

 :را شرح داده که شاهد آنها بوده است« دون طبقه کارگر چهره های مابی »عادی و 

 

چهره هاِی مادون  اما روزانه بسیاری از بی. آیند شود زندانیان سیاسی به خاطر می اغلب وقتی صحبت از شکنجه می

به برخی از مشاهداتم در  توییت رشتهدر یک . گیرند ترین شکلی مورد آزار و تحقیر قرار می ی کارگر به وحشیانه طبقه

 :کنم اشاره می" مردم عادی"ی  های گذشته در ارتباط با شکنجه سال

 

گشت دست راست او را شکسته چهار ان. به جرم سرقت کپسول گاز بازداشت شده و اتهامات را بپذیرفته بود :افشین -*

 .بودند و او گفته بود به هرچه که دلتان بخواهد اعتراف خواهم کرد

های خرده دزدی، از طریق  رایج است که مقامات بازداشتگاه برای خالص کردن خود از تعداد زیاد پرونده: توضیح

  .کنند  یک نفر را به گردن گرفتن موارد متعدد مجبور می ْشکنجه

انگشت دست چپ وی را قطع  ۹بار چهارم . سه مرتبه به دلیل سرقت ضبط ماشین بازداشت و محکوم شده بود :قاسم -*

 .و مجددا به زندان فرستاده بودند

ی وزن کردن مواد موفق به بلعیدن نیمی از آن شده بود تا  با بیست گرم هروئین بازداشت شده و در لحظه :ب.محمد -*

با چهار زندانی " بند محکومین"هوش آمده بود او را در یکی از اتاقهای به ز چند روز که بعد ا. از حکم سنگین رها شود

ای که روی تمام  به دستور رئیس زندان چهل و هشت ساعت شکنجه شده بود به گونه. خطرناک تنها گذاشته بودند

  .ها و کمر او مقادیر زیادی گوشت اضافه به جا مانده بود ها، ران دست

های قزوین دختری را بغل کرده  هاجر افغانستانی که دچار اختالل شدید روانی بود، در یکی از خیابانم :صالح -*

بند انقالب اقدام به تجاوز جنسی "چند زندانی . در بدو ورود به زندان، افسر اعالم کرد او متجاوز به زن ایرانی است.بود

  ".کرده بودند" ها افغانی"به وی برای درس عبرت دادن به 

با این . گرفتند و ریاست زندان در جریان بود قریب به اتفاق زندانیان جوان اهل افغانستان مورد تجاوز قرار می: توضیح

  .شدند ترین زندانیان بند انقالب رها می میان خطرناک" بند سالمت جوانان"وجود جوانان افغان، به جای 

در بدو ورود به قرنطینه، تحویل برخی زندانیان خطرناک ( ریانبا)زندانیان مشکوک به داشتن جاساز مواد در روده 

این افراد، زندانی تازه وارد را به توالت برده، شیلنگ را درون مقعد آنها کرده و آب را با فشار زیاد باز . شدند قدیمی می

ان قدیمی قسمت شده و شده بین همان زندانی با اینحال مواد کشف. روشی برای تخلیه سریع روده و کشف مواد. کردند می

 .کردند کنندگان مبادرت می آن به مصرف( ها برابر قیمِت بیرون ده)به مصرف و فروش 

پس از بازداشت به . کرد وی شیرین عقل بود و بیرون زندان در ازای دریافت غذا برای دیگران خالف می :محمد  -*

پس از : گفت که خود می مجرای ادرار وی کرده و چنانرا درون  کند، اشیاء تیز هر به نادانی میکه وی تظا گمان این

  .گراْن خودارضایی کند خونریزی آلت تناسلی وی را مجبور کرده بودند در حضور شکنجه

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA


پسری بسیار ضعیف و دچار کمبود خون شدید که برای پذیرفتن مسؤلیت سرقت از دخل مغازه، چندین روز  :افشین -*

 .ها خفگی مصنوعی تجربه کرده بود و شب خوابیدن روی سرامیک خیس خوابیده

ها بعد از گذشت  هفته. نیک روشن بوده ی پیک مجبور شده بود روی صندلی فلزی بنشیند که زیر آن شعله :عباس -*

 .شکنجه، از خوردن غذا هراس داشت چون دفع برای وی دردناک و غیرقابل تحمل بود

کرد که در زمان بازداشت وی را برهنه کرده و از عصر تا  یدر سال دهم زندان بود و تعریف م :حمید نصیری -*

ی وی، در بدو  به گفته( جرم حمل مواد با اسلحه. )اند های منبع آب زندان زنجیر کرده بامداد در هوای زمستانی به پایه

 .گرفته بودهورود به زندان به توصیه افسر کشیک و برای گرفتن زهر چشم، توسط دو زندانی قدیمی مورد تجاوز قرار 

 های بند انقالب بود فرستاده شدن به زاغه ،ترین شکنجه علیه پسران جوان و خوش سیما رایج

فروشی  ها، مصرف مواد و تن ساختند و درون این زاغه بند انقالب یک سوله بزرگ بود و زندانیان زاغه می: توضیح 

 .امری مطلقا عادی و روزمره بود

یک قفس وجود داشت که زندانیان  ۲تا ورودی زندان شماره( اتاقک افسر نگهبانی)ن ی میان درب دوم زندا در محوطه

 .دادند خاطی را زنجیر کرده و در معرض نمایش تازه واردان قرار می

آویزان شدن سر و ته از سقف، تجاوز با باتوم، اجبار به تعریف کردن جزئیات رابطه جنسی با همسر، مخفی کردن مواد 

، زدن کابل به کف پا، شب بیداری !ن در وسایل شخصی زندانی و کشف آن توسط همان پرسنلتوسط پرسنل زندا

بخشی از ... ها درون سوراخ توالت و که زندانی قپانی بسته شده، تحقیر جنسی، اجبار به فرو بردن دست اجباری در حالی

بعضا برای جای خواب و غذا داوطلبانه خود ی کارگر بودند و  های کسانی بود که بدون استثناء افراد مادون طبقه روایت

  .را مجرم معرفی کرده بودند

زندانیان قدیمی غذا  ندرزندانیان بسیار فقیر جهت از طریق دادن خدمات جنسی رایگان، شسستن ظروف و حتی حمام ک

 .آوردند دست می به

رب و جرح امری عادی در ساعت شد چاقوکشی و ض جدای از این، کمبود غذا و فقر شدید اغلب زندانیان باعث می

 (حتی ریختن آب جوش روی نفر جلویی و یک پله جلو افتادن در صف. )توزیع غذا باشد

زیستی با زندانیان زندان مرکزی قزوین است و معتقدم کل این  این مشاهدات عمدتا حاصل چند ماه هم: پانوشت

 .وندان و تفاله شدگان جامعه استهای مازاد، ناشهر روایت،مشتی از خروار اشک و خون و رنج بدن

 

Mohammad Ghaznavian 

 

@ordoyekar 

!مسئله بحران عمومی صنایع و بیکاری فزاینده در کشور  

 

 
 

گواه ورشکستگی همه جانبه ... م و ایسنا و تسنی ،رژیم اعم از ایلنا  رسمی اخبار این هفته در سطح خبرگزاری های

رسما  ۹۹دی ۹١ایلنا در تاریخ .صنعت قطعه سازی کشور و اخراج هزاران نفره کارگران این صنایع است 

" آینده هفته دو تا صنعت این کارگران همه تعدیل احتمال/اند شده بیکار امروز تا ساز قطعه کارگر هزار ۲۸۲:" نوشت 

رد کشور نمیشود و یا انکه نوسان ارزی وپولی سیستم تهیه مواد را با این که مواد اولیه وا: " پیشتر آوردم . می رود

دشواری روبرو ساخته یک چیز است و اینکه تحریم و عوارض جنبی آن چه بر سر طبقه ما می آورد ، امری قابل توجه 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713336-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


رییس دامچی محمد رضا بادر رابطه با بحران بیکاری در ایران پیشتر در شهریور ماه از قول  . و بدون گذشت است
فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی از حضور معاون اشتغال وزارت کار در جلسه فراکسیون کار 

 ۵۱میلیون نفر جوانان  ۰۲کنند، قریب به  اکنون یک نفر از شش نفر در جامعه ایرانی کار می » : خبر دادم  مجلس
 ۰۲درصد و زنان  ۰۵سال، معادل  ۰۲الی  ۵۱در بین سنین نرخ بیکاری مردان . ساله کشور بیکار هستند ۰۲الی 

درصد است لذا در این شرایط رکود اقتصادی باید به رونق مشاغل کوچک و خانگی توجه شود، چرا که بسیار 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تاجگردون ، غالمرضا همچنین از قول « ....ضروری هستند

هزار نفر بیکار در جمعیت فعال کشور داریم و در جمعیت غیرفعال هم سه میلیون  ۰۲۲سه میلیون و االن»  : آوردم 
میلیون  ۰۰هزار نفر جمعیت فعال داریم که از این مقدار  ۰۲۲میلیون و  ۰۱» : افزود« هزار نفر بیکار است ۲۱۲و 

در جمعیت غیرفعال، با » :ادامه دادوی  .« هزار نفر بیکار هستند ۰۲۲هزار نفر شاغل و سه میلیون و  ۸۵۵و 

میلیون نفر تحصیل کرده بیکار داریم که از  ۸هزار نفر بیکار داریم، یعنی حدود ۰۱۰میلیون و  ۸تحصیالت عالی 

همچنین از قول دو استاد دانشگاه و اقتصاد دان فریبرز رئیس دانا و ابراهیم  «.ظرفیت اقتصادی آنها استفاده نمی کنیم

دکتر فریبرز رئیس دانا بعنوان کارشناس امور اقتصادی چندی پیش دررابطه با میزان » : آوردم  رزاقی اینگونه
لیون نفر بیکار داریم، تورم لجام گسیخته در کشور وجود دارد، یم ۰/ ۱در کشور» : بیکاری درکشور، اعالن می دارد

تفاهم نامه هیچ کدام از این مشکالت را حل  اقتصاد عمومی ناکارآمد است که قبل از تحریمها نیز موجود بودند و این
وگو با خبرنگار گروه  در گفتیا دکتر ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران ، ( ۰)« ...نخواهد کرد

ف آمارهای دولتی در برخال» : استان تهران درباره عملکرد اقتصادی دولت اظهار کرد خبرگزاری فارس اقتصادی

وی ادامه .«میلیون بیکار در جامعه داریم و جوانان بسیاری جویای کار هستند (۵۱)بحث بیکاری و اشتغال، پانزده 

زایی برای جوانان در چهار سال گذشته بود، آمار جوانان جویای کار و بیکار به  جمهور دنبال اشتغال اگر رئیس» :داد

از زمان بازگشت تحریم های جدید امریکا، (  ۲).«ها هستیم نرخ بیکاری در این سالرسید؛ شاهد رشد  این رقم نمی

کاهش تولید در صنایع مونتاژ و قطعه سازی گسترش یافته و پا به پای سقوط تولید، ورشکستگی شرکت ها بیشتر شده و 

( صمت)معدن و تجارت  آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، :هزار کارگر تاکنون بیکار شده اند  ۷۲۲بیش از

 .دهد تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسال به نزدیک صفر رسیده است نشان می

   

آواِر ویرانگِر بیکاری مدتهاست که :   آمده است  ۳۱دی ۳۲ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران طی هفته 

های گذشته شغل خود  سازی در ماه هزار کارگر قطعه سازِی کشور آوار شده است؛ صدها بر سر کارگران صنعت قطعه

کند که  تاکید می (کشور سازی قطعه و همگن صنایع انجمن دبیر) نژاد محبی آرش اند، این درحالیست که را از دست داده

سازی  عهوی در ارتباط با آمار دقیق بیکاری کارگران قط .اگر مناسبات حاکم، تغییر نکند، این ویرانی تداوم خواهد داشت

اند  هزار نفر تعدیل شده ۷۹۲اند که از این تعداد،  سازی بیکار شده هزار کارگر قطعه ۲۸۲از ابتدای امسال، : گوید می

هزار نفر نیز در حالت تعلیق  ۷۵۲اند یا پس از خاتمه قرارداد با آنها قرارداد جدید منعقد نشده؛  یعنی یا اخراج شده

 .باری هستنددر مرخصی اج  هستند؛ یعنی فعالا 

وضعیت اینها مشخص نیست؛ ممکن است بتوانند به سرکار : گوید هزار نفر می ۷۵۲وی در ارتباط با سرنوشت این 

  نفر، هزار ۲۸۲ :کند می تاکید نژاد محبی.بازگردند و این احتمال هم وجود دارد که دیگر بازگشت به کاری در کار نباشد

سازی در  واحد قطعه ۳۲۲همین امروز : افزاید میوی  .گیرد دربرمی را -ها قیتعلی و ها تعدیلی – گروه دو این مجموع

سازی تا دو هفته آینده به کلی تعطیل  نژاد این است که صنعت قطعه بینی محبی پیش .حالت تعطیل و نیمه تعطیل هستند

ساز به دولت، به سرعت  طعهاگر آن هشت بند ذکر شه در گزارش ارائه شده توسط کارفرمایان ق: افزاید شود؛ وی می می

هزار  ۵۵۲سازی  کل کارگران صنعت قطعه: گوید می.سازی کشور تعطیل خواهد شد اجرایی نشود، ظرف دو هفته، قطعه

 صورت عاجل اقدامات اگر که است این ما بینی پیش اند؛ هزار نفر تا امروز بیکار شده ۲۸۲نفر است که از این تعداد 

 .شد خواهند بیکار نیز صنعت این در شاغل کارگرانِ  باقی آینده هفته دو ظرف نگیرد،

ما ، راهی جز متشکل کشور برای کارگران  : باید با صدای بلند گفت  چنین شرایط بس دشوارو بحرانی ،درست در

ی در چنین هنگامه به باور من ؛  .شدن و تشکالت مستقل خود را سازمان دادن ، هیچ راهی وجود نداشته و ندارد

و شاغل که در صف بیکار سازی اند ویی جبهه کار و سرمایه، برای همه نیروهای اردوی کار اعم از توده کارگران رودرر

راهی جز سازمانیابی و متشکل شدن در پایگان خویش در محیط کار و محیط زیست شان باقی  شدگان، نیروی میلیونی بیکار

 . نمی گذارد

بدون خواسِت  برای تضمین امنیت شغلی کارگران و بیکاران، راهی ا ،ماین است که در شرایط کنونی کشور حقیقت

همدیگر گره بخورند و به ه ب باید بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان ایران  .میسر نیستتأمین اجتماعی همگانی 

مستقل  مبارزه برای سراسری شدن تشکل مستقل کارگران و زحمتکشان و تشکل. تشکلی مستقل و سراسری دست یابند

شعار بازگشت برسر کار به عنوان خواسِت مشترک ، بی واسطه و قابل لمس برای  بابیکاران برای دست یابی به کار 

 .همه زحمتکشان ایران نیازی عمومی و همگانی است 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/


 :منابع 

 غالمرضا تاجگردون ، گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از تابناک -( ۷)

56931http://www.tabnak.ir/fa/news/7   

 دکتر فریبرز رئیس دانا ، کارشناس اموراقتصادی درگفتگو با صدای آمریکا به نقل از سایت روژی کرد -( ۲)

http://www.rojikurd.net/fa 

 دکتر ابراهیم رزاقی ، استاد اقتصاد دانشگاه تهران  -(۹)

https://www.farsnews.com/news/13960606000351 

 

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

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  انیدمی تو ارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم برای ارسال اخب: توجه 

 . گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۲۹۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

drive-ive.google.com/drive/myhttps://dr 

  ۲۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

.comyahoohaftegi_kargari@/info@karegari.com   / 78877337:4408:تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 :نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطالعات  -*

 

دعوت از حجت االسالم علوی وزیر اطالعات جمهوری اسالمی به مناظره در یک برنامه زنده 
 تلویزیونی

روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب و رنج  52جناب آقای علوی در 
تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خالص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای هایی بر من 

اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل ُخره مغز مرا درگیر خود 
کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما میباشید و این حق بنده و ملت 

 .من پرسش ها را بدانیشریف ایران است که پاسخ ای
اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و 

mailto:info@karegari.com


توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که  ساعت در سلولم از جایم نمی 25لگد گرفتند که تا 
ا دوماه از آن روز حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریب

سخت در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد میکنم جالب 
نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع  اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می

زدند اما از شکنجه ی  اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می
دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده  می بدتر، شکنجه های روانی بود، نمیجس

شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت 
دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید 

ی شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطالعات و کسی که خودش عصبی روحی و روانی م
از نظر اخالقی، حقوق بشری و بخصوص دین : یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم 

 اسالم حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟
از شکنجه های جسمی و روحی مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر 

مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطالعاتی شماست، « شنود  »ست بحث 
دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با  بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می

شد که می « شنود»تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها تماس های تو 
باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر 

خصوصی ترین مکالمات « شنود»آیا : اطالعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که 
انسانها از نظر اخالقی، حقوق بشری و دین اسالم رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی 

 کند؟؟؟« شنود»سر عزیزم را دستگاه اطالعاتی شما باید خصوصی بنده و هم
لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک 

 مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت میکنم
 اسماعیل بخشی

 72دی  14
 تپه_هفت بخشی اسماعیل فعالکارگری کارگر

 
 :یک تشکل ضد کارگری است ی کار،شورای اسالم:اطالعیه  -*
 

 کارگران و هم سرنوشتان عزیز؛
کارفرمایان و صاحبان قدرت و صاحبان سرمایه در ایران یک بار دیگر نشان دادند که به جای 
 .جوابگویی به خواست و مطالبات به حق کارگران، راهی جز فریب و سرکوب نمی شناسند

ایط در محیط کارخانه و در سطح شهر شوش، ماه در سخت ترین شر تپه، یک کارگران هفت
 .اعتصاب زدند برای دست یابی به خواست های خود دست به اعتراض و

مطالبه به حق  هدف از این اعتراضات این بود که دولت و نهاد های ذی ربط به خواست و
 .کارگران رسیدگی کنند

گران را بازداشت ، زندانی و اما آنها به جای پاسخ گویی به مطالبات کارگران، نمایندگان کار
 .مورد اذیت و آزار قرار دادند

تجربه تا کنونی کارگران در هفت تپه نشان داده است که دولت، در حمایت همه جانبه از 
 .صاحبان سرمایه از هیچ کمکی دریغ نکرده است

نهادهای ضد کارگری است، بخش دیگر این   سرکوب مستقیم، تنها بخشی از سیاست

  .میل و ایجاد نها دهای دست ساز و کارفرمایی در محیط کار می باشدسرکوب، تح

 .شورای اسالمی کار، یکی از این نهاد های ضد کارگری و سرکوب گر است
مطالبات کارگران بوده و در  نقش شورای اسالمی کار، مهار و به انحراف کشاندن خواست و

کارگران معترض را شناسایی و به  بسیاری از موارد دیده شده است که شورای اسالمی کار،
 .نهاد های امنیتی معرفی کرده است

وقتی کارگران هفت تپه خواستار ایجاد تشکل مستقل کارگری بودند، حامیان  ۷۹در سال 
یعنی شورای اسالمی کار را به جای !! سرمایه تالش کردند که این به ظاهر تشکل کارگری

خوشبختانه تالش مذبوحانه آنها شکست خورد و  تشکل مستقل، به کارگران معرفی کنند، که

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG


 .کارگران هفت تپه ، تشکل مستقل سندیکایی خود را ایجاد کردند
یک بار دیگرنهاد های ضد کارگری با همکاری تعدادی از افراد نا  ۹۹دی ماه  ۰۱در روز دوشنبه 

ند ، این نمایش ا آگاه، سست عنصر و فریب خورده و بعضی از افراد که مورد تطمیع قرار گرفته
 .مضحک را به اجرا در آوردند

هر چند که این خیمه شب بازی ، با استقبال عمومی کارگران روبرو نشد، اما نشان داد که 
همبستگی کارگران  دشمنان طبقه کارگر از هر فرصتی استفاده خواهند کرد تا صف مستقل و

  .را به انحراف بکشانند
اسالمی کار، نه تشکل کارگری است و نه ربطی به منافع  کارگران آگاه می دانند که شو رای

کارگران دارد بلکه وظیفه شورا های اسالمی کار، در بسیاری از موارد، معرفی کارگران معترض 
 .به نهاد های امنیتی می باشد

 
شورای اسالمی کار ، یک تشکل ضد کارگری است که پرونده این نهاد حکومتی برای بسیاری 

 .اخته شده استازکارگران شن
شورای اسالمی کار، بر اساس ماهیت وجودی آن ، تنها در خدمت کارفرما و نهاد های ضد 

تشکل  کارگری قرار دارد و آنجا که کارگران خواستار دست یابی به حقوق خود بوده اند، این
دست به شناسایی و سرکوب کارگران زده که نمونه آخر آن حمله به کارگران شرکت واحد و 

 .ب و شتم کارگرانی بودند که خواستار ایجاد تشکل مستقل و سندیکایی بودندضر
 کارگران عزیز؛

از اینکه بار دیگر نقشه و توطئه نهاد های ضد کارگری را با عدم حضور خود، با شکست مواجه 
 .کردید جای تشکر دارد

نماینده این خیمه  اما از همین جا الزم است افرادی که آگاهانه و یا از سر استیصال، خود را
شب بازی کردند باید گفته شود که هنوز دیر نشده و با انصراف از این نهاد ضد کارگری، به 

 .صف کارگران برگردید
مریزاد گفت به افرادی که با توجه به فشار های امنیتی، خود را برای این   همچنین باید دست و

ت خود و دیگر کارگران را حفظ کردند؛ خیمه شب بازی کاندید نکردند و شرافت و کرامت و حرم
 .درود بر شما
 کارگران عزیز؛

مطالبات کارگران  است که بتواند جوابگوی خواست و این توطئه شکست خورده رسوا تر از ان
در این میان تنها شرم برای کسانی باقی خواهد ماند که به خاطر منافع شخصی، . باشد

رند و همچنان به عنوان عروسک های این خیمه شب منافع عمومی کارگران را زیر پا می گذا
 .بازی به نقش عروسکی خود ادامه می دهند
 زنده با تشکل های مستقل از دولت و کار فرما

 زنده باد شرافت کارگری در راستای منفعت عمومی کارگران ایران
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۰۹۹۹دی ماه  ۰۱

 : ایی ایران وارونه انگاری در دستگاه قض -*

 
های جعلی به نام  اسدبیگی از متهمین تحت تعقیب دادسرا است که با تهیه پروفرم

های گازدار و ورق خام ام  ، اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه"علی فرخزاد قربان"
 او زیر سایه نظام دزدی کرده و با آرامش و سهولت گریخته. دی اف کرده و اکنون متواری است

 !و با ریش تراشیده االن یک دست باده و دست دگر عشق یار



در عوض اسماعیل بخشی را به گفته خودش در نامه تکان دهنده امروزش در روزهای اول بعد 
ساعت در سلولش از جایش نمی توانست  25از دستگیری چنان زیر مشت و لگد گرفتند که تا 

 تکان بخورد
کردند که در اثر فشار ناشی « بازجویی»قلب باز چنان  و علی نجاتی را با وجود عمل جراحی

کارگر فوالد اهواز را همچنان در زندان و تحت  2به بیمارستان منتقل شد و « بازجویی»از 

 .دارند و حاضر به آزادی آنها نشده اند« بازجویی»

 : همراه اسماعیل هستم -*
 

 تا بپرسم آقای وزیر، اینهمه بی خبری چرا؟
تا بپرسم، نقص صریح قانون اساسی،نقص آشکار حقوق شهروندی، نقض وقیحانه حقوق 

 بشر،چرا؟
 و و و بازداشت می شوند؟ تا بپرسم، چرا وکیل، معلم، کارگر، شاعر، دانشج

 حسین تاج.تا بپرسم، آیا یک لحظه به روزی که خود در مقام پاسخ باشید اندیشیده اید؟

@hosein_taj 

 : برای اسماعیل بخشی  -*

 

یل بخشی کارگر نیشکر هفت خوشنگاری قاسم شمسی لنگرودی برای ایستادیگی ایسماع
  :تپه 

 زکات که کشاورزانیای مطرح شد؛  داران ورزنه در تجمع اعتراضی امروز حقآبه -*
 سد پشت آب درصد ۳۷ بابت /هستند محتاج شان شب نان به اکنون دادند؛ می

 ایم داده پول رود، زاینده

 
نفر  ۱۱الی  ۹۱امروز حدود   :آمده است ۹۹دی ماه ۱۰ در تاریخ جمعه  ا،به گزارش خبرنگار ایلن

شان در یکی از میادین عمومی این  داران و کشاورزان ورزنه در اعتراض به تضییع حقآبه از حقآبه
زاده که یکی از کشاورزان اهل ورزنه است، در  حسن کاظم .شهر تجمعی را برگزار کردند

قرار بود آذرماه به کشاورزان : پیرامون مطالبات معترضان اظهار داشت وگو با خبرنگار ایلنا گفت
دی هم قرار بود آب داده شود که باز هم داده  ۰۱. شان آب داده شود که ندادند برای کشت

اکنون زمان کشاورزی است و کشاورزان نیازمند آب . نشد و زمان آن را به تاخیر انداختند
داده نشد و این امر موجب شده که اوضاع اقتصادی  سال قبل هم به آنها آبی. هستند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40hosein_taj
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711166-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711166-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
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تاالب گاوخونی اکنون آب : وی درباره طبیعت پیرامون ورزنه گفت.کشاورزان بسیار بد باشد
هایی از  اینجا جنگل. طور کامل خشک شده است هایی از آن به بسیار اندکی دارد و بخش

آقای روحانی در میدان نقش : کرد وی تاکید... .اند های گز داشته که اکنون خشک شده بوته
کنند اما نه تنها که این کار را  رود را احیا می جهان اصفهان به مردم وعده داده بودند که زاینده

رود، در دوران ریاست جمهوری وی  رغم ممنوعیت بارگذاری جدید آب زاینده اند بلکه به نکرده
زاده؛ آبی که در  به گفته کاظم .طی چهار سال، چهار مرتبه بارگذاری صورت گرفته است

اند و اکنون به ما رسیده  ها منظور شده، دارای مالک هستند و اسالف ما آن را خریده حقآبه
درصد آبی  ۹۹. از همین رو، جزو انفال نیستند که هر کسی بتواند از آنها برداشت کند. است

 ... .اند پول داده رود است متعلق به کشاورزان است چراکه بابت آن که پشت سد زاینده

  :وضعیت جسمی علی نجاتی وخیم است -*

  
شرایط محل بازداشت، وضعیت نجاتی را : وگو با امتداد تپه در گفت زیالبی، وکیل کارگران هفت

 محرومیت دوتن از کارگران فوالد اهواز از دیدار با وکیل/ وخیم کرده است
ه، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی علی تپ فرزانه زیالبی، وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت

  :، اظهار داشتامتداد#تپه، در گفتگو با  نجاتی، کارگر زندانی شرکت هفت
ام کیفری این کارگر که در تاریخ هشتم آذرماه در یک اقدام مشترک از سوی اجرای احک

شهرستان اندیمشک و ماموران امنیتی وزارت اطالعات برای عناوین اتهامی جدید دستگیر 
وی اگرچه از بازداشتگاه امنیتی به زندان دزفول . شد، همچنان تحت بازداشت موقت قرار دارد

منتقل شده، اما شرایط بند محل نگهداری خود را بسیار نامساعد دانسته و این مسئله 
  .لبی و تنفسی وی را تشدید کرده استبیماری ق

های قلبی و کلیوی موکل بنده و خطرناک بودن وضعیت جسمی وی، از  با توجه به بیماری 
تاریخ بازداشت، لوایح متعددی به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شوش ارائه و 

قانون آیین  ۱۱۵عمال ماده همچنین در راستای ا. ام تقاضای فک قرار بازداشت نجاتی را داشته
دادرسی کیفری، از قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی و 

  .ام تبدیل مجازات حبس وی را داشته
متاسفانه در حالی که وضعیت جسمی این کارگر بازداشتی، روز به روز بدتر شده و دسترسی 

در . یر، تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع نشده استمنظم به داروهای خود ندارد، با تعلل و تاخ
 .حالی که پزشک زندان نیز ارجاع موکل به پزشک متخصص را ضروری تشخیص داده است
موکلین بنده، آقایان، غریب حویزاوی و کریم سیاحی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز نیز 

 .وکیل خود محروم هستند برند و از دسترسی به همچنان در قرار بازداشت موقت بسر می
 ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 
 :وخیم است  نجاتی_علیوضعیت جسمی   -*
 

، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی تپه هفت_نیشکر#فرزانه زیالبی، وکیل کارگران شرکت 
  :تپه، در گفتگو با امتداد، اظهار داشت علی نجاتی، کارگر زندانی شرکت هفت

ماه در یک اقدام مشترک از سوی اجرای احکام کیفری این کارگر که در تاریخ هشتم آذر
شهرستان اندیمشک و ماموران امنیتی وزارت اطالعات برای عناوین اتهامی جدید دستگیر 

وی اگرچه از بازداشتگاه امنیتی به زندان دزفول . شد، همچنان تحت بازداشت موقت قرار دارد
ار نامساعد دانسته و این مسئله منتقل شده، اما شرایط بند محل نگهداری خود را بسی

  .بیماری قلبی و تنفسی وی را تشدید کرده است
های قلبی و کلیوی موکل بنده و خطرناک بودن وضعیت جسمی وی، از  با توجه به بیماری
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تاریخ بازداشت، لوایح متعددی به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شوش ارائه و 
قانون آیین  ۱۱۵همچنین در راستای اعمال ماده . ام نجاتی را داشتهتقاضای فک قرار بازداشت 

دادرسی کیفری، از قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی و 

 .ام تبدیل مجازات حبس وی را داشته

 : تجمع جمعی مردم در رابطه با وضعیت بد آب و فاضالب  -*

 

دان شهرستان ربط در آذربایجان غربی به دلیل عملکرد دی جمعی از شهرون 52روز شنبه 
 .آب و نداشتن سیستم فاضالب دست به تجمع زدند  بسیار بد اداره

 : عسل محمدی لحظاتی پس از آزادی -*

 

عسل محمدی دانشجویی که درارتباط با مسایل کارگران هفت تپه بازداشت شده بود، امروز و 
اردهنده تودیع وثیقه سنگین چهارصد میلیون تومانی آزاد پس از انجام تشریفات نفسگیر و آز

عسل محمدی حدود یک ماه قبل در تهران دستگیر شد و نخست به شوش و سپس به . شد
وی طی مدت یک ماه، تحت بازجویی و آزار و اذیت . بازداشتگاه اطالعات در اهواز منتقل شد

ن پانصد میلیونی، از بازداشتگاه اطالعات فراوان قرار گرفت و نهایتا و پس از تعیین وثیقه سنگی
نامبرده به علت عدم امکان خانواده برای تودیع . به بازداشت گاه سپیدار در اهواز منتقل شد

وثیقه، چندین روز بیشتر در حبس ماند تا نهایتا با تقلیل مبلغ وثیقه از پانصد میلیون به چهارصد 
 .ثیقه شدند و امروز، شنبه، به طور موقت آزاد شدمیلیون تومان ، خانواده اش موفق به تودیع و

 
قابل ذکر است که چندین روز خانواده عسل محمدی به علت سنگین بودن مبلغ وثیقه در حال 

 در . جستجو برای تهیه کردن وثیقه بودند و توان آنرا نداشتند
دی به این فاصله و طی روزهای جستجو برای تامین وثیقه، عسل محمدی در شرایط نامساع

 .صورت اضافه در زندان نگهداری شد
 كانال مستقل كارگران هفت تپه



 :عسل محمدی آزاد شد -*

 
عسل محمدی دانشجویی که درارتباط با مسایل کارگران هفت تپه بازداشت شده بود، امروز و 

پس از انجام تشریفات نفسگیر و آزاردهنده تودیع وثیقه سنگین چهارصد میلیون تومانی آزاد 
عسل محمدی حدود یک ماه قبل در تهران دستگیر شد و نخست به شوش و سپس به . شد

وی طی مدت یک ماه، تحت بازجویی و آزار و اذیت . بازداشتگاه اطالعات در اهواز منتقل شد
فراوان قرار گرفت و نهایتا و پس از تعیین وثیقه سنگین پانصد میلیونی، از بازداشتگاه اطالعات 

نامبرده به علت عدم امکان خانواده برای تودیع . سپیدار در اهواز منتقل شدبه بازداشت گاه 
وثیقه، چندین روز بیشتر در حبس ماند تا نهایتا با تقلیل مبلغ وثیقه از پانصد میلیون به چهارصد 
 .میلیون تومان ، خانواده اش موفق به تودیع وثیقه شدند و امروز، شنبه، به طور موقت آزاد شد

 
ر است که چندین روز خانواده عسل محمدی به علت سنگین بودن مبلغ وثیقه در حال قابل ذک

در این فاصله و طی روزهای جستجو . جستجو برای تهیه کردن وثیقه بودند و توان آنرا نداشتند
برای تامین وثیقه، عسل محمدی در شرایط نامساعدی به صورت اضافه در زندان نگهداری 

 .شد
ی عسل محمدی که تنها و تنها برای همدلی با کارگران هفت تپه دستگیر ما ضمن تبریک آزاد

شده است، آزار و اذیت انجام شده بر بازداشت شدگان هفت تپه را محکوم میکنیم و خواهان 
آزادی بازداشتی دیگر، آقای علی نجاتی و مختومه شدن تمام پرونده های امنیتی موجود برای 

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر نمایندگان کارگری  بازداشت شدگان هفت تپه منجمله
 .هستیم

 آزادی عسل محمدی -خبر دریافتی
 کانال مستقل کارگران هفت تپه

 ۹۹دیماه  ۰١شنبه، 

 : شکنجه اسماعیل بخشی باید اثبات شود: نماینده مجلس -*
 
ب به محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به نامه اسماعیل بخشی خطا 

امکان دارد این موضوع در »: وزیر اطالعات و شرح زجر و شکنجه هایش در زندان در این گفته
کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به 

با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئوالن کشور »به گفته کاظمی «رسیدگی قضایی دارد
 «.ه است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیردصورت گرفت

های بخشی ثابت شود آیا وزیر  کاظمی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه اگر این گفته
درصورتی که ادعا ثابت شود : اطالعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر؟ گفت
سانی که متهم هستند باید مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و ک

 .فراخوانده شوند

 : قصابی فوق لیسانس  -*



 

 !به قصابی مشغولند در کوهدشت، چند جوان فوق لیسانس

  :درصد شد ١١۱تورم کاالهای صادراتی  -*
 

آبان ماه سال جاری نسبت به  ماهه منتهی به  ۰۵شاخص بهای کاالهای صادراتی ایران در 

 ایسنا. / درصد افزایش داشته است ۰۰۷.۱دوره مشابه پیش از آن 

 :مردم فقیر به سنگدان چرخ کرده مرغ رو آورده اند -*
 

احمد قمصری، توزیع کننده گوشت غرب تهران به ایرنا گفته که : برپایه خبر منتشره آمده است 
هزار تومان باعث شده در برخی از مناطق فقیر نشین غرب  ۷۱رسیدن گوشت به کیلویی 

 ."برخی از مردم به جای گوشت چرخ کرده به خرید سنگدان چرخ کرده مرغ، اقدام کنند تهران#

 : شیما بابایی من هم شکنجه شدم -*

 
 

اسماعیل  بعد از انتشار نامه: آمده است  اردوی کاربرپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی 
هم شکنجه شدم برخی موارد اعمال شکنجه در زندان  من#بخشی، زیر هشتگی با عنوان 

به گزارش اردوی کار شیما بابایی از دختران . ها از سوی شکنجه شده گان مطرح شده است
  :وشتهخیابان انقالب در پستی در اینستاگرام ن

 دلیل برهنه کردن زندانی سیاسی چیست؟»
سالگی در بازجویی های سپاه ثارهللا و وزارت اطالعات مدام  52و  55من دختری که در سن 

 تخت شکنجه روحی قرار گرفتم مگر چه کرده بودم که مستحق چنین رفتاری بودم؟
ده بودن و نه پول هزار نفر از هم وطنانم ش 2نه به خاطر فریب دشمن باعث مرگ بیش از 

 .مردم را به جیب زده در خارج از ایران مشغول عیاشی بودم
تنها دختر بچه ای معترض بودم که هیچ گونه عملکرد مثبتی از جمهوری اسالمی ندیده بودم و 

من تنها . می خواستم کشورم تنها کمی جای بهتری برای زندگی خودم و هموطنانم باشد
 .خواهان آبادی کشور بودم

ا جمهوری اسالمی می تواند پاسخگوی شکنجه هایی باشد که به ناحق در تمام این سالها آی
 «در زندان هایش اتفاق افتاد؟

@ordoyekar 

 : غالمرضا شریعتی شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرد -*
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ه اسماعیل بخشی وزیر اطالعات را به مناظره در مورد شکنجه اش در در حالی ک« اردوی کار
زندان فرا خوانده است، استاندار خوزستان بدون این که کوچکترین اشاره ای به خواست 
مناظره از سوی اسماعیل بخشی داشته باشد ادعاهایی به شرح زیر در واکنش به نامه 

  :اسماعیل بخشی مطرح کرده است
 ربط شکنجه را به شدت تکذیب کردنددستگاههای ذی 

 اطالع ندارم« شنود»در مورد 
 سناریوهایی در میان است که می خواهند بی اعتمادی و بدبینی ایحاد کنند

 روز بعد از آزادی این حرف ها را زده؟ 52اسماعیل بخشی چرا 

 .او اینها را گفته چون به عنوان عضو شورای اسالمی کار انتخابش نکردند

 تعداد/ سرما فصل شروع با دره آق معدن فصلی رکارگ ۷۲۳ حدود بیکاری -*
 :است یافته افزایش قبل سال به نسبت بیکار کارگران

معدن طالی آق دره در  :آمده است  ۹۹۹۰دی  ۱۰  يکشنبه به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
خبر ها حاکی .  واقع است  سیر آذربایجان غربیومتری شهرستان تکاب در منطقه سردکیل ۵۱
بیکاری دوباره کارگران فصلی این واحد معدنی از آبان ماه سال  ،دره  در معدن طالی آقست ا

کارگر مشغول کار  ۱۹۱برپایه اظهارات کارگران؛ در این واحد معدنی حدود .شروع شد جاری 
به .کارگر فصلی با شروع فصل زمستان تمدید نشده است ۹۵۱هستند که قرارداد کار حدود 

نفر از کارگران فصلی را با شروع فصل  ۵۱۱ران؛ سال گذشته کارفرما حدود ادعای این کارگ
 .نفر رسیده است ۹۵۱سرما تعدیل کرده بود اما این رقم در سال جاری به 

کارگران با یادآوری اینکه هر یک از کارگران فصلی از یک تا ده سال سابقه کار در معدن طالی 
ه کار این تعداد کارگر تا بهار سال بعد است اما هیچ زمان بازگشت ب  :آق دره دارند، افزودند

 .تضمینی برای بازگشت به کار آنها از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد
درخواست سی و چهار تشکل دانشجویی از وزیر اطالعات جهت انجام مناظره با  -*

  اسماعیل بخشی
 
با انتشار « دانشجویان متحد»موسوم به ( انجمن های اسالمی)تشکل دانشجویی  23

متن نامه این تشکل ها . اطالعیه ای خواستار مناظره وزیر اطالعات با اسماعیل بخشی شدند
  :به شرح زیر است
 والمسلمین سید محمود علوی السالما جناب آقای حجت

 وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ایران
 باسالم؛

دتی تپه که اخیرا م هفت کارگری_فعال«اسماعیل بخشی»آقای  احتراماً پیرو درخواست جناب 
ی این نامه درخواست برگزاری مناظره  کننده های امضا اند، تشکل را در بازداشت به سر برده

  .برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط ایشان را دارند
ای قرار  رود جمهوری اسالمی در مرحله ی انقالب، انتظار می ی ورود به پنجمین دهه در آستانه

ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه  لندگرفته باشد که یک کارگر بتواند ب
 .دارد وا  پاسخگویی شهروندی خود، آنها را به 

ی این  های دانشجویی امضا کننده با ایشان، ما تشکل مناظرهضمن درخواست برگزاری   لذا
 .داریم نامه، آمادگی خود را برای میزبانی این نشست اعالم می

 متحد_دانشجویانهای اسالمی  تشکل
 ، حال وظیفه ماست که نگذاریم صدایش خاموش شود نکرد_سکوت_اسماعیل

 متحد_دانشجویان

 :به خاطر دستبند و پا بند  اعتراض علی نجاتی به مسئولین امنیتی و قضایی -*
 

و هیئت مدیره سندیکای کارگران دیماه، علی نجاتی عض ۰۱به گزارش رسیده ديروز شنبه 
نیشکر هفت تپه، از زندان شوش جهت بررسی وضعیت سالمتی اش به پزشكی قانونی 

 .انديمشك منتقل گرديد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711416-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%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-9/711416-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA_%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF


اين توهین . اند مامورين امنیتی اين كارگر زندانی را با دستبند و پا بند به پزشكی قانونی برده
علی نجاتی شده كه براي سالمتی وی آشكار به اين كارگر زندانی باعث ناراحتی و اذيت 

علی نجاتی اعالم كرده است كه از اين به بعد با زدن دستبند و پابند حاضر به . خطرناك است
 .حضور در هیچ بیمارستان و درمانگاه و دادگاهی نخواهد بود

ما كارگران فقط . باشد اين توهینی آشكار به همه كارگران و منجمله كارگران هفت تپه مي
آمیز را به  ما اين عمل توهین. گر نیستیم ايم و دزد و اختالس مطالبات خود اعتراض كرده برای

شدت محكوم كرده و خواهان آزادی فوری علی نجاتی از اعضای سنديكای كارگران نیشكر 
 .هفت تپه می باشیم

 سنديكای كارگران نیشكر هفت تپه
@Sandika7tapeh 

 ها پیگیری اهواز، فوالد کارگران همه بازداشت رفع تاکریم یاوری مطرح کرد؛ -*
 :داشت خواهد ادامه

 

مدیرکل )کریم یاوری  :آمده است  ۹۹۹۰دی  ۱۰  يکشنبه به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
عاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده وزیر تعاون، کار و حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ت

دار گروه ملی فوالد ایران و نیشکر  رفاه اجتماعی در بررسی و رسیدگی به واحدهای مشکل
حسب دستور و تاکید وزیر کار، پیگیری رفع بازداشت کارگران : به خبرنگار ایلنا گفت( تپه هفت

اند، ادامه  میز کارگران به حقوق معوق بازداشت شدهآ فوالد اهواز که در جریان تجمع مسالمت
ها ادامه  تا رفع بازداشت همه کارگران و آزادی تمامی آنها، این پیگیری: وی تاکید کرد.دارد

 .خواهد داشت

 : در برابر پل خواجوی اصفهان فراخوان به تجمع کشاورزان  -*

 
از طرف جمعی از  72دی ماه  57چهارشنبه . فراخوان به تجمع برای احیای زاینده رود

و بار دیگر خواهان کشاورزان شرق و غرب اصفهان در سطح شبکه های مجازی پخش شد 
  . تجمع در برابر پل خواجوی اصفهان  گشتند

محمدرضا نعمت پور، یکی دیگر از فعاالن کارگری فوالد اهواز بازداشت شده  -*
 :است

 
ای از کارگران  داری فروغی، وکیل عدهمحمدعلی ج: برپایه گزارش منتشره آمده است 

بازداشتی در ایران، به ایلنا خبر داده که محمدرضا نعمت پور، از فعاالن کارگری فوالد اهواز، 
 .بازداشت شده است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Sandika7tapeh
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711569-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711569-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


های گذشته  پور از کارگران گروه ملی فوالد ایران، در شب محمدرضا نعمت»: ایشان گفته است
 «.در محل مسکونی خود بازداشت شد

« های مکرر به رغم وعده»ن وکیل دادگستری گفته است که دیگر کارگران بازداشتی در اهوازای
 .اند هنوز آزاد نشده

پیش از محمدرضا نعمت پور دست کم هفت نفر دیگر از کارگران معترض فوالد اهواز در 
 .برند بازداشت به سر می

ر نامه ای اعالم کرده که در اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تبه دیروز د
 .دوران بازداشتش شکنجه شده بود

بعد از انتشار نامه اسماعیل بخشی خطاب به وزیر اطالعات این نگرانی بیش از پیش تشدید 
شده است که دستگیرشده گان فوالد اهواز نیز مثل اسماعیل بخشی مورد شکنجه قرار 

 .گرفته باشند

 
  :ده ی مقابل دانشگاه تهران در زندان اوینضرب و شتم معترضان بازداشت ش -*
 

تعدادی از زنان بازداشت شده در برابر دانشگاه تهران در جریان اعتراض به حادثه اتوبوس 
 دانشگاه آزاد بشدت ضرب و شتم شده اند

ی گذشته در جریان تجمع  دستگیر شده گان حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه آزاد در هفته
 .بل دانشگاه تهران پس از انتقال به زندان به شدت ضرب و شتم شده انداعتراضی در مقا

به گزارش کلمه تعدادی از زندانیان زن بازداشت شده به بند زنان سیاسی اوین و مردان 
  .بازداشتی نیز به دیگر بندهای اوین منتقل شدند

ور داشته، به شدت سال نیز حض ۵۱تعدادی از زنان بازداشت شده که در میان آنان فرد باالی 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به طوریکه یک نفر از این افراد قادر به نشستن بر روی پاهای 

  .خود نبوده و فرد دیگر نیز از ناحیه سر آسیب شدید دیده و تعادل نداشته است
 دادسرای اوین پرونده باز شده است و تمامی این افراد نیز مورد۱برای این افراد در شعبه 

 .ضرب و شتم قرار گرفته اند

 :محمد حبیبی همچنان در زندان است  -*

 

 گذشت محمد حبیبی روز از بازداشت  ۰۱۵

 " یــک پرسش، یــک پـــاســــخ -*

 kanoon nevisandegane iran کانون نویسندگان ایران

 
 ی اسماعیل بخشی ی سرگشاده ی نامه  پرسش در باره

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://www.facebook.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-kanoon-nevisandegane-iran-857199194364867/?__tn__=kC-R&eid=ARBogdXAxwA0Yxdsiiq4-mMP0d3-G1WjEmVHhovq9865bk6gkO-sW2mXVXKRzCtpc5mqY4Fw563NWEvm&hc_ref=ARRz8KCiIg7w0uodVBqA2nlNNSzm5HTWdvMspETl6JCLmeShfS7e6hbbh9f5EZwBE1c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCuEegi28kiyZmAuBpb77OgTtakELu5yzYANLaKdCoq_lfLHFmaCJnxL0hTHERo9xwSk0ntHYPYnAopB3-vYg8QhPZvi2zMZ7zQ-WAxFU19Z01wXNm7Dnpew_rwhXpWLPdFt0hNDfY3SyZ4jJLUTf1rFnSE-_Q2O7nHcJYZtPHj3Y0lfGiJxmFhkqtzYIQvOWzZ2nT11ZDHt18lOdXVq0F7P7QuF6_5AhCzbEMKElOF4e9nAeu7JDBwHGTYwvwHoTFNNDneQZ7E0ZhKDjM4jG7YyROksypfdZN9GvlUrg1xIuOH1ASf7rJkPNu6yOwYMZeT5-0mMdGm1tCzyWdSOhJJPw


ای  ی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در نامه روز گذشته اسماعیل بخشی نماینده
ی مکالماتش را  شدت شکنجه داده و همه سرگشاده نوشت که در روزهای بازداشت او را به

به همین سبب او . اند ود کردهپیش از بازداشت، حین اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه، شن
نظر محسن حکیمی نویسنده، مترجم و عضو . وزیر اطالعات را به مناظره دعوت کرده است

ی اسماعیل بخشی و دعوت از  ی مضمون نامه هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را در باره
 .پاسخ ایشان در ادامه آمده است. وزیر اطالعات برای مناظره، پرسیدیم

شوند  در این صفحه درج می" یک پرسش، یک پاسخ"هایی که ذیل عنوان  پاسخ: ضیحتو)
 (.نظرهای نویسندگان آنهاست و الزاما با نظر کانون نویسندگان ایران یکسان نیست

 :پاسخ محسن حکیمی
اسماعیل بخشی در نامه ای که شما به آن اشاره کرده اید پس از شرح این که پیش از 

روز بازداشت  52تلفنی او با خانواده اش شنود می شده و سپس در مدت بازداشت، مکالمات 
موقت اش به شدت شکنجه شده است، حق خود دانسته که وزیر اطالعات جمهوری 

اسالمی یعنی باالترین مقام امنیتی این نظام را به مناظره بطلبد و پاسخ پرسش های زیر را از 
واست؟ آیا در جمهوری اسالمی شنود خصوصی آیا شکنجه در جمهوری اسالمی ر: او بخواهد

ترین مکالمات انسان ها جایز است؟ اقدام اسماعیل بخشی دست کم از جنبه های زیر حائز 
  :اهمیت است

اولین بار است که یک زندانی سیاسی پس از آزادی موقت از . یکسره بی سابقه است -5
سالمی به گونه ای صریح و علنی و با زندان خطاب به باالترین مقام اطالعاتی  نظام جمهوری ا

امضای خود به مخالفت با شکنجه و شنود در این نظام برخاسته و با طرح پرسش های فوق 
 .این مقام را به مناظره در مالء عام طلبیده است

اسماعیل بخشی با انتشار این نامه سرگشاده، عالوه بر شجاعت و جسارت خویش، میزان -5
شراف خود را به حق و حقوق خویش از جمله حق آزادی بیان برای رشد فکری و احاطه و ا

اعتراض به شکنجه و شنود و نیز درجه ی آگاهی اش از ممنوعیت این اعمال ضدانسانی در 
 .هر نظام سیاسی از جمله جمهوری اسالمی را نشان داده است

صدای  اما مهم ترین جنبه ی اقدام تحسین انگیز اسماعیل بخشی آن است که این -2
اعتراض و مخالفت با شکنجه و شنود از دل طبقه ای بلند می شود که با آن که تمام ثروت 
جامعه را می سازد از نظر فکری و سیاسی به هیچ گرفته می شود و عموماً او را ابواب 

از اعماق همین . جمعی و حتی سیاهی لشکر احزاب سیاسی طبقه ی حاکم تلقی می کنند
« اداره شورایی»اریخ است که اکنون کارگری برخاسته که، در کنار طرح داغ لعنت خوردگان ت

جامعه، به پیشروترین و بافرهنگ ترین گونه مخالفت و اعتراض طبقه ی کارگر را با شکنجه و 
و سرانجام باید بر این نکته تأکید کرد که اسماعیل بخشی . شنود به نمایش گذاشته است

طبقه ی کارگر ایران هزاران اسماعیل بخشی را در . نیست تنها نماینده ی این فرهنگ پیشرو
دل خود دارد، و همین است که آینده ای نوید بخش و سرشار از امید را پیش روی جامعه ی 

 .ایران می گذارد

 
تحت فشار شدید برای . به حمایت از بخشی و خانواده اش بشتابیم  : یفور -*

 !!! تکذیب شکنجه قرار گرفته اند

نتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه هایی از شکنجه های اعمال شده بر او و پس از ا
نیز اشاراتی بر ضرب و شتم خانم قلیان، از روزهای قبل، اسماعیل بخشی و اعضای خانواده 

اش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته اند که نامه اسماعیل را تکذیب 
مقابل این درخواست مقاومت کرده که سپس مامورین امنیتی با  اسماعیل بخشی در. کنند

از آنها خواسته اند آنها  تماس با خانواده و تهدیدهایی علیه اسماعیل و سایر افراد خانواده،
 .دست به تکذیب گفته های اسماعیل بزنند

واسته تا این لحظه یعنی غروب یکشنبه کماکان اسماعیل بخشی و خانواده اش در برابر این خ
 .ی نیروهای امنیتی مقاومت کرده اند

ما از تمامی کارگران و رسانه ها میخواهیم که به هر نحوی صدای اعتراض اسماعیل بخشی 
که صدای تمامی کارگران و زجردیدگان و به خصوص صدای کارگران هفت تپه است را در همه 



 .جا بازتاب دهند
ت کارگری در ایران و جهان، رسانه ها، نهاد ما همچنین به طور اضطراری از نهاد ها و تشکال

های حقوق بشری، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان میخواهیم که علیه 
 .فشارهایی که بر اسماعیل بخشی و خانواده اش اعمال میشود اعتراض و اقدام کنند

 .سر میبرندآنها در شرایط سختی به . اسماعیل بخشی و خانواده اش را تنها نگذاریم

 کانال مستقل کارگران هفت تپه
 ۹۹دیماه  ۰١یکشنبه 

 شکایت البرز صنعتی شهر کار اداره به «کاوش» شده بیکار کارگر ۱۳ تعداد -*
 :کردند

کارگر واحد  ۷۱حدود  :آمده است  ۰۹۹۹دی  ۰۵  يکشنبه به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
جاری با تصمیم کارفرمای کارخانه  تولیدی مخازن تحت فشار کاوش که از روز یکم دی ماه سال

با طرح شکایتی در اداره کار شهر ( دی ماه 52)بودند، از روز گذشته   با اتمام قرارداد بیکار شده
سال سابقه کار  ۰۱این کارگران که برخی .صنعتی البرز، پیگیر مطالبات صنفی خود شدند

امین مواد اولیه عنوان کرده و مدیرعامل کارخانه مشکل اصلی را عدم ت: دارند، یادآور شدند
گوید با وضعیت فعلی که کارخانه دچار آن شده است، امکان بازگشت به کار کارگران وجود  می
روز  ۱۱کارفرما قبل از تعدیل کارگران وعده پرداخت : این کارگران همچنین مدعی شدند.ندارد

کارگران شرکت مخازن .شود سنوات را به هریک از آنها داده بود اما گویا این وعده محقق نمی
های مالی  بخشی از مشکالت کارخانه را به دلیل عدم وصول طلب( سانکا)تحت فشار کاوش 
تنها امید ما بازگشت به کار است و : گویند آنها می. دانند های خودروساز می کارخانه از شرکت

های بزرگ  ز شرکتهای مالی این واحد تولیدی را ا اینکه کارفرما بتواند حداقل بخش از طلب
 .خودروساز وصول کند

 :گزارش كارگران ملي صنعتي فوالد از وضعیت شركت -*
 

در روزهای گذاشته و بعد از بازداشت همکارمان آقای نعمت زاده در محل شركت و حتی قبل 
کمتر کارگری . از آن در محیط شرکت به راحتی ماشینهای شخصی اطالعات را می شود دید

پرشیا سفید، سمند )در فوالد اهواز ماشینهای شیشه دودی اطالعات  است كه اینروزها
اين ماشینها در شرکت دور می زنند و ما كارگران، . را نديده باشد( سفید، تندر نود سفید

دور می زنند و جاسوسی می کنند   لباس شخصیهايي که با یونیفورم کارگری در خطوط تولید
 .شه یک لباس شخصی اطالعاتی حضور داردرا می بینیم و حتی دم در ورودی همی

بعضی از کارگران می گویند که چندین ماشین سپاه را در پایگاه شهرک نورد ديده اند كه اماده 
  .باش هستند

و لوله سازي راه افتاده اند، اما شايد براي يك يا دوماه و ما چشم  026بخش تیرآهن خط 
ي خواهند فقط چند ماه ما را سرگرم كنند و ما را در اصل م. اندازي براي ادامه كار نمي بینیم

از هدف اصلي مان كه راه اندازي شركت و تضمین شغل و آينده ي زندگي همگي است دور 
سعي دارند به اين   به همین دلیل با دستگیري همكاران مان و ايجاد ترس و وحشت. كنند

 .هدف برسند
امنیتی در شرکت را محکوم می  ما کارگران گروه ملی صنعتی فوالد وجود نیروهای

مشكل ما فقط حقوق . نیروهای امنیتی جایي در شرکت ندارند شرکت پادگان نیست .کنیم
 .معوقه نیست ما مي خواهیم تولید در شركت راه اندازي شود و شغل ما تضمین شود

 ۰۹۹۹دی  ۰۵
 ارسالی به کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

ی بازنشستگان ایران در خصوص بازداشت و شکنجه اسماعیل بیانیه شورا -* 
 : بخشی
زندانی و شکنجه کردن اسماعیل بخشی ،بوم   :آمده است  ۰۹۹۹دی  ۰۵  يکشنبه به تاریخ

  .رنگی که به سمت خود شکنجه گران برگشت
بعد از اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه برای نان و معیشت و آزادی ، دستگیریها شروع 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711765-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711765-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711765-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


انعکاس تحوالت آن همزمان با اعتراضات طوالنی کارگران . چندین تن بازداشت شدند . دش
را به عنوان نماد این بخش از جنبش مزد بگیران در تصویری " بخشی" گروه ملی فوالد اهواز،

شجاعانه به جامعه معرفی کرد، او بازداشت شد ولی زیر فشار حمایتگرانه بخشهای مختلف 
  .آزاد گردید... لمان و دانشجویان و بازنشستگان و وکال وجامعه از جمله مع

  :دلیل این حمایتها را شاید بتوان در دو جمله کوتاه خالصه کرد
سمت و سوی حرکت اعتراضی کارگران هفت تپه به نقطه ای بود که نه تنها گارگران ،بلکه _

و تنگناهای معیشتی    همه اقشار و الیه های مختلف اجتماع را به پرتگاه بیکاری و فقر
تحت ..یعنی حراج و غارت همه منابع وامکانات مالی و زمین و کارخانه و نفت و گاز و. کشاند

  .لوای خصوصی سازی
کدام کارگر و معلم و بازنشسته و دانشجویی را میتوان بر شمرد که تیغ خصوصی سازیها بر 

  تنش زخم نزده باشد؟
ند که فعالیتها و تالشهای منفرد و پراکنده ،به تنهایی جنبشهای مطالباتی بدرستی دریافته ا_

قادر نخواهند بود در مقابل این سیل ویرانگر بایستند و به همین دلیل است که افشاگریهای 
بخشی در مورد شکنجه گرانش این چنین بازتاب گسترده و عمیقی را به همراه داشته 

  .حرف دل مردم زده شد و به دل نشست.است
ر نمیکرد که یک یادداشت چند خطی بتواند همه مسوالن را به تکاپو وادارد و هر هیچکس تصو

  ....و پیگیری شود و....و محکوم است ... من نبودم : کس در مقام خود بگوید که 
شورای بازنشستگان ایران به عنوان بخشی از صدای بازنشستگان جامعه که مطالبه معیشت 

و مصرانه . نه دستگیری و شکنجه و آزار را محکوم میکند و درمان و آزادی را دارند، هرگو
خواستار پاسخگوئی به افکار عمومی در مورد اظهارات اسماعیل بخشی و مجازات همه 
  .عاملین و آمرین به این تعرض گستاخانه به فعالین جنبشهای مطالباتی و اجتماعی ست

هادهای حکومتی و دولتی ست، از آنجائیکه مسولیت جان تمامی بازداشت شدگان به عهده ن
  .تظر واکنش و پاسخگوئی آنان استافکار عمومی جامعه من

۰۵ /۰۱ /۰۹۹۹ 

نگرانیم چگونه با / کارگران پارس میلنگ از بیمه بیکاری تا چهار ماه حقوق گرفتند -*

 :مقرری بیمه بیکاری امرار معاش کنیم

 

کارگر بیکار شده  ۱۱  :آمده است  ۰۹۹۹دی  ۰۵  يکشنبه به تاریخیلنا، به گزارش خبرنگار ا
. ماه حقوق خود را از بیمه بیکاری دریافت کردند 3کارخانه پارس میلنگ تاکستان روز گذشته تا 

کارفرما وعده داده به محض بهبود اوضاع مالی کارخانه مجددا آنها را به کار سابق خود 
روز گذشته حقوق بیکاری شهریور، مهر، آبان و آذرماه به : گویند کارگران می.گرداند بازمی
مان را به جز بخش کمی را از کارفرما  همچنین سایر مطالبات مزدی. مان واریز شد حساب

نگران هستیم که بعد از بیکاری چگونه با دریافت حداقل مقرری : گویند آنها می.دریافت کردیم
رسد که اوضاع  مان گزارش می ین حال از محل کار سابقبیمه بیکاری امرار معاش کنیم؟ در ع

 ....مالی و کاری شرکت به همان وخامت قبل است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711826-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711826-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711826-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 :علی نجاتیقرار وثیقه برای آزادی  خبرفوری -*

 
بر اساس گفته های خانم فرزانه زیالبی وکیل علی نجاتی، قرار بازداشت علی نجاتی در 

 .پرونده جدیدی که برای وی باز شده بود به وثیقه تبدیل شده است
 .میلیون تومان می باشد ۵۱۱قرار وثیقه اعالم شده، مبلغ 

 .خبار تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شدا
  گردد_باید_آزاد_زندانی_کارگر

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: قل از کانالبه ن

 !بخشی شکایت کند، پیگیری می کنیم: محسنی اژه ای -*

  
ای  محسنی اژه  :آمده است  ۰۹۹۹دی  ۰۵  يکشنبه به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

سخنگوی قوه ی قضائیه در جلسه ی هفتگی امروز خود، در پاسخ به سوالی درباره نامه ی 
ای خطاب به وزیر اطالعات نوشته و علی  از دیگران شنیدم که نامه: ل بخشی گفتاسماعی

وزارت اطالعات درست القاعده وزارت اطالعات پیگیری می کند؛ البته نمی دانم نامه وی به 
  .است یا خیر

کند و قطعا دستگاه قضایی هم اگر  وزارت اطالعات پیگیری می: سخنگوی قوه قضاییه افزود
باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد . شود وارد می شکایت کند
 .قضایی اعالم می کندوزارت اطاعات هم تخلفی را دید حتما به مرجع . می شود

 
 :تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی مقابل سازمان استخدامی -*

 
جمعی از کارگزاران   :آمده است  ۰۹۹۹دی  ۰۵  يکشنبه به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

صبح در مقابل  56صندوق بیمه کشاورزی از سراسر کشور به تهران آمدند و از ساعت 
 .سازمان استخدامی کشور، تجمع اعتراضی برگزار کردند

اندازند، معترضند  می« طرح جذب در بدنه دولت»هایی که دولت پیش پای  معترضان به سنگ
لس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، در گویند طرحی که در مج و می

رسد دولت در نهایی شدن و اجرای این  مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده و به نظر می
 .کند طرح، کارشکنی می

: کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی از مذاکرات با اعضای مجمع تشخیص خبر دادند و گفتند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
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ها را ادامه  ین نهاد مراجعه خواهیم کرد و مذاکرات و پیگیریامروز بعد از خاتمه تجمع، به ا
 .خواهیم داد

چند هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزی که بدون برخورداری از امنیت شغلی و بیمه 
مشغول به کار هستند، خواستار تسریع در روند جذب در دولت هستند و از دولت 

 .را روشن کند خواهند که هرچه زودتر تکلیف استخدام آنها می

 : گزارش کارگران ملی صنعتی فوالد از وضعیت امنیتی در شرکت -*
 

در روزهای گذاشته و   :آمده است  ۰۹۹۹دی  ۰۵  يکشنبه به تاریخبرپایع گزارش منتشره 
بعد از بازداشت همکارمان آقای نعمت زاده در محل شرکت و حتی قبل از آن در محیط 

کمتر کارگری است که . اطالعات را می شود دیدشرکت به راحتی ماشینهای شخصی 
پرشیا سفید، سمند سفید، تندر )اینروزها در فوالد اهواز ماشینهای شیشه دودی اطالعات 

این ماشینها در شرکت دور می زنند و ما کارگران، لباس . را ندیده باشد( نود سفید
جاسوسی می کنند را  شخصیهایی که با یونیفورم کارگری در خطوط تولید دور می زنند و

  .ضور داردمی بینیم و حتی دم در ورودی همیشه یک لباس شخصی اطالعاتی ح
دیده اند که  بعضی از کارگران می گویند که چندین ماشین سپاه را در پایگاه شهرک نورد

  .اماده باش هستند 
و ما چشم  و لوله سازی راه افتاده اند، اما شاید برای یک یا دوماه ۵۹۱بخش تیرآهن خط 

در اصل می خواهند فقط چند ماه ما را سرگرم کنند و ما را . اندازی برای ادامه کار نمی بینیم
از هدف اصلی مان که راه اندازی شرکت و تضمین شغل و آینده ی زندگی همگی است دور 

شت سعی دارند به این به همین دلیل با دستگیری همکاران مان و ایجاد ترس و وح. کنند
  .رسندهدف ب

. ما کارگران گروه ملی صنعتی فوالد وجود نیروهای امنیتی در شرکت را محکوم می کنیم
مشکل ما فقط حقوق معوقه . نیروهای امنیتی جایی در شرکت ندارند شرکت پادگان نیست

 .نیست ما می خواهیم تولید در شرکت راه اندازی شود و شغل ما تضمین شود
 
 :سنوات دریافت برای تپه هفت نیشکر بازنشسته کارگران تجمع -*

شماری از کارگران  : آمده است ۰۹۹۹دی  ۰۵ نبهيکش به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
با اجتماع مقابل مدیریت این ( دی ماه ۰۵و  ۰۱)تپه دیروز و امروز  بازنشسته نیشکر هفت

از قرار معلوم این کارگران بازنشسته که .مجتمع، خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند
به مرور بازنشسته  ۹۱رسد، از آذر ماه تا اسفند ماه سال  نفر می ۹۱شمارشان به حدود 

ات عقب افتاده اند بخش از مطالب اند و بعد از گذشت حدود دو سال هنوز نتوانسته شده
به مرور کارگرانی که از این : گوید یکی از کارگران بازنشسته می.سنواتی خود را دریافت کنند

در عین حال . شوند امکان دریافت مطالبات سنوات پایان کار خود را ندارند واحد بازنشسته می
ی از سنوات ایم هنوز موفق به دریافت نیم بازنشسته شده 72ما کارگرانی که از اسفند سال 

ها  بعد از سال: کارگران بازنشسته معترض هفت تپه در خاتمه تصریح کردند...ایم خود نشده
آور از این کارخانه بازنشسته شویم  تالش توانستیم با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان

ها که  آن کند لذا اما ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان می
 .اند اند تصمیم به برپایی این تجمع گرفته از ادامه این وضعیت خسته شده

  :دو تن از کارگران فوالد اهواز آزاد شدند -*
 

ظهر امروز مصطفی عبیات و کاظم حیدری دو   :آمده است  ۰۹۹۹دی  ۰۵  يکشنبه به تاریخ
شش کارگر دیگر . اد شدندنفر از هشت کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فوالد اهواز آز

طارق خلفی، محمدرضا نعمت پور، بهزاد علیخانی، کریم سیاحی، میثم علی قنواتی و 
غریب حویزاوی همچنان زندانی هستند و قاضی مربوطه اعالم کرده است از فردا ممکن 

 در این میان بهزاد علیخانی همچنان. است بطور روزانه یک یا دو نفر دیگر از آنان آزاد شود
  .ه زندان شیبان منتقل نشده استتحت بازداشت اراده اطالعات اهواز است و هنوز ب

کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در همان نهادهایی تحت بازداشت : الزم به دکر است 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712004-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA


  .بودند که اسماعیل بخشی گزارش شکنجه توسط این نهادها را منتشر کرده است
کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فوالد اهواز  ۱۹بر سر حال سوال اصلی این است که چه 

بویژه هفت نفر آنان آورده اند که تا به حال این هفت نفر تحت بازداشت ماندند و امروز فقط 
دو نفر از آنان آزاد شد و در این بین بهزاد علیخانی همچنان در اداره اطالعات اهواز نگهداری 

  .میشود
زادی فوری و بی قید و شرط شش کارگر زندانی فوالد اهواز به این سوالی است که باید با آ

 .ان پاسخ داده شود
 

 زندگی ۳۷ سال درآمد با/معیشتی بد وضع به اعتراض در طبس نانوایان تجمع -*

 :کنیم می

 

 جمعی از کارگران نانوایی: آمده است ۰۹۹۹دی  ۰۵ نبهيکش به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
این کارگران که دستمزدشان از .در طبس در اعتراض به وضع بد معیشتی خود تجمع کردند

کنیم؛ این  زندگی می 72با دستمزدهای سال  72در سال : گویند افزایش نیافته، می 72سال 
کارگران نانوا .های زندگی چند برابر شده است تا امروز هزینه 72درحالیست که از سال 

ها باعث بروز مشکالت بسیار شده است؛ مسئوالن  ستمزد کارگران خبازیانجماد د: گویند می
های زندگی بربیایند و  ها بتوانند از پس هزینه نباید انتظار داشته باشند که کارگران نانوایی

جمعی،  های دسته ها به نرخ نان و پیمان مرتبط دانستن دستمزد کارگران خبازی.اعتراض نکنند
  . های گذشته ثابت بماند روه از کارگران در سالباعث شده دستمزد این گ

رانندگان شرکت واحد، روز چهارشنبه نوزدهم دی ماه در طول روز چراغ  -*
 :اتوبوس هایشان را به نشانه اعتراض روشن خواهند نمود

 
در اعتراض نسبت به : انال تلگرامی سندیکای شرکت واحد آمده است برپایه خبر مندرج در ک

عدم پرداخت مطالبات مسکن، بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل همچنین قطع و کم کردن 
مزایای مستمر، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز چهارشنبه نوزدهم دی ماه 

 .اعتراض روشن خواهند نموددر طول روز چراغ اتوبوس هایشان را به نشانه 
: شورای مسکن شهرداری تهران مصوب نمود ۹۱الی  ۹۵در نتیجه اعتراضات کارگران از سال 

تسهیالت مسکن به رانندگان و کارگرانی که تسهیالت مسکن به ایشان تعلق نگرفته، 
ن اما با افشای امالک نجومی در شهرداری و بعد از آ( لینک تصویر مصوبه. )پرداخت گردد

انتخابات شورای شهر و تعویض مکرر شهردار، در این مدت مدیریت شهرداری و شرکت واحد 
  .اتوبوسرانی از اجرای مصوبه مذکور طفره رفته اند

به رغم کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ مایحتاج زندگی بعضا تا چند برابر، طومار اعتراضی 
افزایش حقوق کارگران از سوی وزارت  رانندگان برای بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و

کار، شورای شهر و شهرداری تهران همچنین مدیریت شرکت واحد با وجود پیگیری های 
 (لینک تصاویر یک دو سه چهار. )متعدد نادیده گرفته شده است

مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی طی دو سال گذشته به مرور مزایای دریافتی کارگران و 
تا حدی که کارفرما حق بیمه . شرکت واحد را قطع و یا از آن کاسته است رانندگان زحمتکش

رانندگان و کارگران واجد شرایط بازنشستگی را با تاخیر حدود ده ماهه پرداخت می کند و 
و پس از بازنشستگی نیز پاداش . بازنشستگی این زحمتکشان با تاخیر صورت می گیرد

 .با تاخیر بیش از شش ماه پرداخت می گردد( تحق سنوا)پایان کار کارگران بازنشسته 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در راستای ایفای نقش  بنابراین سندیکای کارگران
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روز . نمایندگی خود از همه رانندگان شرکت واحد میخواهد، در اعتراض به وضعیت موجود
 .کنند دی ماه در طول روز چراغ اتوبوس های خود را روشن ۰۹چهارشنبه 

در صورت عدم پاسخگویی مسئوالن، با استفاده از دیگر ظرفیت های اعتراضی، سندیکا 
 .اعتراض بعدی را به آگاهی رانندگان و کارگران خواهد رساند
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 
 :طلبکارند بیمه حق ماه  ١١ و مزد ماه ۴ «آرام ملچ» معدن کارگر ۱۳ تعداد -*

 

به گفته برخی کارگران، : آمده است ۰۹۹۹دی  ۰۵ نبهيکش به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
 ۵۷های معدن زمستان یورت شمالی است، در فاصله  زیرمجموعه معدن ملچ آرام که از

کنند  قرار دارد و کارگرانی که در این معدن کار می« اولنگ»در منطقه « رامیان»کیلومتری جاده 
طلب انباشته ما مربوط به یک : گویند کارگران این واحد معدنی می.ماه مزد معوقه طلبکارند ۱

آنها .دستمزد مهر، آبان و آذر ماه سال جاری است ماه دستمزد اردیبهشت و سه ماه
ایم مربوط به حقوق شهریور ماه است که آنهم  آخرین دستمزدی که دریافت کرده: افزایند می

طبق ادعای کارگران معدن زغال سنگ .تقریبا یک ماه پیش به حساب کارگران واریز شده است
ماه حق بیمه سال  ۱رفرما طلبکار هستند، ماه دستمزدی که کارگران از کا ۱ملچ آرام،، جدا از 

کارگران این .ماه حق بیمه سال جاری نیز به تامین اجتماعی پرداخت نشده است ۵گذشته و 
گویند؛  ترین مشاغل جهان است، می واحد معدنی با یادآوری اینکه کار در معدن یکی از سخت

هم با تاخیر  کنیم که آن ریافت میترین کار حداقل مزد را د ما در این معدن در ازای انجام سخت
 .شود چند ماهه پرداخت می

از همه افراد زندانی، بخصوص کارگران تقاضامندم خاطرات : محمود صالحی  -*
  :بازداشت و برخورد های مسئوالن امنیتی را مکتوب و در اختیار جامعه قرار دهند

 
شکنجه کارگران زندانی در  محمود صالحی از رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران از 

  .های جمهوری اسالمی سخن می گویدزندان
  .مجلس و علی اکبرگرجی ازندریانیخطاب به چند نفر از نمایندگان 

تعدادی از نمایندگان . بعد از انتشار نامه اسماعیل بخشی در مورد شکنجه در زمان بازداشت
احکام قانون اساسی ریئس مجلس شورای اسالمی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای 

جمهوری سخنانی ایراد کردند که اسماعیل بخشی می تواند از طریق شکایت به مراج 
  .صالحه مورد شکنجه را پیگیری کند

آقایان محترم به نظر شماها مراجع صالحه در کشور ما کدام ها هستند؟ شما ها که نماینده 
خارج از چهار دیواری مجلس هر مجلس هستید تنها در داخل مجلس مسنونیت دارید و 

صحبتی بکنید جرم محسوب می شود و بعد از پایان دوره نمایندگی بازداشت و زندانی 
  .خواهید شد

در بازداشتگاه مخوف اداره اطالعات سنندج به دلیل اینکه مسئول  ۰۹۹۱در سال " شخصا
کلیه خود را از دست ساعت قطع کرد هر دو  ۹۵بازداشتگاه داروهای مورد نیاز من را به مدت 

یکی از مسئوالن وزارت . وقتی در بیمارستان توحید سنندج جهت دیالیز بستری شدم. دادم
اطالعات بنام آقای دادگر نزد من آمد و ضمن معذرت خواهی از من، اظهار نمود که از 

افسرنگهبان وقت که داروهای شما را قطع کرده و شما به این شکل کلیه های خود را از 
مطمئن باش، ایشان را . دادید؛ شکایت کردیم و پرونده قضایی برای او تشکیل دادیم دست

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711891-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711891-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


  .به مرجع قضایی معرفی خواهیم کرد
ماه  ۱۱آقایان نماینده مجلس و آقای علی اکبر گرجی ازندریانی از آن روز تا این لحظه 

رسیدگی گذشته ولی هنوز مراج صالحه ای در کشور ما تاسیس نشده که به پرونده من 
به نظر شماها این تعجب آور نیست که تا این لحظه هنوز به پرونده من که هر دو کلیه . کند

خود را در بازداشتگاه اداره اطالعات از دست دادم و حتی خود مسئوالن وزارت اطالعات علیه 
  .افسر نگهبان وقت طرح دعوی کرده اند رسیدگی نشده؟

قاضی محترم از فرد . مقابل قاضی قرار می گیرد هر چند من شکایت نکردم چون وقتی در
هیچ کدام از زندانیانی که " طبیعتا. شاکی شاهد می خواهد و یا مدارک پزشک قانونی 

بنابراین . مورد شکنجه قرار گرفته باشند مدارکی دال بر شکنجه ندارند و یا شاهدی ندارند
  .پرونده بعد از سالها سرگردانی مخدومه خواهد شد

زندان و بازداشت را لمس کرده ایم ، این موضوع را به خوبی می " انی که مکرراما کس
شما ها نیز با این اظهارات احساسی نمی توانید ما را از راهی که همان علنی کردند . دانیم

برخورد های غیر انسانی مسئوالن امنیتی در زمان بازداشت علیه زندانیان صورت می گیرد 
؟ آقایان محترم ده ها .کر می کنید شکنجه تنها شکنجه فیزیکی استشما ها ف. باز بدارید

نوع شکنجه سفید در بازداشتگاه های مخوف اداره اطالعات وجود دارد که شما حتی نمی 
  .توانید یک مورد آن را تحمل کنید

در پایان از همه افراد زندانی، بخصوص کارگران تقاضامندم خاطرات بازداشت و برخورد های 
  .الن امنیتی را مکتوب و در اختیار جامعه قرار دهندمسئو

  محمود صالحی
 سقز ۰۹/۰۱/۹۹

 
قربانیان ِ " کارگران/ "سازی تبریز شد؟  اخاللگر بازار ارز چگونه مالِک ماشین -*

 :های رفاقتی واگذاری
 
سقوط آزاد . سال ذره ذره به نابودی کشاندند ۱سازی تبریز را طی  ماشین ...»

ها دسته  چنان شتاب گرفته که همه کارگران نگرانند که به همین زودی آن سازی ماشین
مان با اقساط طی چند مرحله  پرداخت یک ماه حقوق! دسته بیکاری به سراغشان بیاید

ای که نیم قرن  گوید؛ کارخانه سازی تبریز می این را یکی از کارگران ماشین« .گیرد صورت می
کارگر تولیدی  ۰۹۱۱پرسنل و  ۵۰۱هزار و  ۵با  ۱۷-۱۹های  پیش احداث شده و در سال

سازی سراشیبی هولناکی را  کارگر بعد از خصوصی ۹۵۹مشغول به کار بود؛ امروز با حدود 
 .کند طی می
دستگاه  ۰۹۵۵در این کارخانه باید  ۹۹سازی تبریز، براساس برنامه تولید سال  در ماشین
دستگاه به مرحله تولید رسیده است  ۹۰۷تنها ماه از سال  ۹شد که بعد از گذشت  تولید می

این نقصان، نتیجه . درصد از برنامه تولیدی کارخانه است ۵۱که این رقم نشانگر تحقق 
 «..ست ی این واحد قدیمی ضابطه سازی  بی خصوصی

 :مشروح گزارش را در لینک زیر بخوانید
710633-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 
 چرا در برابر تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان ایستاده اند؟ -*

شوراهای کالن مناطق از کجا : آمده است ۰۹۹۹دی ماه ۰۹به گزارش خبرنگار ایلنا، درتاریخ 
 می آید و چه تاریخی دارد؟

 جویانسخنی با اعضا و فعالین صنفی دانش
سال ها از پی هم می آیند و می روند اما به نظر می رسد یکی از اشتراک نظرهای جدی 
تصمیم گیرندگان نظام آموزشی کشور تالش برای عقیم سازی و محدود سازی شوراهای 

تا پازل خصوصی سازی و پولی سازی دانشگاه با خنثی کردن نیروی  صنفی دانشجویان بوده
 .مقابلش تکمیل گردد

اندازی های آیین نامه ای در مسیر تشکیل شوراها، محدودیت های آیین نامه ای در  سنگ
انجام فعالیت های شوراهای صنفی و کاهش توان و قدرت چانه زنی آن ها، عدم همکاری 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-710633


دانشگاه ها در تعامل و همکاری با شوراها، طرد و رد شوراها به بهانه سیاسی کاری آن ها، 
ی به قانون نوشته های یک طرفه دانشجویی و عمل بر اساس ایجاد محدودیت در دسترس

آنها، تالش برای جلوگیری از هرگونه گردهمایی شوراهای صنفی دانشجویان کشور و 
جلوگیری از تشکیل اتحادیه مستقل شوراهای صنفی دانشجویان کشور تنها بخشی از این 

 .محدود سازی ها و سنگ اندازی هاست
 :ومتن کامل در اینستنت وی

https://telegra.ph/65-دارد-تاریخی-چه-و-است-آمده-کجا-از-مناطق-کالن-شوراهای-تشکیل-
60 

 تولید واحدهای درصد ۴۳ تعطیلیدوز تهران ؛ مسئول اتحادیه کفاشان دست -*

 :دوز دست کفش

 

مسئول )رسول شجری  :  آمده است ۰۹۹۹دی ماه ۰۹به گزارش خبرنگار ایلنا، درتاریخ 
ای این صنف کارشان بدین گونه است که اعض: گفت  (دوز تهران اتحادیه کفاشان دست

چنین  وی با بیان اینکه یک .کنند تلفیقی از کار ماشین و دست انسان است آنچه تولید می
من خودم هم اکنون از روسیه برای برخی : کفشی، قابل رقابت و صادرات است، گفت

های  تبه عبارت دیگر، کفشی که در عرصه رقاب. ها سفارش دارم تولیدگران این کفش
تواند حرفی برای گفتن داشته باشد تلفیق دست و ماشین است که به آن  المللی می بین

سال است که  ۱۱گرچه حدود : وی افزود.شود دوز یا کفش ایرانی اطالق می کفش دست
زایی  طلبد و اشتغال تلفیق در این عرصه رخ داده است اما این صنعت هنوز کارگر زیادی را می

با این حال، رکود و مشکالت اقتصادی سال گذشته برای ما ایجاد مشکل کرده  .باالیی را دارد
خاطر  درصد واحدهای تولیدی ما به ۱۱-۹۱در سال جاری بیش از : شجری اظهار داشت .است

این مساله هم محدود به تهران نیست و تمام . نبود مواد اولیه نتوانستند تولید داشته باشند
لیدی این حوزه را دارند، از فقدان مواد اولیه آسیب های تو شهرهایی که کارگاه

هزار نفر در این عرصه فعالیت  ۱۱در مجموع در تهران بیش از : شجری اشاره کرد... .اند خورده
. صورت مستقیم در این صنعت اشتغال دارند هزار نفر به ۰۱۱کنند و در کل کشور، بیش از  می

ه افراد بسیار زیادی درگیر آن هستند و نیاز به بنابراین این یک عرصه بزرگ تولیدی است ک
  .توجه ویژه دارد

 :بازداشت فعاالن محیط زیست کردستان  -*

 
محیطی در  بازداشت و سرکوب فعاالن زیست: آمده است اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 

ه اسامی نفر بازداشت شده اند ک 55در چند روز گذشته حداقل . کردستان همچنان ادامه دارد

https://telegra.ph/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-01-08
https://telegra.ph/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-01-08
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712257-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712257-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 :آنها به شرح زیر است
حسین کمانگر . ۱هادی کمانگر .۱(سنندج)فرهادمحمدی .۹فاضل قیطاسی .۵آمانج قربانی  .۰
عیسی فیضی .۱۰راشد منتظری .۹حشمت یاوری.۷رضا اسدی .۹بختیارکمانگر . ۵
 (بانه)بارزان بابکری.۰۵سوری  مهدی کانی.۰۰(کامیاران)

را بازداشت، یکی  زیست_محیط_فعاالن#اد زیادی از بهمن ماه سال گذشته تعد: شرح عکس
اشت شده این تصاویر بازد. سازی کردند نفر با اتهام جاسوسی پرونده ۷از آنها را کشته و برای 

 .گان بهمن ماه سال گذشته است

هزار  ۳۲بدهی /طلبکار  ۷دولت به بدهی هزار میلیارد تومانی  ۷۷۷جزییات  -*
 :بانکهامیلیاردی شرکت نفت به 

 

ترکیب  : مده است آ۰۹۹۹دی ماه ۰۹، درتاریخ خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
هزار  ۰۰۹دهد تا خرداد ماه بدهی دولت به پیمانکاران با رقم  بدهی های دولت نشان می

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، .درصد از کل بدهیهای دولت است ۹۱میلیارد تومان 
هزار میلیارد تومان است که نسبت به  222کل بدهی دولت حدود  72تا خرداد ماه سال 

 527بدهی دولت به بانکها تا خرداد ماه حدود . درصد رشد کرده است 25حدود  70فند اس
هزار میلیارد تومان و بدهی به  22هزار میلیارد ، بدهی به موسسات عمومی غیر دولتی 

همچنین خالصه وضعیت بدهی دولت و .هزار میلیارد تومان بوده است 552پیمانکاران حدود 
هزار میلیارد تومانی  25درصد کل بدهیها مربوط به بدهی  52د شرکتهای دولتی نشان میده

 .و سایر بانکها میباشد  شرکت نفت به بانک مرکزی

 قرار وثیقه برای آزادی علی نجاتی: فوری -*
بر اساس گفته های خانم فرزانه زیالبی وکیل علی نجاتی، قرار ؛  تبدیل قرار علی نجاتی

 .ی که برای وی باز شده بود به وثیقه تبدیل شده استبازداشت علی نجاتی در پرونده جدید
 .میلیون تومان می باشد ۵۱۱قرار وثیقه اعدام شده مبلغ 

 .اخبار تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد
 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 :اعتراض وكیل علی نجاتی به عدم رعايت قانون در مورد موكلش -*
وکیل مدافع علی نجاتی رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و  -ایرنا -هرانت

 .صنعت نیشکر هفت تپه از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه خبر داد
: فرزانه ذیالبی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا، با اعالم این خبر اظهار داشت

میلیون  566ونده های امنیتی و غیر امنتیی جدید وی به وثیقه قرار بازداشت موکلم در پر
 .تومانی تبدیل شده که این موضوع به خود موکل در زندان هم ابالغ شده است

روز شنبه هفته : وکیل مدافع نجاتی در ارتباط با حضور موکلش در پزشکی قانونی اضافه کرد
حاضر کردند که این حضور مربوط به  جاری ماموران موکلم را با دست بند در پزشکی قانونی

 .پرونده قبلی نجاتی است
و تبصره یک همان ماده از آیین نامه اجرایی سازمان زندان  522بر اساس ماده : وی توضیح داد

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دست بند زدن به متهمان و محکومان در زمان اعزام نقل 
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یی، مراکز درمانی و سایر مراجع جز در مواردی که ضرورت دارد و انتقال و بدرقه، به مراجع قضا
 .مجاز نیست و غیر قانونی است

حال صرفنظر از منزلت از دست رفته این کارگر که بر اساس آموزه های دینی و : ذیالبی گفت
اخالقی باید رعایت می شد، معلوم نیست دست بند زدن موکلم با توجه به شرایط سنی و 

 وی در پزشکی قانونی بنا به کدام ضرورت انجام شده است؟بیماری قلبی 
قانون اساسی حیثیت افراد از تعرض  27و  55بر اساس اصول : وکیل مدافع نجاتی ادامه داد

مصون است و حتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده یا زندانی ممنون است و همان گونه 
دی های مشروع نیز آمده این گونه رفتار که در ماده واحده حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزا

با موکلم را از موجبات ایذا، استخفاف و رفتاری تحقیر آمیز با وی می دانم و بر همین اساس 
 .موکل اعالم کرده که از این پس در صورت دستبند زدن در هیچ مرجعی حاضر نخواهد شد

یاری دادسرای عمومی و به گزارش ایرنا، اتهامات جدید علی نجاتی که در شعبه اول داد
انقالب شهرستان شوش مطرح و در حال رسیدگی است، عبارت از اخالل در نظم عمومی از 

نجاتی  .طریق هدایت جریان اعتصاب ها و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه و تبلیغ علیه نظام
نظام در  هم اکنون به خاطر اجرای محکومیت حبس در ارتباط با پرونده قبلی با اتهام تبلیغ علیه

 .زندان به سر می برد

 باز انتشار سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 : نجاتی علی برای وثیقه قرار صدور -*

 

به گفته منابع خبری ایلنا، قرار :  آمده است ۰۹۹۹دی ماه ۰۹به گزارش خبرنگار ایلنا، درتاریخ 
تپه به وثیقه تبدیل شده  ی نجاتی از کارگران بازداشتی نیشکر هفتبازداشت عل

 566مبلغ وثیقه تعیین شده، ( وکیل علی نجاتی)های فرزانه زیالبی  براساس گفته.است
تپه، در جریان اعتراضات  علی نجاتی، بازنشسته مجتمع نیشکر هفت.میلیون تومان است

ارتباط این بازداشت با تجمعات کارگران را  کارگران این مجتمع بازداشت شد؛ مقامات قضایی
 .مردود دانستند

  :ما نگران جـان کارگران هستیم: سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران -*

 
 :آمده است ۰۹۹۹دی  ۰۹  دوشنبه سندیکای فلز کار میکانیک برپایه خبر دریافتی از فعالین

مدت هاست شاهد برخورد پلیسی دولت اقتـدارگرا علیه مطالبات عمده و بر حق 
آن چه این روزها به وضوح در برخورد سلبی با کارگران . زحمتکشان این سرزمین هستیم

ی ناکارآمد دولت در نداشتن نیشکر هفته تپه و فوالد اهواز اتفاق افتاد ثمره ی سیاست ها
ایجاد موسسات میلیتاریستی و شکل گیـری . استراتژی مناسب در اقتصاد و فرهنگ است

کانون های قدرت  اقتصادی توسط خصولتـی ها از یک طرف و کارکرد بلندگوهای تبلیغاتی 
دولت در حمایت از سازوکار نئولیبرال های منحط وطنی موجب شده است که سفره ی 

از طرفی با به وجود آمدن شرایط ارزی در ماه های آغازین . ان روز به روز کوچک تر شودکارگر
امسال و باال رفتن تورم بی سابقه در کشور، تولید کنندگان و سوداگران روز به روز قیمت کاال 

و خدمات را باال بردند ولیکن کیست که توجه کند آیا مزدبگیران افزایش حقوق داشته اند؟ 
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این که ما کارگران قسطی کار نمی کنیم ولی به صورت قسطی و با ماه ها تاخیر،  فجیع تر
 .اندک دستمزدمان را پرداخت می کنند

از سوی دیگر بگیر و ببند های پیش آمده در احضار، بازداشت و شکنجه ی کارگران هفت تپه 
وهای و فوالد خوزستان بر هیچ کس پوشیده نیست و خوب تر می دانیم که چگونه نیر

امنیتـی که می بایست حافظ منافع اقشار جامعه باشند با تندروی ها و کج مداری، اتفاقا 
نمونه بارز آن نحوه دستگیری علی نجاتی و همراهان در . اعتماد عمومی را سلب نموده اند

هشتم آذرماه در اندیمشک بود که بدون ارائه حکم و با شدیدترین برخورد نظامی آن ها را 
علی نجاتی را با داشتن ناراحتی قلبی و کلیوی حـاد در بندی . با خود بردند دستگیر و

نامناسب نگهداری می کنند و بعدتر چون جنایتکاری جنگی وی را بادست بند و پابند به 
پزشکی قانونی رهسپار می کنند تا برای بار چندم برایشان مسجل شود که نجاتی بیمار 

ن که به گفته ی خودشان و دیگر قرائن موجود چنان اسماعیل بخشی و سپیده قلیا. است
 .زیر ضرب و زور قرار می گیرند که بعد از نزدیک دو ماه آزادی هنوز نای حرف زدن ندارند

در فوالد اهواز ، شبانه به خانه های کارگران یورش می برند و آن ها که فقط حق خود را 
شتگاه های امنیتی و زندان هدایت می مطالبه کرده اند به شدید ترین حالت ممکن به بازدا

شوند و پس از آن با انواع تهدید و ارعاب کارخانه را تسخیـر کرده و برای قدرت نمایی حتا از 
آیا وجدان عمومی در این سرزمین به خواب . درون محل کار نعمت زاده را با خود می برند

پر از تضاد دولت ها را پرداخت رفته است؟ آیا ما کارگران باید تاوان بی منطقی در رفتـار 
  کنیم؟

محافل زمامدار سرمایه، برای رفع موانع خود در سوداندوزی بی حد و حساب و ادامه سیطره 
خویش بر بنگاه های اقتصادی کشور مدت هاست با حمایت نهاد اقتـدار به پلیس سیاسی 

دارند این ( خودشانبه قول )واگذاری کارخانه ها به آدم هایی که اهلیت . متوسل شده اند
بود؟؟ رشد اقتصاد ملی از طریق شماری رانت بگیر  معلوم الحال شکل نخواهد گرفت و روز 

کارگران این موطن، شریف . به روز به وخامت اوضاع و چپاول سرمایه ملی اضافه خواهد شد
ر هیچ دولتی از ابتدای انقالب تاکنون به فک. ترین و بی تریبون ترن آحاد جامعه هستند

 .نهاد اقتدار اقتصادی بوده است معیشت آن ها نبوده و بهره کشی از کارگران در ذات  
چون پیش _ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران . ما به تنگ آمده ایم، موضوع همین است

اعالم می دارد که با برخورد امنیتی با کارگران به شدت مخالف بوده و نگران جـان  آدم _ تر 
که بی جهت اکنون در زندان ها به سر می برند و خواستار آزادی بی قید وشرط هایی است 
تزریق ایدئولوژی تـرس و اختناق در این سرزمین نه تنها کمکی به حل مشکل . آن هاست

لت بیش از پیش، معیشت و اقتصاد نخواهد کرد بلکه شکاف بین طبقات مزدبگیر را با نهاد دو
 .بیشتر خواهد کرد

  گران فلزکار مکانیک ایرانسندیکا کار
 ۰۹۹۹دی ماه ۰۹

 
 مزد ماه شش مانده باقی کارگر ۲١/شد ساله ١۳ اهواز قند کارخانه تعلیق -*

 :طلبکارند
منابع کارگری در کارخانه قند :  آمده است ۰۹۹۹دی ماه ۰۹به گزارش خبرنگار ایلنا، درتاریخ 

نفر از  ۵۰، هنوز ۷۹د از اعالم تعطیلی این کارخانه در تیر ماه سال اهواز گزارش دادند؛ بع
کارگران شاغل در این کارخانه بالتکلیف هستند و هیچیک از مسئوالن پاسخگوی مطالبات آنها 

این واحد قبل : سال است، در ادامه گفتند ۵۱این کارگران که سوابق کار آنها بیش از .نیستند
کارگر قراردادی  ۰۹۱حدود   رسمی و قراردادی شاغل داشت که کارگر ۱۱۱از تعطیلی حدود 

همزمان با تعطیل کارخانه بیکار شده و مابقی که رسمی بودند طی چند سال گذشته 
مالکان اصلی که دو بانک : کارگران قند اهواز اظهار داشتند.اند بازنشسته و بازخرید شده

کارگر  ۵۰اکنون  کارگرانش رها کرده و هم به همراه   سال است کارخانه را ۰۰هستند، بیش از 
ماه مزد معوقه  ۵کارگران این کارخانه : کارگران  افزودند.شوند مانده فقط حضور غیاب می باقی

نفر از کارگران این کارخانه به دلیل  ۵تا  ۱به گفته آنان ؛ همچنین تعدادی حدود .نیز طلبکارند
 .ور احکام بازنشستگی خود هستندپرداخت نشدن هزینه سختی کار خود سرگردان صد
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  خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزدی و مشخص شدن وضعیت: کارگران تصریح کردند
 ....تا به امروز به این موضوع بی اعتنا بوده اند( بانک ملی وملت)آن  مالکان  کارخانه است که

کن است اینها مشاهدات من در زندان اوین است، مم: محمود بهشتی لنگرودی -*
 :وضعیت سایر زندانیان نگران کننده تر باشد

 

 به نام خداوند جان و خرد

به محض اینکه این راه باز شد وخواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد، یک "
زنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود، پس این راه را سیلی به او ب

  ."باید بست

  (سخنان آیت اله بهشتی در جلسه خبرگان قانون اساسی )

بخشی به وزیر اطالعات و شرح وقایعی که بر او گذشته طی  ماجرای نامه آقای اسماعیل
توان  که بخش اعظم آن را میروزهای اخیر واکنش های گسترده ای در پی داشته است 

مدیون تأثیر شگرف فضای مجازی دانست، اما آنچه که بیش از اصل نامه اسماعیل 
بخشی مایه شگفتی است واکنش مسئوالنیست که گویی برای اولین بار با موضوع 

، ۵۱اند و وقایعی همچون رویدادهای دهه  شکنجه در بازداشتگاههای کشور مواجه شده
تا به حال به ... می،واقعه دردناک کهریزک،مرگ مرحوم ستار بهشتی وماجرای زهرا کاظ

  .گوششان نرسیده است

ام  دوره بازداشت در انفرادیهای زندان اوین داشته ۱اینجانب به واسطه تجربه ای که طی 
 :ضمن ارائه مقدماتی، نکاتی چند را به عرض میرسانم

تن اقرار و کسب اطالع را ممنوع قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرف 20اصل -الف
اعالم کرده و اجبار شخص به اقرار ،شهادت و یا سوگند را غیرمجاز و فاقد ارزش و اعتبار 

  .دانسته و متخلف از این اصل را طبق قانون شایسته مجازات میداند

در متن مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و با دقت در سخنان برخی نمایندگان به  
نظر قانونگذار در رابطه با معنی ومفهوم شکنجه قابل درک است ، به طور مثال  روشنی

کند که چنانچه چند نفر از  وقتی که یکی از نمایندگان خبرگان قانون اساسی مطرح می
های برجسته را ربوده باشند و دوسه نفر در این رابطه مظنون باشند اگر چند  شخصیت

کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع سیلی بر آن ها زده شود ممکن است 
ضرر :است؟از آیت اله منتظری که ریاست جلسه را بر عهده داشت پاسخ می شنود که 

  .بیش از نفعش است( سیلی زدن)این کار 

سوال کننده مجدد می پرسد که مسئله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد؟ 
 .جود داشته استبا توجه به اینکه در گذشته هم و

آیت هللا بهشتی می گوید توجه بفرمایید که مسئله راه چیزی باز شدن است به محض 
اینکه این راه باز شد وخواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشد یک سیلی 
بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود پس این راه را باید بست، 



نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم تر  پس حتی اگر ده
  .است

آیت هللا منتظری هم در ادامه می گوید اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بی 
 .گناهی گرفتار شود

آیت هللا مکارم شیرازی در همین جلسه می گویدکه در تمام دنیا شکنجه ممنوع است در 
اجایی در تاریخ ندیده ایم که کسی را برای اقرار گرفتن شکنجه کنند پس هم اسالم هم م

از نظر اسالمی و هم از نظرات دیگر این کار ممنوع است، سابقا که خود ما محکوم بودیم 
شکنجه را منع می کردیم ولی حاال که حکومت به دست ما افتاده چرا شکنجه را منع 

  نکنیم؟

این اصل قانون اساسی بدون حتی یک رای مخالف به  گیری جالب اینکه پس از رای
 .تصویب رسید

آیت هللا شاهرودی طی بخشنامه ای مواردی از حقوق شهروندی  5202/5/56در تاریخ  -ب
عیناً در مجلس شورای اسالمی به  02/5/50نماید که این بخشنامه در تاریخ  را ابالغ می
قانون تبدیل می گردد، متن این قانون در  رسد و پس از تایید شورای نگهبان به تصویب می

قانون اساسی یعنی قانون منع هرگونه شکنجه و اجبار افراد به اقرار  ۹۷راستای اصل 
  .تدوین گردیده است

مطابق این قانون برخورد فیزیکی با متهم در بازداشتگاه، محبوس کردن آنان در سلول های 
سر متهم ،طرح پرسش های غیر  انفرادی ،چشم بند زدن به متهم ، نشستن پشت

جرم محسوب میشود و در واقع از مصادیق شکنجه ... مرتبط با پرونده ، تحقیر متهم و
 .حساب می آید

  اما آیا در عمل این قوانین به اجرا در آمده است؟

  آیا مسئوالن قضایی وامنیتی به دغدغه هاو نگرانیهای قانونگذاران توجه نموده اند؟

که زیر پا گذاشتن قوانین و بی توجهی به نصایح بزرگان از یک سو و عدم  آیا جز این است
نظارت صحیح بخشهای نظارتی از دیگر سو کار را به جایی رسانیده است که امروز شاهد 

  .موج اعتراضات شاهدان اینگونه قانون گریزی ها هستیم

،سال  02سال )تلفتاکنون در مقاطع مخ 02همانگونه که عرض کردم اینجانب نیز از سال 
توسط ضابطان وزارت اطالعات و اطالعات سپاه در بندهای (73و سال  07،سال  00و  02
و دو الف زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفتم و در تمامی این مقاطع علیرغم تمامی 567

ادعاها رفتارهای خالف قانون را در بازداشتگاهها مشاهده نمودم، از ضرب وشتم خود در 
م بازجویی و بعضا در محلی غیر از اتاق بازجویی و عاری از دوربین گرفته تا توهین و هنگا

  ....تحقیر و چشم بند و

نیز هرچند شخصا با برخورد تندی از طرف بازجو مواجه  73الزم به ذکر است که سال 
نبودم، اما شاهد برخوردهای خشونت آمیز با یکی از متهمان که ظاهرا دانشجو بوده، 

!! م، و وقتی که به بازجوها اعتراض کردم اینگونه توجیه کردند که ما با اراذل و اوباشبود
 .همینگونه برخورد می کنیم

سال از  ۰۱سال از تصویب قانون منع شکنجه و ۹۹با این اوصاف و در حالی که نزدیک 
یق گذرد هنوز سلول های انفرادی که قطعاً از مصاد قانون احترام به حقوق شهروندی می

رود پابرجاست و هنوز چشم بند زدن به متهم ، بازجویی از پشت  شکنجه به شمار می
شود و  و تحقیر وی در کنار سایر موارد نقض قوانین مذکور به وفور مشاهده می سر متهم

مسئوالنی که به تکاپو افتاده اند تا به حقیقت ادعاهای جناب بخشی پی ببرند را دعوت 
و یک و دو الف زندان اوین بخشهایی از آنچه را که  567های می کنم با حضور در بند

  .مطابق قانون، شکنجه محسوب می گردد با چشم خود مشاهده نمایند

  .امید که برای پایان دادن به این رفتارهای غیر قانونی اقدامی شایسته انجام گیرد



ممکن است در ضمن موارد فوق مجموعه مشاهدات اینجانب در زندان اوین میباشد و 
 .تر باشد ها نگران کننده وضعیت سایر زندان

 72/56/52بازداشتگاه اوین /   محمودبهشتی لنگرودی

 باید پیمانکار/جنوبی پارس ١۲ فاز در رانندگان اعتراض دلیلِ  به تردد مشکل -*
 :بپردازد را معوقات

 

 ۰۵آالت فاز  رانندگان ماشین:ت آمده اس ۹۹دی۰۷ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
در اعتراض به عدم پرداخت معوقات در شهرستان کنگان واقع در استان بوشهر، پارس جنوبی، 

این رانندگان که طرف قرارداد با شرکت پیمانکاری هستند، .اند مزدی خود دست از کار کشیده
این رانندگان که .ا نیستپردازد و کسی پاسخگوی م گویند پیمانکار معوقات مزدی ما را نمی می

رسد، خواستار پرداخت این معوقات هستند و  هایشان از کارفرما به چندماه می میزان طلب
ایم و در شرایط اقتصادی فعلی،  گویند برخی از ما از مرداد ماه به بعد، هیچ پولی نگرفته می
مان لنگ  الزحمه خود بمانیم؛ امورات زندگی توانیم چند ماه منتظر دریافت حق نمی
اعتراض رانندگان، نزدیک به یک هفته است که ادامه دارد و در این مدت، کارکنان .است

ها به  کارگرانی نیز که در کمپ. کنند  با خودروهای شخصی تردد می( ۰۵فاز )پاالیشگاه نهم 
 ...ها حاضر شوند توانند به راحتی سر پروژه برند، مشکل تردد دارند و نمی سر می

 
 : تهران شهر رو خو المللی بین نمایشگاه محل در ای هعد تجمع -*

 

دی، جمعی از معترضان عدم تحویل خودروهای ثبت نامی محصوالت رنو از  50امروز سه شنبه 
شرکت پارس خودرو و سایپا در محل نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران تجمع 

 .کردند

تکذیب کرد، مجلس از دستور کار وزارت اطالعات ، شکنجه ی اسماعیل بخشی -*
  :خارج کرد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712798-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712798-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF


 
 طرح از میثم آقاسیدحسینی

 
:  آمده است۰۹۹۹دی  ۰۷  شنبه سهبرپایه مطلب مندرج در سایت اخبار روز در تاریخ 

پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه شنبه اعالم کرد  تهللا فالح حشمت
وزارت اطالعات شکنجه ی اسماعیل بخشی را تکذیب کرده و بنابر این بررسی این موضوع 

وی گفت که کمیسیون . از دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس خارج شده است
ال بنابر گزارش ها حسن در همین ح. قضایی مجلس نیز مسئولیتی در این زمینه ندارد

داده و خبرگزاری قوه قضائیه نیز اعالم کرده که به دنبال سخنان « دستور بررسی»روحانی 
 .وه قضائیه به خوزستان خواهد رفتقوه ی قضائیه یک تیم کارشناسی ق

ای با حضور  در جلسه»شنبه هفته جاری  پیش از این اعالم شده بود قرار است سه
مورد بحث و « تپه و ادعای اسماعیل بخشی ل مرتبط با کارگران هفتمسئوالن مربوطه مسائ

خانم فرزانه زیالیی وکیل اسماعیل بخشی در گفتگو با روزنامه ی اعتماد . بررسی قرار بگیرد
 .گفته بود اسماعیل بخشی خواهان آن است که در مجلس حضور بیابد

کمیسیون امنیت ملی این جلسه امروز برگزار نشد و حشمت اله فالحت پیشه رئیس 
این موضوع از سوی وزارت اطالعات، رسیدگی به « تکذیب»مجلس اعالم کرد که به دلیل 

 .این مسئله نیز از دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس خارج شده است
در تماسی که با مسئولین وزارت اطالعات داشتم، مسئولین این وزارتخانه خبر »  :وی گفت

این نماینده بدون اشاره به جزئیات تماس خود   «.تکذیب کردندرا  شکنجه اسماعیل بخشی
هایمان را به صورت شفافی انجام دادیم، از این رو دیگر پیگیری در ما پیگیری»اضافه کرد که 

 «.دستور کار کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد
ون آقای بخشی در این کمیسی« شکنجه»پیشه همچنین درخواست بررسی موضوع فالحت

در صورتی که »دانسته و گفت که « شفاهی»از سوی جمعی از نمایندگان مجلس را 
نمایندگان نسبت بر بررسی این موضوع اصرار داشته باشند باید به صورت کتبی درخواست 

 «.خود را ارائه دهند
پیش از این نیز اعالم شده بود که کمیسیون قضایی مجلس نیز خواستار بررسی این موضوع 

کمیسیون قضایی نیز مسئولیتی درباره »ما رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته که شده، ا
 «.گی به این موضوع نداردرسید

همزمان یک مقام دادستانی کل ایران از تشکیل هیئت کارشناسی ویژه برای بررسی 
به نظر می رسد با تکذیب شکنجه از سوی . اسماعیل بخشی خبر داد« شکنجه»موضوع 

 ،روز گذشته صادق الریجانی. هیات نیز از بررسی موضوع منصرف شودوزارت کشور این 
رئیس قوه قضائیه ایران، به دادستان کل کشور دستور داده بود هیئتی مستقل برای بررسی 

پس از صدور این دستور، . های آن را منتشر کند این موضوع تشکیل دهد و نتایج بررسی
از رئیس دفتر دادستان کل کشور نوشت که با سایت رسمی قوه قضائیه، میزان، به نقل  وب

هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستان »توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه، 
، (امروز)دی  ۰۷شنبه  بنابر این گزارش اعضای این هیئت روز سه. «کل کشور تعیین شد

ضای این هیات اعالم اع نام. برای رسیدگی به موضوع به استان خوزستان سفر خواهند کرد
 .نشده است

حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی نیز اعالم کرد که رئیس جمهور دستور رسیدگی 
با »الدین آشنا، در کانال خود در تلگرام نوشت که  حسام. به این موضوع را صادر کرده است



و  دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت
 «.دقت انجام خواهد شد

 
 اسقاط مراکز پرسنل از نفر هزار ۴ تا ۷ از بیش :یک نماینده مجلس هشدار داد -*

 :دارند قرار بیکاری آستانه در خودرو

 

هزار نفر از  ۱تا  ۹ز بیش ا:آمده است  ۹۹دی۰۷ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
عضو کمیسیون " پور مجید کیان"  .پرسنل مراکز اسقاط خودرو در آستانه بیکاری قرار دارند
وی هشدار داده است که مراکز اسقاط .عمران مجلس این مطلب را به خانه ملت گفته است

پرسنل این خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارند و این مسئله اشتغال هزاران نفر از کارگران و 
تبعات و معضالت " مسئله"کیان پور تاکید کرده است که این .مراکز را به خطر انداخته است

بیکاری این جمعیت با محاسبه : بسیاری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت
 .شود هزار نفر می ۰۱هایشان، موجب بروز مشکالت معیشتی برای حدود  خانواده

 : جمع اعتراضی مقابل دانشگاه تهران به زندان اوینانتقال بازداشت شدگان ت -*
تعدادی از شهروندان که در خالل تجمع اعتراضی : آمده است به گزارش خبرگزاری هرانا، 

روز دوشنبه هفته گذشته در مقابل دانشگاه تهران در خیابان انقالب توسط نیروهای امنیتی 
شود در این میان هفت زن  گفته می .اند بازداشت شده بودند، به زندان اوین منتقل شده

  .شوند ان زندان اوین نگهداری میغالبا میانسال در بند زن
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، بازداشت 
شدگان تجمع اعتراضی روز دوشنبه خیابان انقالب و مقابل دانشگاه تهران به زندان اوین 

  .دان منتقل شده
پرونده افراد بازداشت “: یک منبع نزدیک به یکی از این شهروندان به گزارشگر هرانا گفت

زن غالبا  ۹دادسرای اوین مفتوح است و از میان بازداشت شدگان  ۱شده در شعبه 
مردان بازداشت شده نیز در سایر بندهای . اند میانسال به بند زنان زندان اوین منتقل شده

  .”شوند ی میاین زندان نگهدار
از تعداد دقیق بازداشت شدگان و اتهامات مطروحه احتمالی علیه این افراد تا لحظه تنظیم 

  .این گزارش اطالع دقیقی در دست نیست
، جمعی از مردم تهران در اعتراض به وضعیت کشور و واقعه ۹۹ماه  دی ۰۱روز دوشنبه 

گاه آزاد تهران که منجر به کشته و واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانش
زخمی شدن ده ها تن شده بود با سر دادن شعارهایی دست به تجمع اعتراضی زده 

  .بودند
 
 :کردند تجمع گذشته روز درود آهن راه کارگران -*

روز گذشته شماری از  :آمده است  ۹۹دی۰۷ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
آهن درود واقع در استان لرستان، در اعتراض به محقق نشدن مطالبات  کارگران شاغل در راه

گران این کار.صنفی خود دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند
دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی از سوی کارفرما عنوان 

این کارگران با ابراز نگرانی از وضعیت بوجود آمده برای مجموعه افراد شاغل در نواحی .کنند می
که شرکت پیمانکاری در نواحی ریلی کشور چندین هزار کارگر دارد : ریلی کشور تصریح کردند

ای خود دست به اعتراض  بار شماری از این کارگران برای مطالبات مزدی و بیمه هرچند وقت یک
های شرکت ساخت و  مدیر حوزه طرح)در این خصوص سیامک کیانی ... .زنند صنفی می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712871-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712871-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712898-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712898-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


با بیان اینکه با تعداد : گفته است( توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در استان لرستان
این کارگران معوقات : با توجه به شرایط پروژه تسویه انجام شد، عنوان کرد زیادی از کارگران

ای است که به همان نسبتی که کار کردند حقوق پرداخت شده  خاصی ندارند و تنها پروژه
در حال حاضر به علت شرایط مالی کار افت پیدا کرده است، نسبت : وی در ادامه افزود.است

کردند، االن اگر  نفر در کارگاه کار می ۰۱۱۱ی بود که بیش از های گذشته که کار طور به سال
 .این تعداد افراد بخواهند کار کنند کارکردی ندارند

 
 :آهن درود روز گذشته تجمع کردند کارگران خطوط فنی راه -*

 
آهن درود در اعتراض به محقق نشدن  روز گذشته شماری از کارگران تعمیرات خطوط راه

د، دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان استانداری لرستان تجمع مطالبات صنفی خو
 .کردند

این کارگران دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی از سوی 
 .کنند کارفرما عنوان می

طبق اظهارات کارگران معترض، یکی دیگر از مشکالت صنفی آنها نداشتن امنیت شغلی به 
 .ماهه است که باعث نگرانی بیشتر آنها شده است مدت یک نعقاد قراردادهای کوتاهسبب ا

این کارگران با ابراز نگرانی از وضعیت بوجود آمده برای مجموعه افراد شاغل در نواحی ریلی 
شرکت پیمانکاری در نواحی ریلی کشور چندین هزار کارگر دارد که هرچند : کشور تصریح کردند

ای خود دست به اعتراض صنفی  ری از این کارگران برای مطالبات مزدی و بیمهبار شما وقت یک
 زنند می

 !اسماعیل بخشی جاسوس درآمد -*
 

  :حشمت هللا فالحت پیشه،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
طبق توضیحات وزیر اطالعات به هیچ وجه اسماعیل بخشی، کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه  

 .نشده است شکنجه
وزیر اطالعات تاکید کرد که کار اطالعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام 

 .شود می
و توضیحات وزیر  بخشی_اسماعیل#در جلسه امروز کمیسیون با پخش فیلم اعترافات 

اعتراف  جاسوسی#اطالعات این نتیجه حاصل شد که اسماعیل بخشی بدون شکنجه به 
 !کرده است

 خبرگزاری خانه ملت: منبع 
 کانال حقوق معلم و کارگر 

https://telegram.me/moalemokargar 

 :شد شوش وارد بخشی اسماعیل ادعای بررسی برای قضایی ویژه هیات -*

رییس )علی اکبر بختیاری  : آمده است  ۹۹دی۰۷ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
به منظور بررسی  با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه: اعالم کرد( دفتر دادستان کل کشور

شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، هیئت 
کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین شد و امروز برای رسیدگی به موضوع در 

از قرار معلوم این کارشناسان که سه نفر هستند در دادگستری .استان خوزستان حضور دارند
همچنین اعضای این .حاضر شده و در حال بررسی ادعای اسماعیل بخشی هستند شوش

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C
tg://resolve/?domain=moalemokargar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712990-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF


هیات ویژه، هرگونه اظهارنظر درخصوص ادعای شکنجه کارگر هفت تپه را به بعد از بررسی 
رسیدگی به ( مشاور رئیس جمهوری)به گفته حسام الدین آشنا ....کارشناسی موکول کردند

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با دستور صریح ادعای خشونت علیه کارگر بازداشتی 
 .رئیس جمهوری با سرعت و دقت انجام خواهد شد

 :کارگر قطعه ساز بیکار شدند  هزار ۲۱۳تعداد  -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/18/1918026 

 

نژاد  آرش محبی : آمده است  ۹۹دی۰۷در تاریخ ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
کنون، هزار نفر از ابتدای سال تا ۵۷۱سازی، با بیان اینکه  یک مقام مسئول در صنعت قطعه

در گردهمایی وی  .اند هزار نفر تعلیق شده ۰۱۱هزار نفر تعدیل و  ۰۹۱: اند، گفت بیکار شده
سازی  قطعه سازان خودرو از سراسر کشور، با اشاره به وضعیت اشتغال در صنعت قطعه

هزار نفر از  506آید، اما  سازی، یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار می اگرچه قطعه: گفت
 526هزار نفر با تعدیل و  526اند؛ به این معنا که از این تعداد  ی سال تاکنون، بیکار شدهابتدا

سازی فعال  قطعه 5566وی با بیان اینکه از حدود .هزار نفر با تعلیق قرارداد خود مواجه هستند
رغم  های فروش قطعات، علی قیمت: واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند، افزود 366در کشور، 

های تولید هنوز از سوی خودروسازان اصالح نشده است  های مواد اولیه و نهاده یش قیمتافزا
سازان با زیان قابل توجهی روبرو هستند؛ ضمن اینکه مجموع  و بر همین اساس، قطعه

دبیر انجمن ....رسد هزار میلیارد تومان می 56سازان از خودروسازان به بیش از  مطالبات قطعه
درصد در سال جاری  25خودروسازان : سازان کشور تصریح کرد حرکه و قطعهصنایع همگن نیروم

اند که اگر با چنین  درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته 06نسبت به سال گذشته و 
رسد؛ ا لبته این موضوع قابلیت  روندی، وضعیت ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر می

نا که اصالح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان اصالح روند هم دارد، به این مع
سازان  های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه ظرف حداکثر دو هفته آتی بر اساس نرخ نهاده

سازان به نظام  هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه 55به مبلغ 
  ره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوقبانکی کشور به مدت یکسال و پرداخت صرفا به

 .گشا باشد تواند گره شدن اقساط بانکی می

 :تجمع کارگران در قشم برای وصول حقوق های معوقه  -*

 

ماە  ٤در اعتراض بە پرداخت نکردن '' شرکتهای پترو پی، پتروسازان و عمران رهگذران''کارگران 

 به تجمع زدند دی در قشم دست 50حقوق معوقە امروز سه شنبه 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


 :اعالم اعتصاب در روز شنبه در ادامه اعتصاب امروز -*
 

ديماه تعدادى از كارگران هفت تپه در محل كار خود در كارخانه دست به  ۰۷امروز سه شنبه 
ماه میباشد  ۵تجمع اعتراضى و اعتصاب زدند و چنانچه حقوق هاى معوقه اين كارگران كه 

 .در روز شنبه انجام خواهد گرفتپرداخت نشود اعتصاب گسترده ای 
بدينوسیله ما از تمام همکاران میخواهیم که در صورت عدم پرداخت دستمزدهاى معوقه 
همگى در روز شنبه دست از كار خواهیم كشید ، اعتصاب خواهیم كرد و دست به تجمع 

 .خواهیم زد
 ۰۹۹۹ديماه  ۰۷سه شنبه 

 كانال مستقل كارگران هفت تپه
 :ا تماس بگیريداز اين راه با م

@kargare7tape 

 :دره باردیگر بیکار شدند کارگر در معدن طالی آق ۷۲۳بیش از  -*

 
در شهرستان تکاب  آقدره_طالی_معدن#تن از کارگران  ۹۵۱طی دو ماهه گذشته بیش از 

  .اخراج شده اند
کارگران اخراجی میگویند؛ کارفرما با توجیه فصلی بودن کار، از تمدید قرارداد با آنها خودداری 

کارگران برخی از واحدهای این شرکت  اتفاقی که تقریبا هر سال تکرار میشود و. کرده است
 .معدنی را خانه نشین میکند

اعتبار نهادهای /۳۱هزار میلیارد تومان اعتبار متفرقه در الیحه بودجه  ۴۲مبلغ  -*
 جدول+خاص صفر شد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/18/1917080 

 

بررسی  :تاریخ آمده است   ۰۹۹۹دی  ۰۷در ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
شده در الیحه،  هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه لحاظ۱۵دهد از  نشان می ۹۷الیحه بودجه 

ها تعلق دارد و همچنین اعتبارات متفرقه نهادهای خاص با  هزار میلیارد تومان به یارانه۱فقط 

 .درصدی، صفر شده است۰۱۱کاهش 

 هزار میلیارد تومان35، کل اعتبارات متفرقه در الیحه سال آینده حدد 70بر اساس الیحه بودجه 
هزار میلیارد تومان به اعتبارات متمرکز درآمد 52.2ها،  هزار میلیارد تومان به یارانه3است که 
هزار 0.2هزار میلیارد تومان به اعتبارات ردیفهای موردی تعلق دارد، همچنین 52.2  هزینه،

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargare7tape
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


لحاظ شده  میلیارد تومان نیز برای سود و کارمزد وامها و تعهدات داخلی و خارجی
هزار میلیارد تومان 5حدود  72نسبت به قانون بودجه  70رات متفرقه در الیحه بودجه اعتبا.است

هزار میلیارد تومان به صفر در 55.0اعتبارات متفرقه نهادهای خاص نیز از . افزایش یافته است
اعتبارات متفرقه، اعتباراتی هستند که دولت به انجام ....کاهش یافته است 70الیحه بودجه 
کننده، در قالب امور،  های اجرایی هزینه دلیل نامشخص بودن دستگاه دارد، اما به آنها آگاهی

اعتبارات متفرقه در طول سال اجـرای بـودجـه از طـریق . شوند فصول و برنامه ذکر نمی
کننده  های اجرایی هزینه های مربوطه میان دستگاه نامه های هیئت وزیران یا آیین نامه تصویب

 .شود تقسیم می

آمادگی بسیج  :مسئول سازمان بسیج کارگری کشور در دیدار با معاون روابط کار -*
 کارگری برای کمک به تشکیل شورای سازش

http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=41204 

علی حسین رعیتی فرد   : آمده است  ۹۹دی۰۷در تاریخ  ایلنا، -خبرگزاری کار ایران  به گزارش
معاون روابط )در دیدار با حاتم شاکرمی ( ج کارگری و کارخانجات کشورمسئول سازمان بسی)

 .  های همکاری مشترک را بررسی کردند زمینه( کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
های گوناگون خواستار کمک بسیج به  های بسیج در عرصه شاکرمی ضمن بیان توانمندی

 . ها برای حفظ اشتغال موجود شدند وزارتخانه
های سازش با محوریت بسیج  های اختالفی بین کارگر و کارفرما با تشکیل گروه کاهش پرونده

 .  کارگری از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود
که وزارتخانه اراده الزم برای تشکیل این  در صورتی: رعیتی فرد در این جلسه اظهار داشت

ست در کارخانجات کشور نسبت به تشکیل آنها شوراها را داشته باشد، بسیج کارگری حاضر ا
در این جلسه . اقدام و بسیاری از اختالفات را قبل از رسیدن به محاکمه حل و فصل نماید

 . طرفین به ارتباط بیشتر دو دستگاه برای هم فکری و همکاری های هم افزا تاکید نمودند

کارتن خواب در  ، زن«گل بس»تجمع اعتراضی دانشجویان در اعتراض به مرگ  -*
 : شیراز

 
جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در به اعتراض به مرگ یک زن  ۹۹دی۰۷سه شنبه شب 

در شیراز مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کرده و اعالم « گل بس»خواب به نام  کارتن
کردند تا زمانی که مشکل کارتن خواب های شیراز حل نشده در مقابل ساختمان شورای 

 .در سرما می خوابند شهر
های شهر  دانشجویان خواهان رسیدگی هرچه زودتر نسبت افزایش مشکالت کارتن خواب

 .شیراز شدند
" بس گل"خواب بنام  دی ماه خبر فوت یک زن کارتن ۰۱الزم به توضیح است که شامگاه جمعه 

 .بر اثر سرما در شیراز عموم مردم را متاثرکرده بود

! جلس هم گزارش کذب منتشره علیه بخشی را باور نکردندنمایندگان م! فوری  -*
 امروز در مجلس چه گذشت؟

 
امروز اسماعیل بخشی به همراه وکیل خود به مجلس رفته بود اما جلسه کمیسیون امنیت 

در این جلسه و در غیبت بخشی، وزیر اطالعات و عواملش و . ملی بدون حضور او تشکیل شد
در انتهای این جلسه که برای سناریو سازی علیه . اشته اندچند تن از نمایندگان حضور د



بخشی تشکیل شده بود با وقاحت و دروغ اعالم شد که بخشی شکنجه نشده و فقط 
درگیری هایی با او بوده و همینطور بخشی به وابستگی به یک حزب خارج کشور اعتراف کرده 

یدئو کذب منتشره علیه این در حالی است که شدت دروغگویی و نوع سناریوی و. است
بخشی آنمقدار احمقانه بوده که تعدادی از نمایندگان همان مجلس کذایی هم به آن خندیده و 

  .آنرا نپذیرفته اند
اوال بخشی با دستبند و پابند و زیر ضربات شدید به اهواز منتقل شده و نمیتوانسته با کسی 

ثالثا اداره اطالعات . ت هم ادامه داشتهثانیا شکنجه در زمان بازداشت در اطالعا. درگیر شود
که عامل شکنجه بوده از ترس لو رفتن قضیه، اجازه اعزام بخشی و خانم قلیان به پزشکی 

  .قانونی را نداده است
در بازجویی ها نام تعدادی از احزاب خارج کشور آورده شده که بخشی هرگونه رابطه : چهارما

سخنگوی کمیسیون امنیت . فیلم اعترافی در کار نیست هیچ. یا وابستگی با آنها را رد کرده
دروغ میگوید زیرا واضح است و  !"البته در این قسمت صدا واضح نیست: " ملی هم میگوید

  .بخشی وضوحا وابستگی به تمام احزاب داخل و خارج را رد کرده است
تعدادی نماینده  پس از انتشار ویدئو مضحک کمیسیون امنیت ملی از صدا و سیما و رسانه ها،

در همان مجلس کذا، معترض شده و خواهان پس گرفتن ادعاهای ابلهانه کمیسیون امنیت 
  .ملی شدند

آنچه واضح است این است که وزیر اطالعات و عوامل همراهش جسارت رودرویی با بخشی را 
حتا از سناریویی که . نداشته و مذبوحانه و پشت درهای بسته به سناریو بافی پرداخته اند

  .نظر سایر همدستان خودشان باور پذیر نیست
برای ما کارگران بدیهی ست که سخنان بخشی سراسر صحیح است و شکنجه های 

اما ترس وزیر اطالعات . متعددی بر اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان اعمال شده است
برای  که در راس قدرت امنیتی و همه کاره سیستم وحشت افکنی است یک دستاورد

  .کارگران، افکار عمومی و وجدان های بیدار است
ما با تمام توان از اسماعیل بخشی، خانم قلیان و آقای نجاتی حمایت میکنیم و در رسوا کردن 

  .شکنجه گران دوستانمان، کماکان تالش خواهیم کرد
 ديماه  ۰۷سه شنبه  -خبر موثق ارسالی از کارگران

  رگران هفت تپهکانال مستقل کا: انتشار توسط

 :تجمع دیگر باره فرهنگیان اصفهان  در اعتراض به خشونت  -*

   
دی بار دیگر درمیدان انقالب در محاصره نیروهای انتظامی و ضد  57فرهنگیان اصفهان امروز 

 .شورش تجمع کردند
 



 : ها بیغوله عمق در گرد زباله قامتان کوتاه -*

 

کار به جایی رسیده که  : آمده است  ۹۹دی ۹١ایلنا در تاریخ  -خبرگزاری کار ایران  به گزارش
ها به  ها میان زباله کنند یا در بیغوله کودکان کار با قد و قامت کوتاهشان سر در مخازن زباله می

برند،  ای نان هستند که در آخر از آن  خودشان نیست و سودش را دیگران می نبال لقمهد
فقر را به دنبال خواهد داشت و فقر افراد جامعه را به بیکاری .گزارش پیش رو درباره آنهاست

کند و در نهایت  نشینی وادار می دارد و عدم تناسبات اقتصادی آنها را به حاشیه مهاجرت وا می
نشینی سرفصل و آغاز اتفاقاتی است که کیفیت زندگی شهری را تحت تاثیر قرار  حاشیه

شوند که به نفع جامعه نیست و همیشه هستند، افرادی  دهند و موجب بروز وقایعی می می
شوند، اما در میان این قشر کثیر، کودکان  که ناخواسته قربانی شرایط نامساعد اجتماعی می

های بسیاری است که  زیرا زندگی آنها تحت تاثیر ناهنجارییبزرگترین قربانیان هستند، 
طلبد، اما آنچه که کودکان را در معرض خطرات بیشتر  پرداختن به همه آنها مجال بیشتری می

دهد، حضور زودهنگام آنها در اجتماع است که مهمترین عامل آن فقر اقتصادی خانواده  قرار می
های  ماعی، این کودکان هستند که توسط خانوادهشک در مقاطع و شرایط بد اجت بی. است

شوند تا نانی به خانه ببرند؛ غافل از اینکه کودکان نیز مانند  فقیر به کار کردن وا داشته می
کافی . دیگر افراد جامعه برای حضور در اجتماع حق و حقوقی دارند که در مطالبه آنها ناتوانند

های خبری را از نظر  رق بزنیم و انبوه سایتهای مختلف را و است صفحات حوادث روزنامه
 ....بگذرانیم تا با انواع حوادثی مواجه شویم که قربانیان آنها کودکان هستند

 اسماعیل و العاتاط وزیر با را ای جداگانه جلسات مجلس امید فراکسیون -*
 :کرد برگزار بخشی

 

در « فاطمه سعیدی» : آمده است  ۹۹دی ۹١ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
جمع خبرنگاران به جلسه صبح امروز هیات رییسه فراکسیون امید با وزیر اطالعات و مدیرکل 

موضوع روابط با اروپا، مسائل در این جلسه سه : اطالعات استان خوزستان اشاره کرد و افزود
اقتصادی و ادعای اسماعیل بخشی در مورد شکنجه وی در زمان بازداشت توسط وزارت 

وزیر اطالعات در این جلسه توضیحاتی در : وی اضافه کرد.اطالعات مورد بررسی قرار گرفت
گان ارائه کرد رابطه با ارتباط با اروپا و مسائل اقتصادی و همچنین ادعای آقای بخشی به نمایند

: سعیدی اضافه کرد.و در ادامه نیز مدیرکل اطالعات استان خوزستان مستنداتی را ارائه داد
اعضای فراکسیون امید همچنین روز گذشته با بخشی و وکیل وی جلسه داشتند و سخنان 

از  ها را بعد های ما درمورد ادعای وی ادامه دارد و نتیجه بررسی وی را استماع کردند، پیگیری
بررسی قوه قضاییه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص ادعای بخشی 

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز گذشته .کنیم اعالم می
جلسه ای با حضور وزیر اطالعات و مدیران این وزارتخانه داشتند که آنان در این جلسه تاکید 

 .چ وجه در دوران بازداشت این وزارتخانه شکنجه نشدکردند که اسماعیل بخشی به هی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/713149-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713539-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713539-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 : در تهران رانندگان اتوبوس های شرکت واحد با چراغ های روشن حرکت کردند  -*

  
با وجود اینکه مدیریت با فشار بر رانندگان از روشن کردن چراغ جلوگیری می کند اما تعدادی از 

 رانندگان چراغ اتوبوس شان را روشن کرده اند
انندگان و کارگران نسبت به عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت ر

_ رانندگان مسیر راه آهن  .تسهیالت مسکن و کم یا قطع کردن برخی مزایا اعتراض دارند
 دی ۰۹تجریش با چراغ روشن صبح 

 لینک کانال
/vahedsyndicat.me 

 علیه اقدامات ی پرده پشتِ  هایی دست چهدر تماس با ایلنا مطرح شد؛ -*
 !است؟ «زدرها کاله»

اعضای شورای هماهنگی : آمده است  ۹۹دی ۹١ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
های فشار قوی برق سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، از روند امور  اپراتورهای پست

سات ها و جل پیرو پیگیری: این فعاالن کارگری گفتند.استخدام و تبدیل وضعیت خود انتقاد کردند
ام مهرماه با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر و سایر  صورت گرفته و جلسه سی

بندی  مسئوالن وزارت نیرو و شرکت توانیر پیشنهاداتی ارائه شد ازجمله؛ اجرای طرح طبقه
های فشار قوی برق کشور، تخصیص و استفاده از  مشاغل کارگری برای کلیه شاغالن پست

های وابسته  های مورد نیاز از سایر شرکت تصدی توانیر و تامین مابقی چارتهای بال کلیه چارت
ماه، هیچ گونه اقدامی در این راستا انجام  ۹به وزارت نیرو؛ اما متاسفانه پس از گذشت حدود 

ها به  نگرفته و اگر هم مکاتباتی صورت گرفته، برخی از مسئوالن مانند گذشته طرح و برنامه
 ....اده و خواهند داددلخواه خود سوق د

 مند بهره مناسب درمانی خدمات از -مین قربانی کولبر- وحید لقمان دهید اجازه -*
 :شود

 

لقمان وحید، کولبر  : آمده است  ۹۹دی ۹١ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ر اثر انفجار مین، یک پا و بینایی چشمانش را از دست داده، توان پرداخت پیرانشهری که د

ست، از هیچ بیمه درمانی  های جراحی او که نیازمند انجام عمل. خدمات درمانی را ندارد
های  دیدیگی از انفجار مین، بایستی همه هزینه مند نیست و به خاطر آسیب مناسب بهره
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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-9/713358-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713358-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF


جمهور، ضمن  ای خطاب به رئیس یست وکیل دادگستری در نامهب.درمان را به نرخ آزاد بپردازد
برشمردن مصائب قربانیان مین، خواستار برخورداری وحید از خدمات درمانی مناسب 

آقای لقمان : اند در ادامه نامه، وکالی دادگستری شرایط لقمان وحید را تشریح کرده....اند شده
هنگام کولبری در داخل خاک ایران روی یکی از آباد پیرانشهر  وحید از کولبران ستمدیده شین

ها که فاقد هر نوع عالمت و نشان هشداردهنده و مخصوص بوده، رفته و انفجار آن باعث  مین
قطع دست و پا و نابینایی مشارالیه شده که شوربختانه از حقوق یک قربانی مین محروم 

مدارک مثبته آقای لقمان وحید از حال با تقدیم اسناد و : خوانیم در پایان نامه می.شده است
الذکر قانون اساسی و قوانین و مقرّرات جاری کشور درخواست  حضرتعالی وفق اصول فوق

و اجازه   رسیدگی فوری به وضعیت ایشان را داشته و مانع تضییع حقوق بیشتر وی شوید
دی برخوردار و فرمایید این قربانی مین که به شدت مصدوم گردیده از خدمات درمانی برای بهبو

قانون اساسی با تعیین نماینده ویژه، بطور جدی و شرافتمندانه به موضوع  ۰۵۹حسب اصل 
 .های زمینی و آقای لقمان وحید برسید رسیدگی و به داد قربانیان مین

 

 !د نمکدمکش میزنند ؛ وای به روزی که بگنهرچه بگنند ن: چه نیک گفته اند  -*

 
  ت در مجلس ، آخر شب با اطالعیه هفت تپه ای ها در آمددیروز کوس رسوای این حضرا

که اسماعیل بخشی با خانم فرزانه زیالیی در مجلس بودند ولی آنها را به میان نمایندگان راه 
بار دیگر  امروز. بدون حضور او تشکیل شد« جلسه کمیسیون امنیت ملی » ندادند تا سناریوی 

  : برمال گردید
رسوا شده گان دوباره شمشیرها : کار از قول خبرگزاری ایرنا می نویسد کانال تلگرامی اردوی 

رند از اسماعیل بخشی دا اطالعات و نظام حق وزارت: دفتر روحانی رئیس! را از رو بسته اند
 شکایت کنند

های دستگاههای ذیربط برای خاموش کردن صدای اعتراض علنی اسماعیل « پیگیری»
نتیجه مورد نظرشان را نداده؛ نه فشار بر وی برای پس گرفتن بخشی به شکنجه انگار تاکنون 

لذا این رسوا شده گان . شکنجه، نه سناریوی چسباندن او به یک حزب در خارج از کشور
از اسماعیل « وزارت اطالعات»و « شکایت نظام»دوباره شمشیرها را از رو بسته اند و از 

بخشی _درباره اسماعیل: حانی گفتهمحمود واعظی، رییس دفتر رو .بخشی خبر می دهند
جا رفته و با خود بخشی صحبت  جمهور و هیاتی که به آن براساس دستور هفته گذشته رییس

کرده، امروز وزارت اطالعات گزارش داد که شکنجه بخشی صحت ندارد و وزارت اطالعات و 
 ایرنا/ نظام حق دارند که از این شخص شکایت کنند

@ordoyekar 

 گو با ایلنا مطرح شد؛و در گفت -*
 این کارگران همه تعدیل احتمال/اند شده بیکار امروز تا ساز قطعه کارگر هزار ۲۱۳

 :آینده هفته دو تا صنعت

 
آوار  ویرانگر  بیکاری   : آمده است  ۹۹دی ۹١ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 

سازی  کشور آوار شده است؛ صدها هزار کارگر  مدتهاست که بر سر کارگران صنعت قطعه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713336-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713336-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 آرش ، این درحالیست کهاند های گذشته شغل خود را از دست داده سازی در ماه قطعه
کند که اگر  تاکید می (کشور سازی قطعه و همگن صنایع انجمن دبیر) نژاد محبی

وی در ارتباط با آمار دقیق بیکاری  .مناسبات حاکم، تغییر نکند، این ویرانی تداوم خواهد داشت
اند که  شدهسازی بیکار  هزار کارگر قطعه ۵۷۱از ابتدای امسال، : گوید سازی می کارگران قطعه
اند یا پس از خاتمه قرارداد با آنها  اند یعنی یا اخراج شده هزار نفر تعدیل شده ۰۹۱از این تعداد، 

در مرخصی   هزار نفر نیز در حالت تعلیق هستند؛ یعنی فعالً  ۰۱۱قرارداد جدید منعقد نشده؛ 
 .اجباری هستند

ت اینها مشخص نیست؛ ممکن وضعی: گوید هزار نفر می ۰۱۱وی در ارتباط با سرنوشت این 
است بتوانند به سرکار بازگردند و این احتمال هم وجود دارد که دیگر بازگشت به کاری در کار 

 -ها تعلیقی و ها تعدیلی – گروه دو این مجموع  نفر، هزار ۵۷۱ :کند می تاکید نژاد محبی.نباشد
ی در حالت تعطیل و نیمه ساز واحد قطعه ۱۱۱همین امروز : افزاید میوی  .گیرد دربرمی را

سازی تا دو هفته آینده به  نژاد این است که صنعت قطعه بینی محبی پیش .تعطیل هستند
اگر آن هشت بند ذکر شه در گزارش ارائه شده توسط : افزاید شود؛ وی می کلی تعطیل می
 سازی کشور ساز به دولت، به سرعت اجرایی نشود، ظرف دو هفته، قطعه کارفرمایان قطعه

هزار نفر است که از این  ۱۱۱سازی  کل کارگران صنعت قطعه: گوید می.تعطیل خواهد شد
 صورت عاجل اقدامات اگر که است این ما بینی پیش اند؛ هزار نفر تا امروز بیکار شده ۵۷۱تعداد 
 .شد خواهند بیکار نیز صنعت این در شاغل کارگران   باقی آینده هفته دو ظرف نگیرد،

 : آبادان شهرداری انکارکن تجمع -*

 
نفر از کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوبئده  ۱۱تجمع و اعتصاب چند روزه حدود 

ماه مزایا، مقابل ساختمان  ١از توابع آبادان به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و 
 .برای چندمین بار شکل رفت  شهرداری این شهر

 نه شده "ها مهندس" و "دکترها" خانه "مجلس"  وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 بفرستند ملت خانه به را خودشان های آدم کارگران، بگذارند!/مردم خانه

 

کارگر، درد  دل کارگر را " :آمده است  ۹۹دی ۹١ایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
مجلسی که از پشت میز ریاست اداره یا پشت نیمکت دانشگاه یکسره به   داند؛ نماینده می

کشد؛ سیر از گرسنه خبر ندارد؛ سواره از  ه کارگر چه میداند ک مجلس رفته، از کجا می
ها، در پی انتقاد از  با بیان این حرف (قزوین کارگر خانه اجرایی دبیر) کریمی عیدعلی"پیاده؛

سیستم گزینش انتخابات مجلس است؛ گزینشی که کارگران و بخش انبوهی از مزدبگیران را 
باید اجازه دهند : افزاید کریمی می.کند می حذف« کارشناسی ارشد»به علت نداشتن  مدرک 

اصناف مختلف، از بازاری گرفته تا معلم و کارگر، نماینده خود را در مجلس داشته باشد و به 
همین دلیل است که معتقدم برای اینکه سد پیش پای طبقات مختلف اجتماع برای ورود به 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712316-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/712316-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


او با بیان اینکه مجلس، .ندخانه ملت شکسته شود، باید شرط کارشناسی ارشد را حذف کن
شود گفت خانه دکترها و مهندسان است؛  امروز خانه کارگران و زحمتکشان نیست، بلکه می

نماینده مجلسی که پیش از ورود به مجلس، حتی یک روز را در یک کارخانه و کارگاه : افزود
خواهد در  یها نرفته، چطور م نگذرانده، حتی به خاطر بازدید و مشاهده هم به این مکان

ها از حقوق کارگران دفاع کند؟ چگونه قرار است حال کارگر عسلویه و اهواز و  گیری تصمیم
کند ولی حقوق یک میلیون و پانصد هزار تومانی  درجه کار می 26آبادان را که در گرمای باالی 

ج مناطق این نماینده معلوم است که به خرو! گیرد، درک کند؟ را با سه یا چهار ماه تاخیر می
ای  دهد چراکه هیچ نگرش و دغدغه های زیر ده نفر از شمول قانون کار رای می آزاد یا کارگاه

فرض بگیریم کارگران و معلمان، مدرک : دهد ادامه می وی.نسبت به مسائل کارگری ندارد
کارشناسی هم ارشد داشته باشند و بتوانند شروط  کاندیدا شدن را برآورده کنند، پول ندارند 

این روزها نمایندگی و انتخاب شدن، فقط البیگری است و ! که خرج تبلیغات کنند تا رٔای بیاورند
واهد که دریابیم برخی خ یک دو دو تا، چهار تای ساده می !"نیاز به بذل پول فراوان دارد

کنند، چند برابر دریافتی  نمایندگان مجلس؛ پولی که برای پیروزی در انتخابات خرج می
فرض : کند این فعال کارگری با بیان این مطلب، تاکید می". نمایندگی مجلس است چهارسال

 306کنید هر نماینده ماهی ده میلیون حقوق داشته باشد، کل دریافتی او در چهارسال، 
 خرج تومان میلیارد یک بزرگ شهرهای در که افرادی حساب، این با شود؛ میلیون تومان می

 برایشان سودی چه مجلس نمایندگی آورند؟ می کجا از را پول این کنند، می انتخابات تبلیغات
ولی سوال اینجاست که باتوجه به !کنند؟ می «خور پیش» را آن عواید برابر چند که دارد

شود روی این نمایندگان و عملکردشان حساب باز  هایی که برشمردم، چه میزان می کاستی
دجه با همین شکل و شمایل فعلی به تصویب برسد، تر اینکه، آیا اگر این بو کرد؟ و سوال مهم

 !های رای را خواهند داشت؟ کارگران برای انتخابات بعدی، انگیزه حضور پای صندوق

 (یادداشت روز!)ای که زیر این نیم کاسه بود کاسه: حسین شریعتمداری  -*
 

ر ماجرای اعتراضات هفت داستان دروغین شکنجه اسماعیل بخشی یکی از افراد بازداشتی د
ها  ای و سایت های زنجیره تپه بالفاصله پس از مطرح شدن از جانب وی به خبر برجسته روزنامه

این حجم انبوه از پوشش خبری به ! های بیرونی تبدیل شد های مجازی و رسانه و شبکه
های  ادعای یک بازداشتی آنهم یکماه پس از آزادی وی به وضوح از هماهنگی قبلی رسانه

جمهور  ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس. کرد های داخلی آنها حکایت می بیرونی و دنباله
قوه قضائیه اعالم کرد در صورت صحت این ادعا با متخلف  رئیس! دستور رسیدگی صادر کرد

فراکسیون امید از مسئوالن وزارت اطالعات خواست برای بررسی این ادعا به ! شود برخورد می
مجلس با بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت  رئیس! یندمجلس بیا

رتبه نظام برای  ها و مقامات عالی ای کوتاه تمامی دستگاه در فاصله... و! ملی موافقت کرد
رسیدگی به این ادعا صف کشیدند و با شمشیرهای آخته به وزارت اطالعات و سربازان گمنام 

 !چرا؟! تاختند -مقدمه الفداءارواحنا لتراب -امام زمان 
یک سوی این ماجرا تهمتی بود که از جانب یک مجرم مطرح شده بود و در سوی دیگر ماجرا 
سربازان گمنام و فداکار وزارت اطالعات قرار داشتند که همگان بارها و بارها، ایمان و صداقت 

ودند تا امنیت و جان و مال سربازان گمنامی که جان خویش بر کف گرفته ب. آنان را آزموده بودند
شود در  تاکید می -ای در اولین نگاه کدام انسان عاقل و فرهیخته. و ناموس مردمان از کف نرود

خداوند تبارک و ! دهد؟ ادعای یک مجرم را بر جماعتی مؤمن و صادق ترجیح می -اولین نگاه
پراکنی منافقان نسبت  یعهتعالی در آیه دوازدهم سوره نور، مسلمانان را به این علت که با شا

کند و خطاب به  ظن شده بودند، به شدت مالمت و توبیخ می به برخی از افراد مؤمن دچار سوء
ْم َخْیًرا َوَقالُوا َهَذا إ ْفٌک »: فرماید آنان می ه  َناُت ب أَنُفس  ُنوَن َواْلُمْؤم  ْعُتُموُه ظَنَّ اْلُمْؤم  لَْواَل إ ْذ َسم 

ب ینٌ  را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و [ بهتان]که آن  چرا هنگامى... مُّ
شوند و  آیا سران محترم سه قوه مشمول این توبیخ نمی. «نگفتند این بهتانى آشکار است

ممکن است رؤسای محترم دولت ! مخاطب مالمتی که در این آیه شریفه آمده است نیستند؟
ایم و فقط  درباره ادعای این مجرم آزاد شده قضاوتی نکرده و مجلس و قوه قضائیه بگویند که ما

های  ایم که باید گفت مگر مملکت در و پیکر ندارد و مگر مراکز و دستگاه دستور رسیدگی داده

http://kayhan.ir/fa/news/151867/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2


و با عرض پوزش این پرسش ! خاصی برای بررسی اینگونه ادعاها درنظر گرفته نشده است؟
های ایرانی از چند کشور  رباره اخراج دیپلماتنیز از سران سه قوه در میان است که چرا د

اروپایی و بازداشت چند ماهه یکی از آنان که هنوز هم ادامه دارد دستور رسیدگی سریع صادر 
محترم قوه قضائیه ضمن صدور  کند که گفته شود رئیس البته انصاف حکم می... و! نفرمودید؟

کته که حاکی از درایت ایشان است نیز اشاره بر این ن دستور رسیدگی به ادعای مجرم مورد 
دهد این  های دشمن با این موضوع نشان می ها به ویژه رسانه برخورد رسانه»تاکید کرد که 

 .«های تخریبی دشمن علیه نظام باشد تواند در ادامه پروژه ماجرا می
اهی ای در کار نبوده و اسماعیل بخشی به اعتراف خود و به گو دیروز معلوم شد که شکنجه

بوده و ماموریت گروهکی او، ایجاد آشوب و « حزب کمونیست کارگری»اسناد موجود عضو 
 برداری از مطالبات برحق برپایی اعتراضات کارگری بوده است و با این منظور سعی در بهره

حزب »که  توضیح آن. کارگران مظلوم هفت تپه داشته است -شود مطالبات برحق تاکید می -
 .است« کومله»های  های وابسته به تروریست یکی از گروهک «کمونیست کارگری

زنندگان به سربازان جان  اشاره و سایر تهمت اکنون سؤال این است که آیا نباید مجرم مورد  
برکف وزارت اطالعات تحت تعقیب قرار بگیرند؟ آنها نه فقط به سربازان گمنام و فداکار وزارت 

 .اند اطالعات بلکه به کل نظام تهمت زده
سی و  بی ای و بی های زنجیره از فراکسیون امید و برخی از نمایندگان دیگر مجلس و روزنامه

صدای آمریکا و رادیو صهیونیستی زمانه و امثال آنها انتظاری نیست که به اخالق اسالمی و 
رتبه نظام این انتظار بود که  منافع ملی کمترین توجهی داشته باشند ولی از مسئوالن عالی

هوشمندی و درایت به خرج دهند و با مشاهده حجم انبوه هجوم داخلی و خارجی علیه وزارت 
ای زیر این نیم کاسه نهفته است؟ آیا تصور  اطالعات به این فکر فرو روند که چه کاسه

فرمایند که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا در تحریم وزارت  نمی
امید است که بیش از این در چنبره فریب دشمن گرفتار ! جلوه بدهند؟! جهاطالعات را مو
های داخلی آنها زمینه را برای اهداف  سازی سریالی دشمنان بیرونی و دنباله نشده و با جو

 .پنهان دشمن فراهم نیاورند

 :تجمع کارکنان شرکت نفت در برابر مجلس  -*

  
های  عیت معیشتی، گرانی و عدم تحقق وعدهکارکنان رسمی شرکت نفت در اعتراض به وض

 .دی ماه روبروی مجلس دست به تجمع زدند 57مسئوالن، امروز چهارشنبه 

 هستیم روزی نگران :هایش دلخوش است گروه ملی فوالد ایران هنوز به نوستالژی
 :بفروشد خصوصی بخش به کارگرش هزاران با را شرکت "ملی بانک" که

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713147-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713147-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF


را کلید ". سازی خصوصی" :آمده است ۹۹دی ۹١در تاریخ  خبرنگار ایلنا، پیام عابدی به گزارش
ابزار تولید از زمان ملی . ای برای توصیف  انحصاری کردن ابزار تولید  خوانند؛ کلید واژه می  واژه

نیروهای کار به خاطر . گشت از این رو چرخشان می. شدن صنایع در ایران در دست دولت بود
فقر آرام آرام از چهره شهرها . اال رفتگسترده شدن صنایع ملی در کل کشور تعدادشان ب

هایی به وجود آمدند که  در همه شهرها شرکت. جوامع صنعتی پدیدار شدند. شد زدوده می
خدای جنگ در اساطیر رم )سازی در مقام مارس  اما خصوصی .دل در گرو توسعه ملی داشتند

هره اقتصاد ملی را هدف سازی چ خصوصی. با اقتصاد  ملی درافتاد ۹۱به ویژه از دهه ( باستان
های دولتی میان  سازی  ولنگار که مبنایش توزیع  شرکت خصوصی. گرفت و بدترکیب کرد

خورند و  هاست، قلب  اقتصاد را هدف گرفته است؛ اقتصادی که مردم از آن نان می خودی
ار حاال اما آن کارگران  قدیمی به خاطر انحصاری شدن ابز.کنند های خود را رنگین می سفره

ها  البته خیلی. اند و از دولت طلب  کمک دارند ای بیگانه با تولید، بیکار شده تولید، در دست عده
کردند با هر ضرب و زوری که  هم که صاحب صنایع خصوصی شدند، بد نیت نبودند و تالش می

 گروه ملی فوالد ایران یکی از همین.شده دستمزد کارگران را از جایی تامین و پرداخت کنند
با این حال این شرکت از زمانی که . هاست؛ شرکتی یادگار  ملی شدن  صنایع در ایران شرکت

. صاحب این شرکت شد ۷۱در دهه " گروه امیرمنصور آریا. "انداز افتاد خصوصی شد در دست
آفرید  مه"هزار میلیارد تومانی که به  ۹اما اختالس . گشت ابتدا اوضاع خوب بود و چرخ تولید می

از صاحبان گروه امیرمنصور آریا و یارانش منتسب است، ورق را " سرویامیرخ
آنها به . امیرخسروی که اعدام شد، طلبکاران پشت در کارخانه صف کشیده بودند.برگرداند

خانواده امیرخسروی باید دستمزدهای عقب . شان، نگران آینده بودند جهت بازگشت  سرمایه
تمامی کارگران گروه ....داشتند و طلبکاران را راضی نگه می کردند افتاده کارگران را پرداخت می

کنند؛ چراکه آینده هیچگاه بهتراز گذشته  ملی فوالد روزهای  روشن گذشته را مطالبه می
های خود   های  زندگی با نوستالژی معروف است که مردم ایران تا آخرین لحظه! نخواهد بود
دانیم، شیرین و  رایطی که از آینده هیچ نمیکنند؛ چراکه طعم نوستالژی در ش زندگی می

  .دلچسب است

 :اتهام جدید کیهان برای دستگیری و شکنجه دوباره اسماعیل بخشی -*

 
حسین : آمده است ۹۹دی ۹١به قلم حسین شریعتمداری در روزی نامه کیهان در تاریخ 

گیج از بازتاب های  ، نماینده رهبر در روزنامه کیهان،«حسین بازجو»شریعتمداری، معروف به 
وسیع نامه شجاعانه اسماعیل بخشی و ضربه ای که به رژیم شکنجه و اعدام وارد کرده، در 

عضو یکی از »یک اتهام زنی جدید برای دستگیری و شکنجه جدید اسماعیل بخشی او را 
 «نامیده است« کومله»های  های وابسته به تروریست گروهک



 ١۱ در پالسکو / پالسکو ساختمان احداث محل از تهران شهردار سرزده بازدید -*
 :شود می ساخته منفی طبقه ۱ و طبقه

 

پیروز حناچی ظهر  : آمده است۰۹۹۹دی  ۰۹روز چهارشنبه تاریخ درگزارش خبرنگار ایلنا،  به 
امروز به طور سرزده در محل احداث ساختمان پالسکو حضور پیدا کرد و در جریان آخرین 

شده برای ایمن سازی بخش شمالی ساختمان و احداث ساختمان در بخش  اقدامات انجام
عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و .اند، قرار گرفت تخریب شدههایی که به طور کامل 

کرد، در توضیح جزئیات روند  معماری شهرداری تهران که در این بازدید شهردار را همراهی می
در ابتدا نظر شهرداری بر این بود که محل ساختمان : احداث دوباره ساختمان پالسکو گفت
نشان شود و یک  ، محلی برای تجلیل از شهدای آتشپالسکو با برگزاری مسابقه معماری
برهمین اساس مسابقه اول معماری برای طراحی . یادمانی برای حادثه پالسکو باشد
گلپایگانی در مورد ساختمان شمالی پالسکو که تخریب ....ساختمان جدید پالسکو برگزار شد

ال مقاوم سازی است و ساختمان شمالی زیر نظر یک شرکت مجرب در ح: نشده بود نیز گفت
 .کنند بخشی از مستأجرین و صاحبان بعد از مقاوم سازی در این ساختمان شروع به کار می

نفر از آتش نشانان در جریان این  ۰۵ساختمان پالسکو در آتش سوخت و ۰۹۹۱دی ماه  ۹۱
عنی در نخستین روزهای پس از این حادثه، مالک ساختمان ی. حادثه جان خود را از دست دادند

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی وعده داد تا در کم تر از دو سال ساختمان جدید را تحویل 
حدود دوسال پس از این ماجرا، .ندنیز کسبه در مجتمع نور مستقر شوکسبه دهد و تا آن زمان 

اقدامات مربوط به ایمن سازی بخش شمالی در حال پیگیری است و در مورد مابقی ساختمان 
ر کامل تخریب شد، مالک هنوز نقشه مورد نظر خود را در اختیار مراجع ذیصالح قرار که به طو

 .نداده است

اسماعیل "فرزند کارگرانیم، کنار : شوراهای صنفی دانشجویان کشور -*
 می مانیم" بخشی

  هر کجا مشتی گره شد، مشت  من

  زخمی هر تازیانه، پشت  من

  هر کجا فریاد آزادی، منم

   زنم ریادها دم میمن در این ف

تا « انقالب فرهنگی»ی تاریخی  سرکوب  دانشجویان از   برای ما دانشجویان که به تجربه...
چیزی نیست « نمایش زرد»نگریم، تنها واکنش در برابر این  می« ماه های دی بازداشت»

 ! [ی تلخ]جز طوفان  خنده ها

ها باشند، برای ما  عی حکومتهر چقدر هم که ذاتی و طبی... شکنجه، اعتراف، زندان و
رو تکرار بارها و بارها از شکنجه برای ما چیزی  از این. شوند هرگز طبیعی و عادی نمی

. بگذاریم« منطق طبیعی سیستم»نیست که در برابرش ساکت بنشینیم و به حساب  
برای ما عادی شود « زندان»و « بازداشت»، «شکنجه»خواهند که  آنها دقیقا همین را می

، "دانشجویانیم"مان را از یاد ببریم؛ که ما «حقوق بدیهی انسانی»اصل بودن  و
، "ایم  های دینی اقلیت"، "اقوامیم"، "ایم زنان"، "پرستارانیم"، "بازنشستگانیم"، "معلمانیم"
توأمان در « برابری»و « آزادی»و خواهان  "کارگرانیم"، "آموزانیم  دانش"، "نگارانیم روزنامه "

 .تاریکاین شب  
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و امروز ما خود « مانیم فرزند کارگرانیم، کنارشان می»بارها شعار دادیم و بر آن هستیم که 
، اسماعیل «برابری و آزادی»به خاطر فریاد « زندان»و « شکنجه»گان  خورده  به عنوان زخم

ای تنهایش نخواهیم گذاشت همچنان که  دانیم که لحظه بخشی را همسنگری می
گوییم که  به او و دیگر کارگران مبارز می. را تنها نگذاشتیم« فوالد»و « پهت  هفت»کارگران 
های   های گره کرده، پاها و حنجره ، چه اینکه مشت«لرزد تان می زمین زیر پای»هنوز هم 

های ما کنشگران صنفی دانشگاهی به عنوان فرزندانتان تکثیر  آکنده از فریادتان در بدن
سازی  همه  سازی و خصوصی اومت علیه امواج پولیما چنانچه در مق. است شده

سرنوشتیم و در  سنگریم، در تحمل حبس و شکنجه نیز هم های زندگیمان هم ساحت
 .پیمانیم ایستادن بر حقمان تا آخر هم

اند که   است گویای این نکته برآمده« شکنجه»ها علیه  فریادهایی که در تمامی این سال
در استفاده " اصولگرا"و " طلب اصالح"های سیاسی  ناحمسئله مطلقا جناحی نیست و ج

ای واحد، گوی سبقت را از یکدیگر  استثماری_از این ابزار برای تداوم منطق اقتصادی
مان  های گذشته رفیقانی را از میان در تمامی سال« دانشجویان»ما به عنوان . اند ربوده

ساز  ساز و خصوصی و دانشبنگاهزخمی و جان داده در راه مبارزه علیه منطق سود محور 
ما نیز همچون . بینیم ایم و هنوز هم می ست دیده که بقایش در گرو چنین سرکوبی

ها هرگز   مان هستیم اما نه ما و نه اسماعیل اسماعیل پیگیر حقوق بدیهی انسانی
 !باشد« شکایت از شکنجه»تواند مرجع رسیدگی به  گر خود می پنداریم که شکنجه نمی

خواهند زندان و شکنجه را  ست که می ای«جامعه»خواهی ما پیش از هر کس   قخطاب ح
« شکنجه» کوشیم تا همگان را نسبت به برایش به امری طبیعی بدل کنند و ما می

 .بود گر دمی فروگذار نخواهیم  داریم و البته که از به چالش طلبیدن شکنجه حساس نگه

و « زور»، علیه «استثمار»حیات اجتماعی، علیه « کاال شدن»ها علیه  ما در کنار اسماعیل
ها  ها و شکنجه ها، حکم با تمام توان مبارزه خواهیم کرد و با وجود تمامی  زندان« فریب»

. های جناحی خدمتی انداز شود و نه خوش فریاد  برابری طنین« دانشگاه»کوشیم تا از  می
ی قربانیان را  گوییم همه روز سخن میدر این میان با وفاداری به سنتی که از جایگاه  آن ام

 .خوانیم فرا می« شورایی»به مقاومتی همبسته، کنار هم و در یک کالم 

 :متن کامل در اینستنت ویو
https://telegra.ph/56-65-مانیم-می-بخشی-اسماعیل-کنار-کارگرانیم-فرزند 

خواسته معلمان و « مدبیمه تکمیلی کارآ؛ نسرین هزاره مقدم گزارش  -*
 :مزدبگیران ایرانی است

 
 به همراه گفتگو با جعفر ابراهیمی و اسکندر لطفی

و عملکرد نامناسب  کارگزاران  آن، محدود به « های تکمیلی بیمه»اعتراض به ماهیت 
کمپین معلمان و یا یک بازه زمانی مشخص نیست؛ مدتهاست که دستمزدبگیران به وجوه 

های  های تکمیلی اعتراض دارند؟ آیا روزی فراخواهد رسید که صندوق ی بیمه ناعادالنه
ی مکفی ارائه دهند تا لزوم استفاده از بیمه تکمیلی  های پایه بازنشستگی، بتوانند بیمه

 اعتبار شود؟ بی
 :گزارش را در لینک زیر بخوانید 

710938-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 :کرد دیدار مطهری علی با بخشی اسماعیل :وگو با ایلنا یالبی در گفتز -*
زیالبی در فرزانه : آمده است۰۹۹۹دی  ۰۹روز چهارشنبه تاریخ درگزارش خبرنگار ایلنا،  به 

ماه بنا به    شنبه هجدهم دی   دیروز سه :وگو خبرنگار ایلنا، در تشریح جزئیات این خبر گفت گفت
نشست نایب رئیس  ،(همدانی مصطفی ترک)مطهری  های مکرر وکیل آقای   درخواست

انتشاریافته از جانب موکلم  با اینجانب و آقای اسماعیل بخشی درخصوص دردنامه مجلس
همدانی هم اظهار  اسماعیل بخشی درباره اظهارات مصطفی ترکوکیل .بود

درخصوص پرونده موکلم صرفا اظهارنظری ( آقای همدانی)نظرهای وکیل محترم  اظهار :داشت

https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-01-10
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-710938
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/713331-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


مسئوالن و فعاالن دیگر نسبت به پرونده موکلم،  است مانند اظهارنظرهای سایر اشخاص،
 .ولی سمتی به عنوان وکیل در پرونده ندارند

  !به مردم دروغ نگویید: اسماعیل بخشی  -*
 

 
اسماعیل  :آمده است ۹۹دی ۹١در تاریخ اینستاگرام اسماعیل بخشی  دربرپایه خبر مندرج 

که هیچ یک از مسئوالن حکومتی با  :کرده استبخشی نماینده ی کارگران هفت تپه، تاکید 
این نامه به دنبال آن منتشر شد که سخنگوی فراکسیون . او هیچ گفتگویی نکرده اند

ی شدند عطلبان و نیز رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی مد اصالح
م گفته اسماعیل بخشی ضمن قدردانی از حمایت های مرد. جلساتی با او برگزار کرده اند

 .ه استاست که هیچ مقام دولتی و حکومتی برای شنیدن حرف های او به سراغش نیآمد
 :متن نامه ی اسماعیل بخشی

به مردم عزیز میهنم سالم میکنم و از اینکه تا این لحظه بنده را مورد حمایت و محبت خود 
 .قرار دادند سپاسگذارم

حظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف کنم اینجانب تا این ل به همه ی عزیزان اعالم می
دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده ی شکنجه ام در دوره ی بازداشتم در وزارت 

 .اطالعات، هیچ گفتگویی نداشته و حرفهای مرا نشنیده اند
 !به مردم دروغ نگویید: گویم حرفی ندارم فقط می

 
در مورد خودم و برادرم  !!!حاضرم در یک دادگاه عادالنه :قلیان سپیدهمتن نامه  -*  

 .اسماعیل بخشی و شکنجه هایی که شدیم شهادت بدهم
 

    
 سالم به همگی 
ت اطالعات احضار شده بودم دو نفر که خود را دوشنبه که برای چندمین بار به ستاد خبری وزار 

کردند، ابتدا از من در مورد آنچه در سی روز بازداشت اتفاق افتاد  معرفی می" بررسی"مامور 
و من در مورد   بخشی اسماعیل  های سوال کردند و پس از توضیحاتم با گفتن اینکه بحث

 شکنجه توهم است
پس تصمیم گرفتم توضیحاتم را دیگر نه به ماموران، که رو به مردم . شان پایان دادند به بررسی
 .شرح دهم

گفتن از شکنجه، فقط توضیح یک درد شخصی نیست بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی  
دهند و انکار یا تقلیل آن به اشتباه یک  هادهای امنیتی درقبال زندانیان به خرج میاست که ن

 .آور و البته دردی مضاعف است بازجو توجیهی خنده
هایم را خیس کند و تنم  تواند چشم یادآوری سی روز رفتار وحشیانه و ضدبشری هنوز هم می 

 .را بلرزاند
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را از زیر ضرب و شتم ماموران بیرون بکشد حین دستگیری، اسماعیل بخشی سعی میکرد م 
 .اما خودش را چنان به باد کتک گرفتند که بیهوش شد

اطالعات، تا پلیس از زمان بازداشت در فرماندهی حفاظت   بخشی_اسماعیل  ی شکنجه
و زمان انتقالمان از شوش به ( هایم را شکستی که فریاد میزد من یک کارگرم دنده) امنیت 

بازداشتگاه اطالعات اهواز چنان شدید بود، که من ده روز نخست بازداشتم تصور میکردم 
 .برادرم مرده است

اد میکشیدم، تا اینکه از ده روز نه میتوانستم غذا بخورم، نه میدانستم شب است یا روز؟ فری
اش را  اش بردند و صدای زخمی ها و فریادهایم عاصی شدند و نزدیک اتاق بازجویی قراری بی

 .برادرم اسماعیل زنده بود. شنیدم
ی کابل  سایه.روزهای اول، چه حین دستگیری و چه در بازداشتگاه با ضرب و شتم همراه بود

آنکه حرفی از شکنجه با  مین دلیل بود که بیبه ه. باالی سرم بود تا اعتراف بنویسم 
و ای کاش و صد ای کاش  . ام شدند ام زده باشم متوجه غیرطبیعی بودن وضعیت خانواده

وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً . شد شکنجه به همان ضرب و شتم خالصه می
روز آخر  . ت ماجرا بودترین قسم رسید، دردناک زدم صدایم به جایی نمی حتی اگر فریاد می

  گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و بازجو می
. و پودرتان خواهیم کرد. هم پخش خواهیم کردرا را در اخبار بیست و سی   بخشی_اسماعیل

بله خداوندگاران قدرت اگر من نمیدانستم که شما میتوانید ما را پودر کنید که روی این صندلی 
 .نشسته نبودم

هایم بازجویی و تحقیر شدم، بازجویی با شکم گرسنه  من حتی در مورد رنگ مو و مدل لباس 
ها  یا شکنجه نیست؟بازداشت پایان یافت اما شکنجهاز صبح تا چند ساعت پس از خاموشی، آ

ی وزارت اطالعات شوش معرفی کرده، در میان پنج هزار کارگر  شخصی که خود را نماینده. نه
تصور کنید در  . ام هم رسیده  ها به گوش خانواده های غیراخالقی به من داده و این اتهام نسبت

میانجی آن ادعاها، در این روزهای به اصطالح یک شهر کوچک، و در فرهنگی سنتی، صرفاً به 
 ...گذرد آزادی چه بر من گذشته و می

ی اسماعیل بخشی بودم و در  ی دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه من در مرحله 
به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به . روزهای بازجویی شاهد تحقیر او

، در   بخشی_اسماعیل  ه در مورد خودم و چه در مورد برادرمحاضرم چ. خودش هتاکی کند
 .ها شهادت بدهم دادگاهی عادالنه برای این شکنجه

 
 !رای همیشه پایان دهیممتحد شویم، به شکنجه ب : بیگی معصوم اکبر -*
 

اسماعیل . گذشته است هرگز نباید به آسانی گذشت، هرگز بخشی_اسماعیل#از آنچه بر 
اسماعیل بخشی چون روح پدر  .بخشی فقط یک نمونه است، نماد است، یک نشانه است

 26روح همه ی کسانی است که پس از . شکسپیر است" هملت"هملت در نمایشنامه ی 
در گوشه گوشه ی این سرزمین بالزده گرفتار شکنجه ی سیستماتیک حکومت  5206خرداد 

ندای این دادخواه دلیر . این روح به هیئت اسماعیل بخشی به دادخواهی آمده است. شده اند
 .بی پاسخ نگذاریم را

بود، ...شکنجه بود، حمله به کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و 5206خرداد  26تا پیش از 
قلع و قمع نیروی مقاومت سازمان یافته بود اما هنوز صورت سیستماتیک پیدا نکرده بود چرا 

ود که ضد انقالب تتمه ی آنچه از انقالب بهمن و نیروی خروشان آن برجا مانده بود مانع از آن ب
هر صدای مخالف با  5206از پس از سال . پیروز مردم انقالبی را به آسانی به صالبه بکشد

باید . پاسخ گرفته است"( تعزیز"با کاله شرعی )سخت ترین شکنجه های جسمی و روحی
همتی بدرقه ی راه اسماعیل بخشی ها کرد تا یک بار برای همیشه به شکنجه با همه ی 

نگذاریم حکومت دار و شکنجه بر سر قتل جمال . شنیع و پلیدش پایان داد پی آمدهای
خاشقچی به دست حکام مرتجع سعودی جار و جنجال به راه بیندازد و عمله و اکره ی راست 

اش را به صف کند و خود در داخل بازداشتگاه های مخوفش بدترین شکنجه ها را بر " چپ"و 
بر ضد شکنجه ی . اعمال کند( سپیده ی قلیان ها)گران ضد کارگران و فرزندان حق طلب کار
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بساط . دادخواه همه ی شکنجه شدگان این سال ها باشیم . سیستماتیک متحد شویم
 .شکنجه را برچینیم

 بیگی_معصوم_اکبر
 به میلیاردی هزار ۱ تپه هفت گونه غارت فروش :در برنامه تیتر امشب مطرح شد -*

 :فروختند پنهانی را تبریز سازی ماشین/تومان یاردمیل ١۳

نماینده طرقبه و " محمد دهقان"  :آمده است ۹۹دی ۹١در تاریخ  ایلنا، خبرگزاری  به گزارش
تیتر "در برنامه ( نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی)فر  همچنین رمضان علی سبحانی

سازی واحدهای تولیدی مطرح  د خصوصیشب گذشته حضور یافتند و نکاتی را در مور" امشب
دهقان با بیان اینکه مجتمع هفت تپه را دالالن دالر با پرداخت رشوه چند صد سکه  .کردند

هزار میلیارد تومان ارزش دارد که در  ۷هزار هکتاری،  ۵۱این مجتمع : خریداری کردند، گفت
میلیون تومان فروخته شد که در  ۱۱۱میلیارد و  ۰۱میلیارد تومان و در نهایت به  ۵۵۱۱ابتدا به 

به طور مثال؛ شرکت . به نکات اساسی توجه نشده است  .حقیقت غارت صورت گرفته است
ها به صورت پنهان و بدون  اند و واگذری میلیارد فروخته ۵۷۹سازی تبریز را به قیمت  ماشین

ن ضمن اینکه سازما. نظارت انجام شده است و به مجلس اطالع رسانی نشده است
های  ها باید در روزنامه ای معامله و کارشناسی سازی موظف است خالصه خصوصی

سازی  شرکت ماشین: دهقان گفت  .کثیراالنتشار منعکس شود که این اتفاق نیفتاده است
تبریز شرکتی است که صنایع کشور به این شرکت وابسته است و دهها هزار ماشین در این 

هزار و  ۷۹هکتار است،  ۰۵۵ن کارخانه این شرکت مساحت زمی. شرکت ساخته شده است
متر زمین در منطقه ایلگلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر  ۱۱۱

میلیارد تومان  ۷۹۱میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن  ۰۱تا  ۰۱متر آن حداقل 
خته اند و قرار است تا مبلغ فروخته شده میلیارد تومان فرو ۵۷۹شود که کل شرکت را  می

طبق گفته کسی که این شرکت را خریده است، خرید از طریق . ظرف چندسال پرداخت شود
مذاکره و پنهان بوده است نه مزایده و شخص خریدار اصال اهلیت این کار را ندارد، اکنون هم در 

اند و در اصل اموال ملت را  کردههفت تپه را دالالن دالر خریداری : وی تصریح کرد.زندان است
هزار هکتار زمین دارد که در واگذاری به دو فرد جاعل و رشوه  ۵۱هفت تپه . اند غارت کرده

هزار میلیارد  ۷زمین هفت تپه اکنون حدود . دهنده در حد چندصد سکه واگذار شده است
ار میلیارد تومان هز ۹۱۱میلیارد تومان فروخته شده و آنهم به  ۵۵۱۱تومان ارزش دارد که 

میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت  ۱۱۱میلیارد و  ۰۱کاهش یافته و بازهم در آخر به 
مجلس انتظار دارد فهرستی از : دهقان گفت.فروشی نبوده بلکه غارت صورت گرفته است

خواری ارائه شود و اگر قرار  سازی بوده نه خصوصی سازی که در حقیقت خصوصی خصوصی
ها به قیمت پایین و به افراد نااهل فروخته شود بهتر است به صورت سهم بندی  است شرکت

 ....کنند واگذار شود به خود افرادی که در شرکت کار می

  بیانیه ی پنج تشکل کارگری در مورد نامه ی اسماعیل بخشی -*
  پیام نامه ی سرگشاده اسماعیل بخشی

ان پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر کارگر - ۵ کارگران پروژه های پارس جنوبی -۰
جمعی از کارگران محور   -۱فعاالن کارگری شوش و اندیمشک  -۱فعاالن کارگری جنوب -۹ امام

به دنبال اعتصابات و تظاهرات چند هفته ای کارگران شرکت کشت و صنعت ،  کرج -تهران 
ه خود مبارزه می نیشکرهفت تپه که علیه خصوصی سازی و برای احقاق حقوق از دست رفت

ی اعضاء مجمع نمایندگان کارگران و پس از آن علی نجاتی  کردند، اسماعیل بخشی و همه
عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شیوه ای خشن توسط نیروهای 

امنیتی دستگیر و در سلول های مخوف زندان های اهواز، شوش و اندیمشک زیر شدید ترین 
اسماعیل . ی اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی قرار گرفتند جوهای ادارهی باز شکنجه

روز شکنجه های طاقت فرسا با مقاومت خود و حمایت کارگران، دانشجویان، ۵١بخشی پس از
اسماعیل . ی اقشار زحمتکش جامعه با قرار وثیقه آزاد شد معلمان، بازنشستگان و همه

ا نگارش نامه ای سرگشاده به وزیر اطالعات و بخشی پس از آزادی در اقدامی جسورانه ب
دعوت از وی به مناظره پرده از درنده خویی بازجویانی برداشت که در این نظام اسالمی با 
پشتوانه قوانین شرع و با اتکا به دستورات مذهب به طور مستمر شکنجه های جسمی و 
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. عمال کرده اند و می کنندروحی شدید و مرگبار نسبت به معترضان و مخالفان و حق طلبان ا
این نامه از این جهت که به افشای سیاست های سرکوبگرانه رژیم اسالمی پرداخته است و 

شکنجه گران نظام سرمایه داری را به جامعه معرفی کرده است، اقدامی قابل تقدیر و 
اقدام اسماعیل بخشی به افشای شکنجه . ی پشتیانی و پیگیری بی دریغ است شایسته
ی و روحی و فشارهای امنیتی بر فعاالن کارگری و سیاسی، در همان حال بیانگر جسم

ی سیاسی کارگران و موضع گیری این طبقه در مقابل دستگاه سیاسی قدرت  ضرورت مبارزه
ی  ی عناصر پیشرو کارگری که پرچم مبارزه هر کارگر پیشرو و حق طلب و همه. حاکم است

ی  ی کارگر از مبارزه ه این امر واقف باشند و بیاموزند که طبقهطبقاتی را برافراشته اند باید ب
ی اقتصادی و معیشتی   خود  کارگران در روند مبارزه. سیاسی گریزی نمی تواند داشته باشد

نمی توانند بدون به چالش کشیدن قدرت سیاسی حاکم که حافظ منافع سرمایه داران است 
ی سیاسی و به زیر سوال  مبارزه. پیدا کنند به پیش روند و به منافع و حقوق خود دست

کشیدن مقامات حاکم، بویژه مقامات امنیتی، انتظامی، نظامی و قضائی و منصوب 
کنندگانشان در باالترین سطوح که مسئول اصلی تبهکاری ها، فساد و اختناق حاکم بر جامعه 

یکی از نقاط قوت . ان باشدهستند باید جزء جدائی ناپذیر و گسترش یابنده ای از مبارزات کارگر
ی اسماعیل بخشی به وزیر اطالعات نه تنها افشای تبهکاری بازجویان  ی سرگشاده نامه

ی  پیام نامه. شکنجه گر بلکه افزون بر آن خواست پاسخگو بودن مقامات باالی امنیتی است
فاکی ی مردم، ساکت نماندن در برابر س ی اسماعیل بخشی به مبارزان و به همه سرگشاده

  .های نظام حاکم و اعتراض بی با کانه به آن است
مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه دستاورد های مثبت مهمی داشت که مهم ترین آنها نشان 

ی کارگران به نیروی خود و اهمیت استقالل  دادن قدرت همبستگی کارگران، اعتماد و تکیه
پرداخت فوری و یکجای : رت بودند ازخواست های کارگران هفت تپه عبا. جنبش کارگری است
ی کارگران که کارفرمایان از انجام آن سرپیچی می کنند، خاتمه دادن به  مزدهای عقب افتاده

خصوصی سازی، آزادی کارگران و معلمان زندانی، به رسمیت شناختن تشکل های مستقل 
صادی و هم این خواست ها هم محتوای اقت. کارگری و همبستگی با دیگر حرکات کارگری

اجتماعی و رفاهی و  –ی اقتصادی  درک ضرورت مبارزه هم در عرصه. محتوای سیاسی دارند
ی سیاسی یک شرط مهم بارور شدن و تأثیرگذاری این مبارزات و تداوم  هم در عرصه

  .آنهاست
. ی اسماعیل بخشی تأثیر قابل مالحظه ای بر جامعه نهاده است  ی سرگشاده  انتشار نامه

از شکنجه شدگان و ستمدیدگان ماشین سرکوب و شکنجه حاکم با این نامه  بسیاری
این نامه همچنین ولوله ای در درون محافل مختلف . احساس همدردی و همزبانی کرده اند

از یک سو فشارهائی برای تکذیب مفاد آن یعنی تکذیب شکنجه از . حکومتی ایجاد کرده است
ی و خانواده اش وارد می شود، از سوی دیگر وزیر سوی مأموران امنیتی به اسماعیل بخش

اطالعات در شورای امنیت ملی وجود شکنجه در سازمان اطالعات رژیم را به طور کلی منکر 
اسماعیل « درگیری»می گردد و در همان زمان یک پادوی گوش به فرمان مجلسی حکومت از 

  .تم و شکنجه را توجیه کندبخشی به هنگام دستگیری با مأموران حرف می زند تا ضرب و ش
برای پایدار شدن اثر این نامه نه تنها حمایت پیگیر و بی دریغ از آن ضرورت دارد، بلکه باید به 

ی سیاسی در حرف و در عمل تأکید شود زیرا که افشاگری دولت  طور صریح بر ضرورت مبارزه
، شکنجه و ارعاب جزء سرمایه داری در تمام وجوه آن و از جمله افشای دستگاه های سرکوب

     .ی کارگر است ی سیاسی طبقه مهمی از مبارزه
  !رگران علیه حاکمیت سرمایه داریی سیاسی کا شکوفا باد مبارزه

  کارگران پروژه های پارس جنوبی
  کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

  فعاالن کارگری جنوب
  فعاالن کارگری شوش و اندیمشک

  کرج -ز کارگران محور تهران جمعی ا
  ۰۹۹۹دی ماه 

Kargaran.parsjonobi@gmail.com 



 : بیانیه ی حمایتی از آقای اسماعیل بخشی -*
توسط ماموران  ۰۹۹۹آبان ماه  ۵۹آقای اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه در تاریخ 

شیانه و وححکومت اسالمی دستگیر و نزدیک به یکماه مورد شکنجه روحی و جسمی 
  .غیرانسانی قرار گرفت

ساله دارد۔ رژیم ۱۱شکنجه، سرکوب و تجاوز به حقوق انسانی شهروندان ایران، پیشنه ای 
کشور در مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر ۷۱توسط ۵۱۰۷حاکم بر ایران در دسامبر 

  .یران برای چندمین بار محکوم شدنقض حقوق بشر در ا
اجتماعی و فرهنگی ایران که , وان بخشی از کنشگران سیاسیما امضاء کنندگان زیر، بعن

شاهد سیاست های سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر توسط حکومت اسالمی بوده و 
توحش، تبعیض، جنایت و بربریت حکومت اسالمی را بخش جدائی ناپذیر از این نظام می 

ت حکومت اسالمی می خواهیم که جنایا" شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد"دانیم، از 
در ایران را محکوم کرده و درخواست ما مبنی بر، اعزام هیئتی به نمایندگی نهاد حقوق بشر 

آقای  سازمان ملل بهمراه یک تیم پزشکی برای دیدار حضوری، گفتگو و معاینه کامل پزشکی
  .اسماعیل بخشی را بپذیرند

می خواهیم هرچه زودتر " شر ایرانحقوق ب"ما از آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در حوزه 
  .را فراهم کنند تدارک دیدار حضوری هیئتی با آقای اسماعیل بخشی

7tapehazad@gmail.com  
  امضاها

محمد ملکی، امیر معیری، محمود خادمی، حبیب بهره مند، اصغر فتاحی، بهروز قربانی، 
حیاتی، اقبال اقبالی،  مجید آژنگ، کاوه الحمودی، بهرام معزی، جهانگیر لقایی، ملیحه

، اصغر کیانی، پوران فکور، سیاوش عبقری، جاوید (فاضل موسوی)اسماعیل جوراب باف 
جوان، اسفندیار خلف، ناصر کرمی، پرویز ضرغامی، بهزاد صمیمی، نادر افکاری، حافظ 

فاضلی، کامبیز حسن زهی، مصطفی زارع، ایمان فروتن، پری عسگری، سیما ریاحی، فریبا 
، مسعود قربانی، نیوشا قربانی، فرهنگ قاسمی، ابراهیم آوخ، فرزانه قاسمی، فریبا قربانی

قاسمی، علی محبی زاده، ژیال احمدی، مهدی ذوالفغاری، شهال عبقری، ثریا ندیم پور، 
مسعود نقره کار، وحید بدیعی، سهیال ستاری، علی اصغر سلیمی، مهرداد سید عسکری، 

ندیار منفرد زاده، فرزین خوشچین، فریندوخت هادیخانلو، مجید دهبان، مهین ارجمند، اسف
عباس اخباری، مجتبی بلند مرتبه، شهرام صبوری، رضا حسن پور، قاسم بهرامی، احمد تاج 

گردون، امیر شکوه زاده، رحیم فالحت، محسن مرتضوی، منصور کاویانی، ذکرهللا 
ید اخالقی، سرفراز رحیمی، دارا اتحادالخلق، آریا کلهر، ترانه افشاری، علیرضا یعقوبی، مج

صالح زاده، عباس خرسندی، فرهاد تالشی، قاسم غمگسار، رضا آزموده، هادی شاه 
کرمی، ایرج نصیری، منصورگالبیان، محمد کاشفی، شکرهللا اقبالی، فرهنگ رضایی، 

هوشنگ گرامان، مریم صالحی، محمد رضا روحانی، رضا گوهرزاد، حسن کیانزاد، مهدی 
رویز مختاری، غالم حق شناس، مریم هادی پور، خلیل دشتی، اکبر هادی پور، منیر زمانی، پ

سلیمانی، نادر ابراهیمی، هآدی لنگرودی، شهال آزادی، عبدالرضا اقبال پور، خسرو امیری، 
محمد پویا اسالمی، پیمان کرد امیر، احمد تاج، ابوالقاسم قدسی، آذر آزادی، ردا اسماعیلی 

صدیقه شریفی، رحیم فالحت نژاد، رضا باقری، صدیقه شمس، نینا  پور، ناهید حسینی،
باقری، اکبر حجاب آبایی، فرهاد دهنوی، سحر شهریاری، جواد گلچین فر، علی توالمی، 
غالم عسگری، محمد مسعودی، احمد سلطانی، پوران ابراهیمی، رویا تیموری، عباس 

، ادریس رحمانی، پری سیما اخباری، هادی شاه کرمی، مهتاب قربانی، خلیل فریادرس
نیلسون، صبا اسدی، نادر افکاری، فیروز مامویی، لیال جدیدی، فرامرز حبیبی، سعید اوحدی، 
مهران کروندی، منوچهر بی غم، بیژن قبادی، مراد براتی، افسانه اسکویی، جواد شفایی، 

ر، رویین دلبار، پارسا نوری، کورش ممبینی، مهدی جلیلیان، عبدالرضا اقبال پور، روژین دلبا
آدلیال مان، اسحاق مسیحی، علی گزرسز، فاطمه قبادی، شهرزاد صبوری، علی فکری، 
بهروز جاوید، آیت فالحی، کامبیز محمودپور، محسن مرتضوی، محمود جعفری، سعدی 

واسکسی، جواد اژدرزاده، آلکس اخوان، بینا مبشری، جالل فالح، همایون مهمنش، حمید 
ده، ابوالقاسم شمس، زهرا یزدانپناه، سیما همتی، حمید اکبری، فاطمه حمیدی، فایده برآین

طباطبایی، احمد رافت، رضا گوهرزاد، اصغر عباسی جزی، محسن پاک سیرت، حشمت 



غالمی، آرمان نجم، یونیتو ممالی، فرحناز جوکار، نیره انصاری، زرتشت احمدی، هوشمند 
رداد کاشانی، بابک طهماسبی، فریبرز امیرممتاز، مهدی خانبابا تهرانی، علی صمد، مه

شادان، مهران صالحی، شاهرخ شمیم، بهمن مبشری، منصوره بهکش، رضا اسماعیلی، 
 .پرویز کرمانشاهی، عیدی نعمتی

  :تجمع بازنشستگان کیان تایر در جلوی ساختمان وزارت صنایع -*

های بازنشستگان کیان در ادامه پیگیری: آمده است دی  ۰۹روز چهارشنبه برپایه خبر منتشره 
تایر برای وصول حق سنوات بازنشستگی خود از ساعت نه صبح تجمع اعتراضی خود را 

روز سه شنبه هفته پیش نیز در عین این تجمع در  .رپا نمودندمقابل ساختمان وزارت صنایع ب
  .همین مکان از صبح تا هفت غروب کارگران بازنشسته کیان تایر تجمع برپا کرده بودند

س از تجمعات مکرر و پذیرش پرداخت سنوات از محل یارانه ها و ابالغ دستور پرداخت از پ
هفده میلیارد تومان جهت تسویه کامل سنوات  ،سازمان برنامه و بودجه حدود چهل روز قبل

سالهای قبل تا حال حاضر بازنشستگان به حساب وزارت صنایع واریز شد و از ان زمان تا 
وزارت کارگران را به وادی بوروکراسی معمول کشانده و کاسه صبر کنون بخشهای مختلف 

  .همه را لبربز کردند
پس از ایراد گرفتن غیر معمول واحد حقوقی  منتشره کارگران باردیگر مجدداگزارش  برپایه

ای متعدد مدیران بازنشستگان که از نه صبح در سرمای خیابان برای امضاه ،وزارت صنایع
ناگزیر کارگران بازنشسته کیان تایر ساعت چهار بعد از ظهر به سمت   .سر کرده بودند

خیابان سمیه حرکت کرده و اقدام به نشستن وسط خیابان سمیه کردند و باعث بسته 
وعده وعید نمیخواهیم ما حقمون "   شدن خیابان برای دقایقی شدند و شعارهایی همچون

مدیر بی لیاقت استعفا " و" یشهیه اختالس کم بشه حق ما پرداخت م" و" میخواهیم
  .سر دادند" استعفا

سپس با پا درمیانی نمایندگان بازنشسته ها و وعده حل مشکل تا روز شنبه آینده در 
ساعت حدود شش بعد از ظهر تجمع پایان و قرار شد در صورت عدم تحقق پرداخت سنوات 

 .به تجمع خود ادامه دهند"مجددا
 
 :پرستاری بخش مشکالت حل برای پایدار منابع از بودجه تامین لزوم -*

مریم : آمده است۰۹۹۹دی  ۵۱  شنبه روز پنجدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری به گزارش 
دانشکده پرستاری و پذیرش  ۰۹۵وجود : گفت معاون پرستاری وزارت بهداشت  حضرتی،

هزار دانشجوی پرستاری در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  ۰۰ساالنه نزدیک به 
عضو هیات علمی همچنین فعالیت شبکه ملی  5666جود بیش از دکترای پرستاری و و

درصد از  ۵۱داشتن حداقل : تحقیقات پرستاری را از نقاط قوت حوزه پرستاری دانست و گفت
های  سهم تولید علم و چاپ مقاالت علمی و حضور اساتید و درخشش پرستاری در جشنواره

دهد پرستاری ما از نظر علمی و  می مجله علمی پرستاری نشان ۹۱مختلف، انتشار بیش از 
امروز که در آستانه چهلمین سالگرد : وی افزود....پژوهشی از بسیاری از کشورها جلوتر است

پیروزی انقالب اسالمی هستیم، پرستاری چه در عرصه علمی و چه در عرصه 
ها جفا در حق همه  های چشمگیری داشته که ندیدن این واقعیت پیشرفت اجتماعی
معاون پرستاری وزارت بهداشت ...وتان و بزرگان ما در تمام عرصه های کشور استپیشکس

کمبود شدید نیروی پرستاری، حجم زیاد کار، مطالبات و معوقات انباشته، اضافه کار اجباری و 
اجرا نشدن برخی از مصوبات قانونی به دلیل کمبود نیرو را منجر به ایجاد مشکالت معیشتی 

امید است با تامین بودجه از منابع پایدار این دوران : ران دانست و اظهارکردبسیاری برای پرستا
 .سخت نیز بگذرد

 :تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در کرمانشاه -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/713922-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C


   
در اعتراض به پرداخت نکردن دو ماه حقوق  کرمانشاهو فرهنگیان  معلماندی  ۵۱روز پنجشنبه 

و همچنین پاسخ ندادن به مطالباتشان در مقابل اداره آموزش و پرورش استان در این شهر 
 کردند تجمع

 :تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان در اردبیل -*

  
فرهنگیان اردبیل در اعتراض به پایین بودن حقوق و همچنین پاسخ  72دی  56امروز پنجشنبه 

 نگرفتن در مورد مطالبات شان در مقابل اداره آموزش وپرورش این شهر تجمع کردند

 :اعتراضی معلمین خرید خدمت در یزدتجمع  -*

 
معلمان خرید خدمتی یزد در  در شهر یزد ؛ جمعی از دی ماه 56روز پنجشنبه خمین طور 

 اعتراض به ادامه بالتکلیفی در مقابل اداره آموزش و پرورش یزد تجمع کردند

ور ای نباید از حوزه دفاعی و امنیتی کش بودجه  هیچ: عضو مجمع نمایندگان گیالن -*
 :دریغ شود

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/20/1919625 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%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://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9


محمد مهدی  : آمده است۰۹۹۹دی  ۵۱ به گزارش خبرگزاری تسنیم در تاریخ پنجشنبه
ای نباید از حوزه  بودجه  نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با بیان اینکه هیچافتخاری 

جلس مفاد الیحه بودجه سال آینده را در این حوزه م: دفاعی و امنیتی کشور دریغ شود گفت
با توجه به شرایط فروش نفت و متغیر بودن : اظهار داشتوی  .کند به دقت بررسی می

هایی  های زیرساختی کشور نیز با چالش اجرای پروژه  درآمدهای نفتی در سال آینده، روند
عضو کمیسیون .اندیشی کند رهاکنون باید برای آن چا شود بنابراین دولت از هم مواجه می

عمران مجلس پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و برداشت کمتر از خزانه کشور توسط دولت را 
های  نیازهای اساسی و احتیاجات روز کشور باید به روش: مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد
ل وقت از خزانه مملکت مشکلی را ح های وقت و بی دیگری برطرف شود و برداشت

کننده جنگ و  وقت شروع ایران هیچ  :نماینده مردم فومن و شفت در مجلس ، افزود.کند نمی
ستیز در جهان نبوده و نیست اما حفظ آمادگی و تقویت تجهیزات دفاعی کشور امری بسیار 

های  های دولت جهت تدوین بودجه سال آینده براساس چالش وی تالش.ضروری است
وضعیت کشور بحرانی است : د اشاره قرار داد و ابراز داشتاقتصادی موجود کشور را مور

اقتصادی را  های ود و سر و سامان دادن فعالیتهمین خاطر دولت ایجاد بهبود در فضای موج به
 .در دستور کار خود قرار داده است

 
 :اعتصاب گسترده تر در روز شنبه-ادامه اعتصاب در هفت تپه -*
 

ه اعالم کرده بودیم که در بیستم دیماه دست به اعتصاب آذرما ۵۹همانطور که در تاریخ 
دیماه، تعدادی از همکاران در  ۵۱خواهیم زد طی روزهای سه شنبه و نیز امروز پنجشنبه 

 .محل کارخانه دست از کار کشیده و دست به تجمع اعتراضی زدند
سترده تری بدینوسیله از تمامی همکاران میخواهیم که در روز شنبه به شکل متحدانه و گ

از همکاران میخواهیم به شایعه پراکنی و تفرقه اندازی برخی . در اعتصاب شرکت کنند
عناصر خودفروخته که در کانال های خود به نفع کارفرما گلوی خود را پاره می کنند گوش 

 .نکرده و آنها را نزد سایر همکاران افشا کنیم
ب ما سکوت کرده و راهی دیگر را طی همچنین دقت کنیم که برخی کانال ها درباره اعتصا

 .اما ما تا رسیدن به مطالبات خود تنها و تنها به راه خود خواهیم رفت. میکنند
در قدم . دیماه تمامی همکاران در اعتصاب و تجمع مشارکت خواهند کرد ۵۵روز شنبه 

 .نخست تا پرداخت کامل دستمزدهای معوقه اعتصاب را ادامه خواهیم داد
 از بخش های مختلف -رگران هفت تپهجمعی از کا
 ۹۹دیماه  ۵۱پنجشنبه 

 برای /داریم نیرو نیاز، از بیش تپه هفت در:وگو با ایلنا کیومرث کاظمی در گفت -*
 نداشتند تولید در تخصصی "ها تخصصی مادر" /نداریم ای برنامه کارگران تعدیل

 

: آمده است۰۹۹۹دی  ۵۱  شنبه روز پنجدر تاریخ خبرنگار ایلنا،   پیام عابدیگزارش  به 
 هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت مدیرعامل مقام قائم مقام در "کاظمی کیومرث "نام
زمانی به سرخط خبرها آمد که تعدادی از کارگران هفت تپه به خاطر اعتراض به پرداخت  تپه

ی در خبرها اعالم شد که مدیرعامل شرکت متوار. نشدن مطالباتشان بازداشت شده بودند
ها گزارش دادند که کاظمی مدیرعاملی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  رسانه. است

ی  آمده است تا پاسخگوی مطالبات کارگران باشد و وجهه  را در کارنامه دارد و با حمایت دولت
پرونده هفت تپه و سازمان .شرکت را که افکار عمومی به شدت مخدوش شده، اصالح کند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/709268-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%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-9/709268-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%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-9/709268-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF


در زمان واگذاری انجام شد در تحلیل کاظمی از اوضاع چندان جایی سازی و آنچه  خصوصی
ندارد؛ با این حال او از جزئیات تحوالتی که به روزهای ناآرامی در شهرستان شوش انجامید، 

توان از  از این رو می. بر تحلیل او سایه انداخته است" آن چند روز"مطلع است و سنگینی 
با او در دفتر کارش . آینده هفت تپه و کارگران آن دست یافتهای او به نتایجی از  شنیدن حرف

 ....های  کارفرمایی پرده برداریم  در شهرستان شوش به گفتگو نشستیم تا از ناگفته
 مجتمع اداره است مطرح که بحثی اما است احترام قابل دارید عرق تپه هفت به شما اینکه 
 هفت خصوصی بخش از بهتر تواند نمی  دولتی بخش آیا شما نظر به .است دولت دست به
   کند؟ اداره را تپه

هایی را که  من یک فرد اجرایی هستم و باید سیاست. توانم در این خصوص اظهارنظر کنم نمی
گذاری صورت  شود، اجرایی کنم؛ ولی برای اینکه سطح تولید باال بیاید و سرمایه ابالغ می

به صورت کلی مسئله این نیست که . بدهیمبگیرد، نیاز نیست که هفت تپه را به دولت 
باید . مسئله این است که باید سیستم مدیریتی را اصالح کنیم. خصوصی اداره کنیم یا دولتی

دهند، اصالح  باید ساختارهای اقتصادی که روابط تولید را شکل می. ها را مدیریت کنیم هزینه
تاثیر حواشی و  های مدیریتی ما در بخش خصوصی و دولتی تحت سیستم. کنیم

توانند کار خود را به موقع انجام دهند؛ بنابراین  اکثر مدیران در هر دو بخش نمی. فشارهاست
سپاری تضمینی نیست و ممکن است به  روند اما در موفقیت برون سپاری می به سراغ برون

عوامل بیرونی هم در تشدید ناکارآمدی مدیریتی در یک سیستم موثر .زیان مجموعه باشد
به عنوان یک عامل بیرونی بسیار " طبیعت"در مورد هفت تپه . پیشتر آنها را نام بردم. هستند

زمانی که خشکسالی باشد اقتصاد نیشکر و تولید شکر هم تحت تاثیر قرار . موثر است
در حال حاضر . ای دیگر هم در برهم ریختن اوضاع موثر بوده است اقتصاد به گونه. گیرد می

آالت شرکت  هزار تومان بفروشیم اما ناچاریم الستیک ماشین ۹کر را بیشتر از اجازه نداریم ش
هزار  ۰۱۱خریدیم را باید  هزار تومان می ۰۱ای که قبال  قطعه. را به قیمت روز دالر و یورو بخریم

   .. .ها بسیار موثر است گری در باال رفتن قیمت در این میان واسطه. تومان بخریم

وزارت اطالعات از اسماعیل  :اعالم شد« های رئیس جمهور بررسی»نتیجه ی  -*
  !بخشی شکایت می کند

محمود واعظی  :آمده است۰۹۹۹دی  ۵۱  شنبه برپایه خبر مندرج در سایت اخبار روز پنج
رئیس دفتر حسن روحانی امروز در حاشیه ی جلسه ی هیات دولت اعالم کرد نتیجه ی 

طالعات حق دارد خشی مشخص شده و وزارت ابررسی ها در مورد شکنجه ی اسماعیل ب
 .از او شکایت کند

امروز وزیر : گفت« درباره دستور رییس جمهوری در خصوص ادعاهای اسماعیل بخشی»وی 
ها  های خود در مورد این ادعاها ارائه کرد، در این بررسی اطالعات گزارش کاملی از بررسی

خص شد آن چه که این شخص حتی با خود اسماعیل بخشی هم صبحت شده است و مش
ادعا کرده به هیچ وجه درست نبوده است و متاسفانه یک اقدام تبلیغاتی، هم در داخل ایران 

 .و هم خارج از کشور شده بود
براساس : واعظی با بیان این که حقوق شهروندی همواره مورد حمایت دولت است، افزود

ا به استان خوزستان فرستاد و از دستور هفته پیش رییس جمهوری وزیر اطالعات هیاتی ر
 .همه بخش های ذیربط بررسی به عمل آمد

کند تا در مسیر قانون مداری  وزارت اطالعات همواره تالش زیادی می: واعظی تصریح کرد
حرکت کند و قرار شد این حق برای وزارت اطالعات و نظام در نظر گرفته شود که از 

بر اساس روش مقررات خود نیز به این موضوع  اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه
 .رسیدگی می کند

موضوع ادعای اسماعیل بخشی برای دولت و شخص رییس جمهوری خیلی : وی تاکید کرد
شود که بعضی  مهم بود که بر همین اساس دستور رسیدگی دادند، اما این گونه نمی

لی که دشمنان همواره به ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود؛ زیرا یکی از مسائ
است که ما جمهوری اسالمی ایران در افکار عمومی فشار می آورند، موضوع حقوق بشر 

  .آن را دنبال می کنیم
. معاون رئیس جمهور در این مصاحبه گفته است که با اسماعیل بخشی صحبت شده است



نتشر کرد به تصریح این نماینده کارگران هفت تپه اما در نامه ی کوتاهی که روز گذشته م
اسماعیل بخشی . اعالم کرد که هیچ کدام از مقامات حکومتی با او هیچ گفتگویی نکرده اند

این دروغ ها اما امروز در « !به مردم دروغ نگویید»از مسئولین حکومتی خواسته بود که 
 .صحبت های رئیس دفتر حسن روحانی تکرار شد

 */انتهای پیام

سخنی با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان صالح زاده ؛محمود صالحی و نجیبه  -*
 :فیس بوک محمود صالحی  :از

سالهاست جنبش کارگری ایران، جهت احقاق حق با نظام سرمایه داری و کارفرمایان مبارزه 
در این راه هزاران نفر از بهترین افراد خود را از دست داده و باز هم به مبارزه . کرده و خواهد کرد

اهداف این مبارزه، سرنگونی . ابرابری مستحکم به پیش حرکت کرده و خواهند کردخود علیه ن
جامعه نابرابر و طبقاتی موجود است و مستقر کردن جامعه ای که عاری از هر گونه ستم ، 

  .استثمار و نابرابری باشد
شکنجه ، ر این راه کارفرمایان و دولت حامی آنان نیز به اشکال مختلف ما را تهدید، احضار، د

با ر زندان رفتم و  57من خودم . محاکمه ، زندان و در بعضی موارد ما کارگران را اعدام کرده اند
ده ها بار مورد ضرب و جرح از سوی ماموران بازداشت کننده قرار گرفته ام؛ دنده هایم شکسته 

ه دلیل اینکه ، لگنم شکسته و آخرین بار کلیه هایم را در بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج ب
سالهاست که مکالمات تلفنی خانوادگی . داروی های مورد نیازم را قطع کردند، از دست دادم

یعنی ما به این اجحاف حق از سوی مسئوالن امنیتی عادت . ما و دوستانمان شنود می شود
برای اما چیزی که . به این ترتیب وقتی نامه شما ها را دیدیم برای ما تازگی نداشت. کرده ایم

ما تازگی داشت این بود که شما ها با هویت حقیقی خود علیه کسانی که شما ها را مورد 
شما . ضرب و جرح قرار داده اند اعالم جرم کردید و خواستار مناظره با مسئوالن آنان شده اید

ها از این بابت نگران نباشید که مرجعی در کشور ما وجود ندارد تا به کیفرخواست شماها 
همین که ما دیگر نمی خواهیم در پشت درهای بسته شکنجه شویم و الم تا . ی کندرسیدگ

صحبت های یک . کام صحبت نکنیم، خودش یک پیروزی برای طبقه کارگر ایران و جهان است
عده از مسئوالن که خودشان بانی همه مشکالت این جامعه هستند برای ما هیچ ارزشی 

  .کنار شماها هستیمندارد و ما در این شرایط حساس در 
 .پیروز و سربلند باشید عزیزان

 56/56/72محمود صالحی و نجیبه صالح زاده 

 : وکیل بخشس دیدار کوکلش با نماینده قوه قضائیه را تایید کرد -*
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تپه   هفتکارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر « اسماعیل بخشی»وکیل مدافع  -ایرنا -تهران
تایید کرد که موکلش دیداری با نماینده دادستان کل کشور ونیز فراکسیون امید مجلس شورای 

 .اسالمی داشته است
و گو با خبرنگار قضایی ایرنا در پاسخ به این پرسش که آیا   فرزانه زیالبی روز جمعه در گفت

یل بخشی مبنی بر هیات تعیین شده از سوی دادستان کل کشور برای بررسی ادعای اسماع
با توجه به اینکه من و : شکنجه در ایام بازداشت، با وی دیداری داشته است یا خیر؟ افزود

 . بردیم، این دیدار در تهران انجام شد موکلم برای پیگیری برخی امور در تهران به سر می 
دستان کل این دیدار با یکی از اعضای هیات تعیین شده از سوی دا: این وکیل دادگستری گفت



 .کشور انجام شد و همه اعضای هیات حضور نداشتند
جلسه هم   در این جلسه، موکلم اظهارات خود را مطرح کرد و اظهارات وی در صورت: وی گفت
 . درج شد

دی اشاره کرد و  50شنبه  زیالبی به جلسه برخی نمایندگان مجلس با موکلش در روز سه
عضو فراکسیون امید انجام شد و موکلم اظهارات خود را این جلسه، با حضور نمایندگان : افزود

یاب که از سوی مجلس شورای  مطرح کرد اما وی تاکنون با هیچ گروه رسمی یا کمیته حقیقت 
 . اسالمی یا دولت مشخص شده باشد، دیدار نداشته است

 5222**7563*اجتمام
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 ت تپهارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران هف

 
  :با سالم به مردم عزیز میهنماسماعیل بخشی  -*

 
باره بخاطر آرامش خودم و بخصوص  قصد داشتم که دیگر تا پایان موضوع شکایتم در این

خانواده ام و فضای کشور سخنی نگویم و پستی در صفحه ی اینستاگرامم منتشر نکنم اما 
بوجود آمده که الزم دیدم برای رفع آن پس از پست آخرم شبهاتی در مورد حرفهایم در اذهان 

  :شبهات توضیحاتی بدهم
در روز سه شنبه هفدهم دی ماه به همراه وکیلم برای تحویل شکایتم به کمیسیون اصل 
نود به مجلس شورای اسالمی رفتیم و سپس به درخواست فراکسیون امید با تعدادی از 

یق و حقیقت یاب رسمی در مجلس، نمایندگان این فراکسیون دیدار داشتیم نه گروه تحق
ضمنا همزمان با این دیدار جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره موضوع شکایت بنده در 

شود که بدون شنیدن حرفهای بنده، آقای فالحت پیشه رئیس  مجلس تشکیل می
کمیسیون امنیت ملی، آن مصاحبه ی نا صواب را انجام دادند و همانطور که وکیلم نیز در 

اش گفته است ما دیداری با کمیته حقیقت یاب یا گروه تعیین شده ی رسمی از  مصاحبه
سوی مجلس شورای اسالمی نداشتیم بلکه در روز سه شنبه فقط با تعدادی از نمایندگان 

 .فراکسیون امید دیداری صورت گرفت
عاونت با نماینده ای از هیئت تحقیق و تفحص در م( پنجشنبه)همچنین به همراه وکیلم دیروز 

نظارت دادستانی کل کشور دیدار داشتیم که همه اعضای هیئت حضور نداشتند ضمنا این 
نکته هم قابل ذکر است که دیدار با نماینده قوه قضائیه روز بعد از پست آخرم صورت گرفت 
که اعتراضی به مصاحبه ی نماینده ی دولت و مجلس علیه بنده بدون شنیدن سخنان من 

 .بود
کنم تا این لحظه هیچ کمیته ی تحقیق و حقیقت یاب رسمی از طرف  م میو همچنان اعال

دولت و مجلس با بنده گفتگو نداشته است و اینجانب هیچ دروغی به مردم عزیزم نگفته ام 
 .و از همه ی عزیزان خواهشمندم تا مشخص شدن حقایق صبور باشید

 شاد باشید و پیروز
 اسماعیل بخشی
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 !نداریم؟ کارآمد بیمه چرا/پرورش و آموزش اداره مقابل کرمانشاه معلمان تجمع -*

 

جمعی از معلمان : آمده است   ۰۹۹۹دی  ۵۱ پنجشنبه در تاریخایلنا،  خبرگزاری به گزارش
لمان این مع.شاغل و بازنشسته کرمانشاه مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند

اند، خواهان عقد بیمه  های خود را مطرح نموده که با در دست داشتن پالکاردهایی خواسته
حاضران .ها و افزایش سطح معیشت هستند سازی مستمری تکمیلی کارآمد، اجرای همسان

بدون توجه به مطالبات مزدبگیران تنظیم شده و نیازمند بازبینی  70بودجه : گویند در تجمع می
گویند بایستی این بودجه  دانند و می سازی را ناکافی می آنها بودجه همسان.اساسی است

  .ترمیم شود

درود برتو :ی گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی به اسماعیل بخشی نامه -*
 !که آزاده گی را به بنده گی و سکوت ترجیح دادا

 

 پسرم اسماعیل بخشی عزیزم
ات را و پاسخ  و روحم نزد تک تک شما بود، خبر شکنجهپیگیر اخبار اعتراضات شما بودم و قلبم 
خواستم به دیدارت بیایم اما کشته شدن  با وجودم می. مسئوالن ضد مردمی را هم پیگیر بودم
را کم کرده و خواستم سخنانم را برایت بگویم تا  مستار توسط بازجویان حکومت خدا، توان

 .همگان بشنوند
ات را زیر  ترین روش حقوق اولیه ترین شکل و به غیر انسانی رحمانه دانم که به بی پسرم، می

ی تهی از نانت به دنبال تهی کردن شجاعتت  دانم برای سوال درباره سفره پای گذاشتند، می
دانم کارگران زحمتکش صرفا ابزاری هستند تا قدرتمندان حاکم به چپاول خود ادامه  آمدند، می
ی برهنگان تنها و تنها در حد شعار باقی ماند و سالهای دانم شعارهای حمایت از پا دهند، می

دانم که یک سوال ساده برای پر  شان را بستند، می بعد پای برهنگان را شکستند و دهان
ها و اتهاماتی برای وادار کردنت به  ی خالی مساوی است با آماجی از تهمت کردن سفره

 .سکوت
آبرویت باشی و  ه با سیلی سرخ نمودی تا حافظ دانم که صورتت را در برابر خانواد پسرم؛ می

شان بر صورتت تا سپیدی رویت را با  کنم بر چگونگی نواختن همچنین با روح و جانم درک می
… دانند اما افسوس و دریغ دانیم و می دانم و می ها را می همه این. شان رنگین کنند حیایی بی

ن کارگران و تهی دستان بیندازند، آنها را زیر که مدال استقامت و شرافت را بر گرد به جای این
رسانند و یا اگر در اثر فشار افکار  شان به مانند ستارم به قتل می های وحشیانه شکنجه

همه . که با تو فرزندم کردند کنند  عمومی مجبور به زنده نگاه داشتنش شوند چنان رفتاری می
 .مان بستند کمر به نابودی مردم و وطن ها در حالی است که دزدان و غارتگران آزادانه این

که تالش کنند تا مقابل آنها بایستند تا حداقل با جلوگیری از یک اختالس و دزدی  به جای این
که دستان پینه بسته  به جای این. بتوانند جلوی شکسته شدن استخوان کارگری را بگیرند

شان این است که  رند تمام تالششان را گرامی بدا کارگران را به گرمی بفشارند و دل شکسته
 .زنی، تهدید، شکنجه، توهین و تحقیر به رفتار و بقای ننگین خود ادامه دهند با هیاهو و اتهام

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713895-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713895-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


صد حیف که حاکمان این کشور نکبت زده بجای حمایت از کارگران که همواره شعارش لق لقه 
شکنجه و قتل سعی در ایجاد وار پیشه کرده و با ارعاب و زندان  شان است رفتاری مغول  زبان

شان را با لطایف  گونه اعتراضات بر حق شان را دارند تا بدین خفقان و تداوم مشی وحشیانه
 .الحیل به بن بست برسانند

اولین نبودی و آخرین هم نخواهی بود چرا که ! تو تنها قربانی شکنجه نبودی و نیستی! پسرم
های شریفی که بخاطر جاری  چه انسان. نداردصفتان وجود  عزمی برای مقابله با این مغول

های مخوف افتادند و آرامش و امنیت  چاله ها و سیاه شان به زندان مظلومانه کردن صدای حق و 
 .شان را نیز از دست دادند و حتی جان

فرزندم تو تنها نیستی گر چه در این شهر سوخته مردی و مردانگی رخت بر بسته و 
گی رفته از این  کنم که ای کاش حریت و آزاده روزهای سیاه آرزو میفریادرسی نیست، در این 

اما یقین بدان که این مادر . دیار دوباره باز آید و تک صدای تو به صدای همگان تبدیل شود
دهم شما  لیاقت هشدار می داغدیده و فرتوت در کنار توست و با همین نوشته به حاکمان بی

بدانید که همه کارگران مظلوم فرزندان من هستند تا جان در  ستار مرا گرفتید آگاه باشید و 
 .شان خواهم بود بدن دارم حامی تک تک

 .گی و سکوت ترجیح دادی گی را به بنده درود بر تو که آزاده
ای آرزوی  اسماعیل عزیزم برای تو که صدای حقانیت و مظلومیت طبقه شریف کارگر شده

کش و ستمدیده همراه و همیارت  عه کارگران زحمتتندرستی دارم و امیدوارم تک تک جام
 .باشند

 مادر پیرت
 
شورای مرکزی پرستاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در بیانیه ای  -* 

 :پرستاران توقع حداقل پرستاری، های گروه مطالبات پرداخت:اعالم کرد

 

شورای مرکزی  : آمده است   ۰۹۹۹دی  ۵۱به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ پنجشنبه 
ای با شرح ذیل  روز پرستار بیانیهپرستاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور به مناسبت 

 :منتشر کرد

های مختلف پرستاری یکی از حداقل توقعات پرستاران  پرداخت انباشت مطالبات مالی گروه -۰
 .گرامی در این روزهاست که باید در اولویت کاری مسئولین امر قرار گیرد

نقش به " به جمعیتنسبت پرستار به تخت یا "رعایت استانداردهای حرفه به ویژه رعایت  -۵
سزایی در افزایش ارتقا کیفی خدمات مراقبتی، افزایش رضایت مردم و مانعی اصلی در جهت 
عدم فرسایش کاری پرستاران باید با نگاهی ویژه دنبال شود؛از این رو اجرای سهمیه 
استخدامی در سال آتی میتواند بخشی از این خواسته را پاسخ دهد از طرفی تعیین تکلیف 

اران شرکتی و توجه متولیان سالمت به حقوق قانونی این عزیزان ، باید در صدر مسائل پرست
 .حوزه پرستاری قرار گیرد

با تاکید بر نظام پرداخت مبتنی بر اقتصاد دینی و با رعایت اصل عدالت در توزیع منابع،  .۹
 .وضعیت نامناسب پرداخت کنونی در نظام سالمت اصالح گردد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/713860-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/713860-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86


: های پرستاری در جامعه نظیر ژه به توسعه و عملیاتی کردن نقشضرورت توجه وی .٤
پیشگیری، توانبخشی و غیره در کنار نقش درمانی از ایجاد رشته های هم پوشان نظیر مراقب 

 .ممانعت به عمل آید... سالمت و 

گذاری پرستاری همچنان در پیچ و  ها، قانون تعرفه ها علی رغم پیگیری بعد از گذشت سال .١
اعتبار اجرا نشده است؛ این قانون ضمن درنظر گرفتن عادالنه حقوق پرستاران باید مورد  خم

  .بازبینی و در أسرع وقت اجرا گردد

مشکالت حوزه آموزش نظیر واگذاری آموزش به بخش خصوصی در رشته های مختلف علوم  .١
 .میم گیری قرار گیرددرایت و تدبیر بیشتر مورد تجدید نظر و تص پزشکی به ویژه پرستاری با 

 مصدوم نفر ١۷/ بوشهر پتروشیمی پیمانکاری کارگران حامل بوس مینی واژگونی -*

 :شدند

 

خشایار وطن خواه رئیس : آمده است   ۰۹۹۹دی  ۵۰ جمعه در تاریخایلنا،  خبرگزاری به گزارش
دقیقه روز گذشته اتوبوس  ۹۱و  ۰۷ساعت : ه اظهار داشتعسلوی( ص)بیمارستان نبی اکرم

حامل کارگران پیمانکاری شرکت احداث پیمانکاری پتروشیمی بوشهر در نزدیکی شیرینو بر اثر 
مصدوم به اورژانس  ۰۹تعداد : وی اضافه کرد.برخورد با یک خودرو سواری واژگون شد

د و با اعالم کد بحران عوامل تیم عسلویه منتقل شدن( ص)بیمارستان بیمارستان نبی اکرم
وکارهای اولیه برای مصدومین   پزشکی و پرستاری آماده ارائه خدمات به مصدومین شدند

 .انجام شد

 
 :توضیح مهمی درباره دیدار مقامات با اسماعیل بخشی -*
 

در خبرهای مختلفی در سایت های اینترنتی، ذکر شده، که اسماعیل بخشی با فالن 
این خبر بیش از آنکه درست باشد، نادرست است و . لس دیدار داشته استفراکسیون مج

الزم به توضیح است که بخشی به قصد دیدار با هیچ کدام از نمایندگان یا . دقیق هم نیست
 :فراکسیون ها به مجلس نرفته است بلکه

اوال در روز نخست، ایشان و وکیلش برای حضور در کمیسیون امنیتی ملی برای ادای 
وضیحات درباره شکنجه حاضر شده اند که این کمیسیون بدون حضور بخشی سناریوی کذبی ت

را تنظیم کرده و قبل از اینکه اتهام و ادعایی درباره بخشی از طریق قضائی اثبات شود مسئول 
این کمیسیون، با دستپاچگی، اتهامات تخیلی خودشان را به عنوان جرم ثابت شده، رسانه 

 .ای کرده است
روز دوم هم بخشی برای ثبت شکایت خود در کمیسیون اصل نود به مجلس رفته که در این  در

دو روز رفت و آمد، نمایندگان مختلفی با او صحبت کرده اند و گفته اند میدانند حق با اوست 
بخشی به قصد دیدار با هیچ فراکسیون خاص یا گروهی . ولی او را دعوت به سکوت کرده اند

است و اگر افرادی از مجلس، عضو فراکسیونی بوده اند، دیدار با آنها به  به مجلس نرفته
انتخاب و درخواست بخشی نبوده است و اصوال بخشی درخواست یا برنامه ریزی برای دیدار با 

در سومین روز هم اسماعیل بخشی با نماینده دادستان . هیچ کدام از آنها را نداشته است
این دیدار هم بنا به . راه وکیلش توضیحات خود را ارائه داده استکل کشور دیدار کرده و به هم

دستور رئیس قوه قضائیه و در پی تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع شکنجه بخشی 
تشکیل شده و آنها نخست به شوش رفته اند و چون بخشی در تهران بوده به او گفته اند ما 

هیم کرد و از این هیات فقط یک نفرشان با بخشی به تهران می آییم و با تو صحبت و دیدار خوا

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714045-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714045-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714045-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 .صحبت کرده است
برخی از رسانه ها کمیت و کیفیت دیدار دیگران با بخشی یا درخواست دیگران برای دیدار با 

بخشی را به شکل های دیگری بازتاب میدهند یا تفسیر میکنند و یا از حرف های وکیل محترم 
را کرده و یا برخی رسانه ها، عمال در این زمینه دست  و کوشای ایشان برداشت دلبخواه خود

 .به شیطنت میزنند
 کانال مستقل کارگران هفت تپه

  ۹۹دیماه ۵۰جمعه 
 / اند پوشانده کارگران تنِ  بر فقر از لباسی ها خودروسازی ایلنا بررسی کرد؛ -*

 :سازان قطعه برنده برگ انسانی، نیروی

 

آمارهایی که از : آمده است   ۰۹۹۹دی  ۵۰ جمعه در تاریخخبرنگار ایلنا،  پیام عابدیبه گزارش 
دبیر انجمن )نژاد  آرش محبی. شود، متفاوت است ها منتشر می سازی بیکاری کارگران قطعه
هزار کارگر تعدیلی و تعلیقی در  ۵۷۱تا امروز : گوید می( سازی کشور صنایع همگن و قطعه

هزار کارگر صنعت  ۵۱۱سازی وجود دارد که اگر اقدامی انجام نشود کمتر از  ت قطعهصنع
این در شرایطی  .سازی که امروز شاغل هستند، ظرف مدت دو هفته بیکار خواهند شد قطعه
  ها را سازی تعداد کارگران تعدیلی و تعلیقی قطعه سازان قطعه انجمن دبیر "بیگلو مازیار "است
نگرانی ما مربوط به انتهای : گوید او در توضیح به خبرنگار ایلنا می. کند وان میهزار نفر عن ۰۱۱

ها و قرارداد کارگران با  سازان با خودروسازی زمانی که قراردادهای بلندمدت قطعه. سال است
سازی  های قطعه گویم نگرانی؟ به این خاطر که شرکت چرا می. شود ها تمام می سازی قطعه

از وی .کنند ، قراردادهای کارگران خود را دیگر تمدید نمی۹۷  دن افقبه خاطر تیره بو
 ۵۱۱نژاد عقیده دارید که تا دو هفته دیگر کمتر از  آیا شما هم مانند آقای محبی: پرسیم می

بینی  من پیش: دهد شوند؟، پاسخ می ها بیکار می سازی هزار کارگر باقی مانده در قطعه
تمامی آنها کارگران . شوند بیکار می ۹۹ین تعداد کارگر تا پایان اما به احتمال قوی ا! کنم نمی
سازان از بیکاری کارگران  در حالی دبیر انجمن قطعه ....های تامین مواد و قطعه هستند الیحه

سازان، کارگران  کند که بسیاری معتقدند قطعه در آینده به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیر یاد می
اند و از آنها به عنوان ابزار فشار  المصالحه قرار داده مطالبات خود وجه را برای تضمین دریافت

ها شده است که ورود  های متعددی از خودروسازی در حال حاضر شکایت .کنند استفاده می
سازی عملکردشان  ها خود میلی به شفاف خودروسازی. طلبد جانبه قوه قضاییه را می همه
مدیران . ها و دریافت  پاسخی از آنها به در بسته خورد ودروسازیتماس ایلنا با مدیران خ. ندارند

هایشان و آثار آن،  های مختلف فعالیت های بزرگ برای اظهارنظر در مورد جنبه خودروسازی
 .دهند تمایل چندانی به خرج نمی

  !فردا، شنبه: تجمع کارگران فوالد و هفت تپه -*

 
و تجمع اعتراضی خواهیم داشت، دوستان کارگر ما در حالی که ما در هفت تپه فردا اعتصاب 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713739-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%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-9/713739-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86


در بیانیه کارگران فوالد آمده . در فوالد اهواز نیز برای آزادی همکاران شان اعالم تجمع کرده اند
 است 

ما و برادرانمان در هفت تپه تنها گرفتار انتقام جویی و کینه ورزی صاحبان سرمایه و زور و "
 .زاران کارگر شده ایمعامالن نابودی معیشت و زندگی ه

گناه ما تنها این بوده و هست که با جسارت و شجاعت در برابر مفتخوران و غارتگران و گروگان 
گیران سفره کارگر ایستاده و اکنون تقاص رسوا ساختن فاسدان و به چالش کشیدن بساط 

 .چپاولگران را پس میدهیم
دربند مقابل دادگاه انقالب اهواز حضور دی ماه باهمراهی خانواده های کارگران ۵۵فردا شنبه 

 .پیدا کرده و پیگیر آزادی همکاران خود خواهیم بود
امید داریم فردا با آزادی آنها غبار غم از چهره خانواده ها و فرزندان ستمدیده ایشان زدوده 

 ۰۰در صورت ادامه کارشکنی ها،دشمنی ها و آزاد نشدن همکارانمان رأس ساعت . شود
".: ساختمان مدیریت گروه ملی صنعتی فوالد دست به تجمع اعتراضی خواهیم زدصبح مقابل 

 .بخش هایی از متن کارگران فوالد
 کانال مستقل کارگران هفت تپه

 فردا شنبه، تجمع کارگران هفت تپه در محل کارخانه و تجمع کارگران فوالد در شهر اهواز

 

 


