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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

طی هفته بر طبقه کارگر و خواسته های آنها :  ونامیر جواهری لنگرودی، پیرام: یادداشت هفته از

برای نجات جان سپیده قلیان ، اسماعیل بخشی وعلی نجاتی و پشتیبانی از کیفر خواست چه گذشت ؟ 

 آنان ؛ درخارج از کشورچه می توان کرد؟

 طی هفته بر طبقه کارگر و خواسته های آنها چه گذشت ؟

 

در : ازجمله  استمتمرکز  گوناگونیکه پشت سر گذاشتیم ، حول موضوعات  ای را  هفتهخبرهای روزشمارکارگری 

و احضار و بازداشت فعاالن کانون  دیگر باره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان  فراخواندنو ماندن علی نجاتی زندان 

حدت  -ها  حقوق های معوقه شهرداری -نویسندگان و تنی چند از جنبش آزادیخواهی و فعاالن محیط زیستی کشور 

نشسِت چندین باره   -تحرکات غیر متمرکز معلمان و بازنشستگان  -بیکار سازی ها و مبارزه با خصوصی سازی ها 

بازنگری  - آغاز بررسی افزایش دستمزد کارگرانعالی کار و جلوگیری از ترمیم دستمزدها واعالن  نمایشی شورای

حٔه بودجٔه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس که در چارچوب آن تصویِب کلیات الی  -بندی مشاغل کارگران طرح طبقه

هشتم )از هفته آینده  ۳۱هر چند شروع چانه زنی بر سر دستمزد  ،(۸۹۳۱) شاهد انجماِد دستمزدها در سال پیشروی

د بسته ولی در شرایط تعیین تکلیف دولت و گار. بین ترکیب سه جانبه گرایی مورد نظر ، به گردش در می آید( بهمن
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نگرانی نیروی عظیم  امروزکارفرمایان و بدون حضور نمایندگان انتخابی واقعی کارگران، آنچه که صورت می گیرد از

سرنوشِت به این مجموعه باید . با خود به همراه داردرا تا پایان اسفند ماه  -به روال هر ساله  -توده میلیونی کارگران 

های امنیتی بر ضد جنبش کارگری ودانشجویی  شدٔه رژیم و دستگاه  ورهای حسابو مان -سازمان تأمین اجتماعی و شستا

  . دنبال کردهفته روزشمار کارگری تماما در دل اخبار راوآزادیخوهی وبازداشت ها و صدور محکومیت های جدید 

ست اما در اعتراضات هر چند در واحد های کوچک صورت گرفته ا: گزارشات روزشمارکارگری هفته نشان می دهد 

  . نوع خود زنجیره ای و ادامه دار و با افت و خیز های ویژه خود در اینجا و آنجا دنبال می گردد 

اسماعیل بخشی  -علی نجاتی ) برای افکارعمومی جامعه ما آشکارگردید ؛ دروغ دانستن شکنجه کردن فعاالن کارگری  

ه ، وه مقننق تهدیِد آنان از سوی سه قوه قضاییه، دادستان کل وجنوب و   در زندان( سپیده قلیان)و همراه آنان خانم ( 

در این فاصله علی نجاتی همچنان . از سر استیصال و یاس می باشد ...مجریه حسن روحانی و ُکل کائنات رژیم اسالمی 

تان نمودند و به در زندان است و باردیگر در برابر مقاومت اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان ، سراغشان آمدند و بازداشت

 !زندان کشاندند

درآپارات دستگاه والیی ، دروغ دانستن و انکار شکنجٔه شدن زندانیان سیاسی و عقیدتی، دگراندیشان، و : باید نوشت 

 هیچ" من هم شکنجه شدم " شکنجه یکایک مدعیان   ها ازسوی رژیم، در واقعیت مسئلهٔ  فعاالن کارگری در زندان

شدٔه رژیم در مقابله با همٔه نیروهای انقالبی و   ه کردن، سیاست و روش پایدار و شناختهشکنج. دهد تغییری نمی

  شکنجه بهبعبارتی . بوده وهستنظام اسالمی از فردای قیام بهمن تا به امروز گی ه خواه وهمه مخالفان اندیش ترقی

 . شود کار گرفته شده و می  بهواحوال سیاسی، ازسوی رژیم اسالمی   های گوناگون و متناسب با اوضاع درجه

اِعمال هر سطح شکنجه، پیگرد، و دستگیری فعاالن سندیکایی و کارگران گروه بندی های مختلف : باید اعالم داشت 

 . اجتماعی، بخشی از سیاست حاکمیت اسالمی دربرابر پیشروی جنبش کارگری ما بوده و هست

معادل ، بازداشت و زندان نمودن و شکنجه کردن فعاالن کارگری، سندیکایی مستقل جنبش فعاالن سرکوِب : باید گفت 

های رژیم اسالمی  سیاست. استقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کارنقض خشن حسازی های قالبی به نام کارگران ، 

کایی های سازمان جهانی کار و منشور جهانی حقوق سندی نامه  مغایرِت کامل با معتبرترین مقاوله بشکل پایه ای در

دلیل اعتصاب یا عضویت در سندیکا یا  توان به المللی کار، هیچ کارگری را نمی بین اسنادپایٔه بر. قرار داردکارگران 

اصل  تأمین و تضمیِن، . افتصادی بازداشت نمود یا اخراج و زیر فشار قرار داد -شرکت در مبارزات رفاهی و صنفی

 . حقوق آشکار الیه های مختلف جنبش کارگری ایران است  تمامی حقوق پایه ای و داشتن تشکل مستقل از

، مدافعان (علی نجاتی و اسماعیل بخشی ) لذا محکوم کردن شکنجٔه جسمانی و روانی چهره های شناخته شده کارگری

،  بخشی از مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و دفاع از داشتن تشکیالت مستقل کارگران( سپیده قلیان )این جنبش 

 . های عمدٔه مبارزٔه جنبش مطالباتی اردوی میلیونی کار کشورما است درحکم یکی ازعرصه

 :های کارگری  ادامٔه اعتراضات و اعتصاب 

دوسطح مبارزه در بین توجه به . در تمامی دی ما ، ما شاهد دهها وصد ها حرکت اعتراضی درسطوح مختلف بوده ایم 

متمرکز معلمان حول خواسته های تا حال ق های معوقه و اعتراضات غیرل حقووصو ایکارگران شهرداری ها بر

 . ، اهمیت قابل توجه ای دارداعالن داشته آنان در طی هفته 

 

اعتراض به عدم  رسطح شهرداری ها، پیگیرترین حرکت را کارگران شهرداری مریوان با گشودن سفره خالی و د در 

این کارگران درواحد های پاکیزه گی فضای سبز و اداری . نمایش گذاشته اندوصول شش ماه حقوق های معوقه خود به 

 .و شهری مشغول به کار هستند

کارگر در مجموعه شهرداری آبادان به صورت رسمی وقراردادی مشغول کارند که مطالبات هزار( ۲)همچنین حدو دو

نشانی مطالبات مزدی  رگر شاغل در آتشکا ۸۵۱حدود مثال . موعوقه و بیمه ای متفاوتی از صاحب کار طلبکارند



 .اند کاری و سایر مزایای مزدی دریافت کرده های مهر، آبان و آذر خود را به صورت پایه حقوق بدون دریافت اضافه ماه

های مهر و آبان به صورت کامل پرداخت شده و دستمزد دو ماه  کارگر واحد اتوبوسرانی در ماه ۸۹۱یا مطالبات مزدی 

های آذر و دی  در عین حال پرداخت حق بیمه کارگران اتوبوسرانی نیز در ماه. خود را از شهرداری طلبکارندآذر و دی 

های خدماتی و اداری  حدود هزار کارگر نیز که در بخش: کارگران می گویند  .ماه سال جاری به تاخیر افتاده است

های مهر و آبان به  ود را به همراه دستمزد ماههشهرداری آبادان مشغول کارند که بخشی از دستمزد شهریور ماه خ

کارگر شاغل در واحد عمران و فضای سبز آبادان پایه حقوق  ۵۱۱همچنین حدود . اند صورت پایه حقوق دریافت کرده

قرار بود امروز سوم  اند وهنوز خبری از پرداخت مطالبات مربوط به مهر و آبان آنها که شهریور خود را دریافت کرده

 (۳ایلنا ، سوم بهمن -خبرگزاری کار ایران ) .ماه پرداخت شود، تا این لحظه نبوده است بهمن

به این مجموعه باید تجمع کارگران فضای سبز شهرداری لوشان به خاطر عدم وصول هفت ماه حقوق معوقه گزارش 

ماس با خبرنگار ایلنا گفتند؛ نفر می رسد در ت ۹۱۱همچنین کارگران شهرداری نیشابور که شمار آنها به حدود . نمود 

چندمین بار در ماه جاری در انتقاد به تبدیل وضعیت قراردادهای کاری خود به پیمانی مقابل ساختمان شهرداری و دفتر »

هر یک از کارگران بابت حق سنوات و »: این کارگران بر آنند .«مان نشد ای نصیب پیمانکار تجمع کردیم که نتیجه

 ( ۳۹ایلنا ، اول بهمن  -خبرگزاری کار ایران ) ،«.یلیون تومان از شهرداری طلبکاریمم ۹۱کاری تا  اضافه

 !ناپذیر جنبش مطالباتی کشورند فرهنگیان، بخش جدایی

 

جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی یزد مقابل "ماه، بار دیگر  دی ۲۹، "سازی آموزش خصوصی"در اعتراض به 

پس از تهدیِد وزارت آموزش و پرورش که  -"تکمیلی  بیمهٔ "اصطالح  در ارتباط با به." استانداری یزد تجمع کردند

یکی را انتخاب " سازان آتیه  تکمیلی یا تن دادن به قرارداد با بیمهٔ   ماه بین انصراف از بیمهٔ  دی ۲۱فرهنگیان باید تا "

علیه " آوری امضا و شروع به جمع یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی ترتیب دادند"فرهنگیان کشورمان  -کنند

معلمی که : "ماه، گفت دی ۸۳یک فعال صنفی معلمان به خبرگزاری ایلنا،   در این ارتباط. تهدید وزارت آموزش کردند

 ۲۱۱نفره را بیمه کند چیزی معادل  ۴گیرد، اگر بخواهد اعضای خانواده  یک میلیون و پانصد هزارتومان حقوق می

کرمانشاه مقابل اداره آموزش   جمعی از معلمان شاغل و بازنشستهٔ "ماه  دی ۲۱در این مورد ." دازدهزار تومان باید بپر

بیمه "ماه نیز در اعتراض به  دی ۲۴معلمان شاغل و بازنشسته روز . استان تجمع اعتراضی برگزار کردند" و پرورش

اعتراضات غیر متمرکز این دوره به . ع کردنددر تهران تجم" سازمان بازنشستگی فرهنگیان"، مقابل "تکمیلی ناکارآمد

در . خراسان و تهران را پوشش داد و همچنان ادامه دارد  -اصفهان  -همدان  -یزد -شکل زنجیره ای شهرهای کرمانشاه 

ارتقای شان و منزلت : کشوری و لشکری حول  -این رابطه باید به پوشش حرکات اعتراضی بازنشستگان فرهنگی 

شاغلین و مسئله احیای صندوق بازنشستگی با نظارت نمایندگانی از بازنشستگان و موضوع اصالح بازنشستگان و 

از "  ی اینکهو یاد آور وضعیت ناهنجار و کامال ناکار آمد بیمه کنونی بازنشستگان با تامین اعتبار در بودجه سنواتی 

ر اتحاد عمل گسترده و برخورداری از تشکل آنجا که منافع تمامی گروه های بازنشستگی به هم گره خورده است، ام

حرکات اعتراضی ترا به ، اعتراضات خود  . "مستقل سراسری مبرم ترین نیاز ما در دوره کنونی را تشکیل میدهد

بازنشستگان در حرکت دوم بهمن خود در تهران و چند مرکز استان و خاصه با شعارهای . گره زدندمعلمان کشور

پیوند عمیق خود را درهمبستگی با کارگران « شکنجه ؛ مستند ، دیگر اثر ندارد» : هران روشن و بیواسطه تجمع ت

  .  شکنجه شده هفت تپه و فوالد به نمایش گذاشتند

 :ضرورِت مبارزٔه متشکل برای وصول مطالبات جاری

. خود را نشان می دهد بر آمد این سطح از تحرکات یاد شده در میان خیل وسیع الیه های مزد و حقوق بگیران کشور   

معوقه ، واگزاری ها به بخش خصوصی  یحقوق ها. خود را نشان می دهد  در رابطه با مضمون اعتراضات چند حوزه 



و وضعیت شغلی بیشمار کارگران نظیر آنچه در کشت و صنعت مغان خود را نشان داد و حوزه بعدی در دل تحرکات 

 . آموزشی است  معلمان برای رودرویی با کاالیی شدن نظام

عدم وجود تشکل . در ارتباط با شهرداری ها با اینکه تحرکات کم نیست ولی عنصر پراکندگی خود را نشان می دهد 

های مستقل وسیله می گردد که عوامل واسط یعنی انجمن هیا اسالمی و شورای اسالمی کار و بخشا خانه کارگر خود را 

 . روی این سطح از تحرکات گردد جلو بیاندازد و بخواهد ترمزی برای پیش

از هر موقع ضرورت وجودی  د و بیشستقل و همگرایی ها دهن باز می کناینجاست که مسئله برخورداری از تشکل م

 . می گردد  آن احساس

باید قلمرو وجودی همه نهاد های خودشانی را خشکاند و شعار محوری برخورداری از حق تشکل و ایجاد تشکل های 

 . پیش پای همه نیروهیا مطالبه محور کشاند مستقل را 

هایی ماجراجویانه برپایه واگذاری بخش صنعت، به خودی ها برمبنای ژن برتر ،  از جانب نظام اِعمال هر نوع سیاست

 آقا زاده ها و یا هر  سلیقه و فوت و فنی، بسان  تاراج منابع ارزی کشورخاصه توزیع میلیاردها دالر بین وابستگان این و

گویی  خود را نشان داده است، توان پاسخ ۳۱آن و دهها نهاد که لیست پرشمار یکایک آنان درردیف جاری بودجه سال 

را سد می نماید تنها نتیجه اش تشدید فقر و محرومیت   ها میلیون تن از کارگران و زحمتکشان درنگ ده به نیازهای بی

ش بزرگی از اقتصاد تولیدی، افزودن میلیون تن به صف بیکاران میلیون ها انسان شریف و زحمتکش، از بین بردن بخ

از اینرو امروز بیش از هر وقت، باال بردن . و گسترش بی سابقه ناهنجارهای اجتماعی در سطح جامعه ما خواهد بود

ه تواند رژیم موجود را در بره ای متحد، می دهی تشکالت مستقل و منسجم، دردل مبارزه سطح همبستگی، سازمان

تأمین امنیت شغلی، مخالفت پیگیر با سیاست : می توان گفت . چهلمین سال بعد ازانقالب به عقب نشینی مجبور نماید

های پراکنده به یکدیگر، عمده  های مستقل کارگری در راستای پیوند دادن اعتراض سازی، احیا و برپایی تشکل خصوصی

 . مان به شمارمی آید کشور  های مبارزه در مقطع زمانی کنونی ترین عرصه

برای نجات جان سپیده قلیان ، اسماعیل بخشی وعلی نجاتی و پشتیبانی از کیفر خواست آنان ؛ درخارج از کشورچه 

 می توان کرد؟

    

 . توپ و تانگ و مستند ؛ دیگر اثر ندارد / شکنجه و مستند ؛ دیگر اثر ندارد :این فریاد ها را به خاطر بسپاریم 

ی ها و مستند پردازی های پیشین شکنجه گران و امنیتی های رژیم، همگی در راستای زمینه چینی برای سناریوساز

بنابراین حاال که از شوک نامه . جدید هم غیر از این نیست« مستند»هدف از پخش . سرکوب گسترده تر بوده است

وزیر اطالعات به مناظره و بازتاب تی کشور، بلند پایه ترین مقام امنیاسماعیل بخشی به شکنجه و فراخواندن  یاعتراض

اسماعیل  -، علیه سپیده قلیان های گسترده آن بیرون آمده اند، ضد حمله را با ترور شخصیت و پرونده سازی های کثیف 

  .کلید زده اندبخشی و علی نجاتی 

 :روشن است« مستند»هدف های این 

کف خیابان ها و خانه های زندانیان شکنجه ون زندان ها و خاموش کردن صدای اعتراضات شجاعانه و شورانگیز در

افکار عمومی و جلوگیری کارگران و از کانون توجه  علیه شکنجه و علیه نظام شکنجه و سرکوب شده سراسر ایران ،

کارگران و دانشجویان علیه شکل بازنشستگان ، از ادامه همسویی بخش های مختلف جنبش مطالباتی، بویژه معلمان، 

 !و محیط زیست عمومیکارخانه، مدرسه و دانشگاه ؛ عرصه  چندینای خصوصی سازی در ه

حاکمیت نسبت به مطالبات کارگران و کل توجیه اعمال و برخوردهای حذفی تاکنونی یک چیز روشن است و آن اینکه ؛ 

در مقابل دوربین و  مورد نظر بازجو" اعتراف"و مجبور کردن زندانی به  بازداشت ها و شکنجه های صورت گرفته



سپس تهدید زندانی به پخش عمومی آن در صورت سرپیچی از در خواست های عوامل امنیتی، یکی از اهداف این 

ایستاگی علی توسط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بعد تر ها،نادیده گرفتن این تهدیددقیقا   .اعتراف گیری ها بوده است

افتادن دهها کمپین در دفاع از کیفر خواست اسماعیل بخشی در به مناظره کشیدن بلند و راه در برابر غل و زنجیر  نجاتی

پایه ترین مقام امنیتی کشور ، افشا گری های شجاعانه آنان مبنی بر شکنجه شدنشان، این طراحی جنایت کارانه را دود 

از چندی به خود آمدند و تعرض را شروع بعد . کل حاکمیت که ابتداء به دست و پا افتاده بودند . کرد و به هوا فرستاد

 . کردند

خود خوب می دانستند که کارگران و مردمان جامعه ما  حرف های اسماعیل  ،همه این جماعت و قوای از ما بهترشان

و سپیده قلیان به اسماعیل بخشی . رامفتضح بخشی و سپیده قلیان را باور دارند و نه ادعای دم و دستگاه های رژیم 

اما اسماعیل بخشی و ". فیلم اعتراف را در برنامه بیست و سی پخش می کنیم د،اگر شکایت را پس نگیری: "دادنداطالع 

به این گونه تهدید . سپیده قلیان به رغم همه تهدیدها و فشارها بر سر حرف خود ایستادند و تاکید کردند که شکنجه شده اند

  .خش گردیداز همان کانال تلویزیونی پ" مستند"عملی شد و 

این مستند کذایی به مانند دهها مستندی که نظام ضد آدم و ضد کارگر و ضد انسان در صدا وسیمای خویش ، پیشتر به 

و متن های مشابه در دل شماری مصاحبه های تحمیلی  و با قصد حذف فیزیکی مصاحبه " برنامه هویت " عنوان 

جدایی . هدف روشنی را دنبال می کند دم ، در این دوره این نمایش ،جدا از آنچه که آور. شوندگان  فراهم آورده است 

 !درون طبقه و شکستن صفوف متحد آنان

دو کارگر ، دو عضو . به زعم مستند سازان زبون ، سفر اسماعیل بخشی به تهران و دیدار با رضا شهابی جرم است 

 ندیکایی و کارگری با هم مشورت و همفکری نمایند، و حول مثدیق جنبش سشده اگرهمدیگر را ببینند کنجهسندیکا و دو ش

و   می توانند همدیگر را ببینند اموال عمومیاما صد ها اختالس چی و چپاولگر .داردجرم است و قابلیت مستند سازی 

سندیکای درست در همین رابطه . در بغل بفشرند و کباب بخورند و منقل چاق کنند و راحت بگردند و سور چرانی کنند 

 : کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با قاطعیت می نویسند 

به مقامات دولتی، قضایی و امنیتی می گوییم که به جای پرونده سازی، پاپوش دوزی، تولید این نمایش های ناشیانه که » 

ن و نمایندگان کارگری است و اذیت و آزار کارگرا" نمایانگر استیصال مسئوالن کشور در مواجهه با مشکالت جامعه"

تشکل مستقل . و فعالین سندیکایی بروید جلوی سرقت اموال عمومی و اختالس های نجومی و دزدی های کالن را بگیرید

و اعتراض حق مسلم و شناخته شده بین المللی کارگران از جمله در ایران است و ما به عنوان یک تشکل مستقل 

تداوم اذیت و آزار و پرونده سازی علیه   جهانی کارگران حمل و نقلکارگری و همچنین عضو رسمی فدراسیون 

  (۱) «.اعضای خود و دیگر کارگران عدالت طلب را به گوش کلیه کارگران جهانی خواهیم رسانید

های شخصیت ها و احزاب و « توطئه»امنیتی کردن مطالبات صنفی و مرتبط کردن آن با درست در چنین شرایطی، 

و  مطالبات تمامی با هدف سرکوب و شخص ترامپ ، آمریکا ایاالت متحده نه و خارجی و در راس آنها قدرت های بیگا

 -معلمان  -کارگران   -زنان در سطوح مختلف : خواسته های واقعی و مطرح مطالبه گران در کف خیابان اعم از 

فعاالن عرصه مسائل  -مال باختگان  -یستیفعاالن محیط ز -کانونیان -دانشجویان و استاد ان دانشگاهها  -بازنشستگان

سرکوب کنشگران جنبش های مطالباتی به عنوان گام مهم و حلقه ای اساسی در پراکندن جنبش های ... ملی و مذهبی  و

، در چله نشینی انقالب بهمن ، معنی می  مطالباتی و بویژه مقابله با پیوند جنبش های مبارزه برای نان، کار و آزادی

  .یابد

انان یعنی کل مقامات و دم و دستگاه های مختلف رژیم از مجلس گرفته تا دولت و تا قوه قضائیه و خبرگزاری های 

شکنجه شدن ، ( اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ) در رودررویی با کیفر خواست ایرنا و ایلنا  -فارس  -رسمی اش تسنیم 

فارس، خبرگزاری امنیتی نزدیک به سپاه پاسداران، خبر  گزاریحتی خبر. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را منکر شدند

این خبرگزاری در . بازداشت اسماعیل بخشی را تایید کرد و مدعی شد او قصد فرار به خارج از کشور را داشته است

از عناصر مرتبط با  اسماعیل بخشی به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، »: دروغ آشکارخود نوشت

به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته است، قبل از وصل شدن به تیم خروج از  برانداز کههای  گروهک

قصد به انحراف کشاندن اعتراضات  اسماعیل بخشی از عناصر مرتبط با گروهک برانداز که . کشور، دستگیر شد

نجه قرار گرفته است، قبل از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را داشت و به دروغ مدعی شده بود مورد شک

بخشی که با طراحی صورت  » : و در ادامه می نویسد «  .وصل شدن به تیم خروج از کشور، دقایقی پیش دستگیر شد

گرفته از صبح متواری شده بود و مقرر بود با برنامه ریزی صورت گرفته از کشور خارج و پروژه شکنجه سازی علیه 

این در حالیستکه (  ۸)« .ایی و ادامه دهد با اشراف موثر نیروهای امنیتی دستگیر شدنظام را در خارج از کشور اجر

اسماعیل بخشی در خانه ی خود و با گسیل پانزده ماشین : " سندیکای کارگران شرکت نیشکرهفت تپه خبر داده است 

 " پاترول و تعداد زیادی نیروی مسلح دستگیر شده است



ی امنیتی و صدا و سیمای والیت برای وصل کردن مبارزات دلیرانه کارگران و در نهادها مستند سازانتالش " 

زحمتکشان کشور به افراد و جریانات خارج از کشور، تالش مذبوحانه ای است که از ناتوانی شان در پاسخ گوئی به 

جنبش : نداند امروز چه کسی ایست که  .خواست های واقعی و جدی این کارد به استخوان رسیده ها ناشی می شود

آزادی، برابری و عدالت اجتماعی که از چهار گوشه کشور جوانه می زند یا زبانه  ،(آزادی  -کار -نان) مدافعمتحول 

می کشد، آنچنان قدرتمند، آگاه و دقیق هست که نیازی به کمک ها و رهنمودهای افرادی که از نزدیک در جریان اوضاع 

می توانند فرصت و بهانه ای برای ( از هر طرف که باشند)چنین تماس هایی   که آنها نیک می دانند. نیستند، ندارند

پرونده سازی های رذیالنه دستگاه های سرکوب جمهوری اسالمی فراهم آورند و زندگی و مبارزات شجاعانه فعاالن 

شکست است و خود  کامال پیداست که این هدف ها محکوم به ".داخل کشور را به مخاطره بیندازند( صنفی و سیاسی)

 .حاکمیتی است که پایه هایش بر جعل و دروغ استوار است« طراحی سوخته»یک 

 چه باید کرد یا چه می توان کرد؟

 !ددارنیاز در این لحظه به یک صدای رساتر از گذشته جنبش ما در خارج از مرزها ، 

ه محوری برای گسترش همسویی در اعتراض این شناخت را بدرسطح بین المللی  :اهمیت دارد این استکهامروز آنچه  

، آنرا به به سناریوسازی های امنیتی، ترور شخصیت کنشگران و اعترافات اجباری تبدیل کرده، پیگیرتر از پیش 

 . تاکید کنیمدر مقابل اپوزیسیون بورژوایی آزادی  -کار  -مطالبه توامان نان  ایبراهرمی 

علیه فعاالن و کنشگران جنبش کارگری و سوسیالیستی شمشیر را از رو یران اسالمی در احاکمیت همه ما می دانیم ، 

ما باید  .، زیرا از گسترش جنبش مطالباتی اردوی بزرگ دهها میلیونی کار و زحمت به وحشت افتاده استاست بسته

 و من که اند مدعی و کرده دفاع بخشی اسماعیل کیفرخواست از امروز و دیروز که آنانی همه شکنجه متعدد های پرونده

 بررسی مورد کامل صورت به بایست می ها پرونده همه و آنانیم همه دادخواه ما ، آوریم بر فریاد ؛ میا شده شکنجه هم ما

  .گیرد قرار

و شکنجه  شکنجه مان در برابرکیفرخواست اسماعیل بخشی به همبستگی عمومی ترو حمایت جهانی از  اکنون دفاع 

و علی نجانی و بیشمار زندانیان سیاسی رای حفظ جان و آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ، با تالش بکنندگان 

و بدل  : این تالش نیازمند آن است که از اقدام های حمایتی تا کنونی فراتر برویمبنابراین  . گره خورده است در ایران 

 . به یک صدای مشترک و یک اقدام مشترک جهانی گردیم

. اتحادیه ها و مجامع کارگری و احزاب و سازمان های جوامع میزبان را با تمام نیرو به صدا در آوریم درب باید 

برانگیختن همبستگی بین المللی ؛ در دفاع از کارگران زندانی و شکنجه شده ،  امروز عاجل ترین وظیفه پیشروی ما 

 . است 

دی های مدافع جنبش کارگری و مطالباتی اعم از نهاد های باید شاهد آن باشیم که با یک اقدام مشترک همه گروهبن 

کارگری  و نهادهای دمکراتیک با حمایت سازمان ها و احزاب مترقی و چپ ؛ خواست رهائی از شکنجه و قتل، و 

 .خواست آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رابا صدای رسا به مردم ایران و افکار عمومی جهانی بازتاب دهیم

 یتمامی فعاالن سیاسی و مدنی و تمامی احزاب ، سازمان ها  ما از تمامی نهادهای مدافع حقوق کارگران و استخو

صدای حق طلبی فعاالن کارگری و مدنی دستگیر شده باشند و  :باید این باشد آزادی های بی قید و شرط سیاسی  جانبدار

مردم کارد به استخوان رسیده را در شکنجه گاه   دان برومنداجازه ندهیم شکنجه گران بی رحم رژیم اسالمی، این فرزن

  !همچنان به زنجیر کشانندهای قرون وسطائی شان 

در تظاهرات  اما شاهد این هستیم که . به تکرار نام فعاالن کارگری و زندانیان سیاسی برنیاییم  خواهند ما، آنها می

گان به دفعات و از جانب مادران  بازنشستهبزرگ در تجمع کار و در مقابل وزارات دوم بهمن ، سه شنبه مطالباتی روز 

و پدران بازنشسته مان در کف خیابان رو به افکار عمومی جامعه ما و جهان و کل بساط دیو منش حاکمیت سیاه داغ و 

 ندارد  دیگر اثر/ مستند  -توپ و تانک  ."شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد»: این شعار جا گرفت درفش و شکنجه   

 : منبع 

 (بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران" طراحی سوخته"نمایش ): کانال تلگرامی سندیکا  -(۱)

 لینک کانال

.me/vahedsyndicat 

 (۱۳۹۷بهمن ۱خبرگزاری فارس، اسماعیل بخشی دستگیرشد ، ) -( ۲)

https://www.farsnews.com/news/13971028000703 

tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2801
tg://resolve/?domain=vahedsyndica
tg://resolve/?domain=vahedsyndica


 

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

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

 . کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد

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

 . مربوط گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۷۹۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۷۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

DF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUkhttps://drive.google.com/drive/folders/0B6ju 

******* 

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 سرعت را بیکاری عواملی چههای مختلف؛ گزارشی از وضعیت بیکاری در استان -*

 بخشد؟ می وسعت و

 

توقف تولید و تعطیلی  :آمده است  ۱٣۷۹دی  ۲۸  جمعه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 
. استها مساوی با کابوس بیکاری بوده  های تولیدی برای خیلی های صنعتی و کارگاه واحد

های صنعتی ایران در تابستان امسال  آمار ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک
واحد تولیدی  ۹۸۹۷ها و نواحی فعال و  واحد تولیدی در این شهرک ٣٣۰۱۲دهد که  نشان می

 ٣۷۵۹واحد معادل  ۱۱۸۰۹در عین حال از مجموع .به دالئل گوناگون غیرفعال و تعطیل هستند
 ۹۰تا  ۷۰درصد با ظرفیتی بین ۵۲۵۷واحد معادل  ۱۵۰۷۷درصد ظرفیت و  ۷۰از  درصد با کمتر
درصدمشغول فعالیت  ۹۰درصد با بیش از  ۲۱۵۸واحد معادل  ۹۱۵۰درصد و تنها 

و افزایش مشکالت معیشتی  بیکاری فزایندهتعطیلی این واحدهای تولیدی به معنای .هستند
 ٣۲۳کار کشور در تابستان امسال سه میلیون و در ارقام مرکز آمار، جمعیت بی.کارگران است

هزار نفر افزایش یافته  ۲٣۹هزار نفر اعالم شده که نسبت به همین زمان در سال گذشته 
 ۱۲۵۲درصد افزایش نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته سبب شد تا این رقم به  ۰۵۹. است

مختلف نرخ بیکاری توسعه نامتوازن سبب شده شهرهای .درصد از جمعیت فعال کشور برسد
های کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان  استان ۷۹در تابستان . متفاوتی داشته باشند

کرمانشاه ،کهکلویه و بویر احمدی ، اصفهان وضع بهتری   .اند باالترین نرخ بیکاری را داشته
درصد و زنجان  ۳۵۷ های زنجان و همدان با استان. ها نیز وضعیت بهتری ندارند دیگر استانندارد 

هایی  همچنین استان. درصد کمترین نرخ بیکاری را دارند ۹۵۷درصد و اردبیل با  ۹۵۱و سمنان با 
 ۷۵٣درصد، مازندران با  ۹۵۳درصد، مرکزی با  ۷۵۵که بیکاری تک رقمی دارند شامل همدان با 

درصد، خراسان  ۷۵۵درصد، زنجان با ۳۵۸درصد، سمنان با  ۷۵۷درصد، قم با  ۷۵۲درصد، گیالن با 

mailto:info@karegari.com
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699552-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%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-9/699552-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF


درصد و آذربایجان شرقی با  ۷۵۸درصد، اردبیل با  ۷۵۷درصد، خراسان رضوی با  ۷۵۸شمالی با 
استان در تابستان سال جاری از تک رقمی خارج  ۷در این میان نرخ بیکاری .شود درصد می۷۵٣

ن شرقی های مازندران، گیالن، قم، خراسان رضوی و آذربایجا و دو رقمی شده است که استان
 .در این دسته قرار دارند

گوشت وارداتی در راستای کاهش قیمت :حجتی در شورای اداری بروجن -*

 :رمز توزیع می شودگوشت ق

محمود   :آمده است  ۱٣۷۹دی  ۲۸  جمعه تاریخ در ، شهرکرد/ مهر خبرگزاری   به گزارش
وزیر جهاد کشاورزی قاچاق دام را از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور اعالم ، حجتی 

 .شود کاهش قیمت و تنظیم بازار در کشور توزیع میگوشت وارداتی در راستای : کرد و گفت
در کشور توزیع می شود، اظهار   گوشت وارداتی در راستای کاهش قیمت گوشت قرمزوی 

گوشت به میزان کافی وارد کشور شده است و در مناطق مختلف کشور توزیع می : داشت
وشت گوساله گوشت های وارداتی شامل گوشت گرم گوسفندی، گ: حجتی عنوان کرد.شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزاش قیمت گوشت قرمز در .منجمد و گوسفند منجمد است
بخشی از افزایش قیمت گوشت قرمز به علت قاچاق دام و بخشی دیگر به : کشور، بیان کرد

سویا با محدودیت   در کشت ذرت: وی بیان کرد.علت افزایش قیمت نهاده های دامی است
و مجبور هستیم بخشی از نیاز های کشور را از خارج کشور تامین کنیم و این مواجه هستیم 

 .امر موجب افزایش قیمت این نهاده ها شده است
 
  :های اقتصادی جنس مشکالت بنگاه -*
 

کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
جنس مشکالت »اه آموزشی بیمه بیکاری در شهرستان آمل در باره بیکاری وزارت کار در کارگ

 :به موارد زیر اشاره کرده« های اقتصادی بنگاه
 نقدینگی  مشکل

 های تولید،  باالبودن هزینه
 انباشت محصوالت تولیدی، 

 نیاز به اصالح ساختار،
 اختالف بین سهامداران 

 سوءمدیریت 
 رکود صنعت،

 تحریم ها،
 ،واردات بی رویه

 قاچاق کاال 
 از نهادها و سازمان های مختلف( معوقه)مطالبات 

البته عالوه بر موارد گفته شده، می توان به نرخ باالی مواد اولیه تولیدی، نرخ بهره باالی بانکی 
واحدهای تسهیالت گرفته، نوسانات ارزی، فقدان برنامه جامع توسعه صنعتی، سودآوری پائین 

دن چرخه آن نسبت به داللی و معامله گری و خرید و فروش زمین تولید صنعتی و طوالنی بو
 هم اشاره کرد

 
 قاچاق فروشگاه ۱۱۱ پلمب:سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد -*

 :شنبهدو روز تا پوشاک
نیا با   حمیدرضا دهقانی :آمده است  ۱٣۷۹دی  ۲۸  جمعه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 

ای درباره طرح جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق داشت    استانداری مصوبه: اعالم این خبر گفت
ر به ها از دید بیرونی این طو های متفاوتی از آن صورت گرفته بود و این برداشت  که برداشت

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز .تراشی صورت گرفته است  رسید که مانع   نظر می
شد که با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین  در این جلسه مصوب: کرد اضافه

همه کاالهای ظرف سه روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه  اتحادیه مربوط
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وی .و تابلوی آنها پایین کشیده شود آوری   جمع روشگاه پوشاک احصا شده توسط ستاد،ف ۱۱۰
پس از اجرای این مصوبه هم طرح مبارزه با پوشاک برند قاچاق ستاد مبارزه با : ادامه داد

تراشی از طرف استانداری یا   تر از گذشته ادامه خواهد داشت و هیچ مانع  قاچاق کاال و ارز قوی
  .گاه دیگری قابل قبول نیستهر دست

فرونشست در مناطق گذر  :رئیس سازمان نقشه برداری در گفت و گو با مهر -*
 :خطوط لوله گاز و آب

 

رئیس  :آمده است  ۱٣۷۹دی  ۲۸  جمعه تاریخ در ، مهر سمیه رسولی خبرنگار به گزارش
ع خطوط لوله گاز، آب رسانی و انتقال نفت را از در برخی مواق:سازمان نقشه برداری گفت

ایم که وجود فرونشست در آن مناطق باعث شده خطر شکست و آسیب  نقاطی عبور داده
در برخی مواقع خطوط لوله گاز، آب : اظهار داشت وی .جدی به این خطوط وجود داشته باشد

ود فرونشست در آن مناطق ایم که وج رسانی و انتقال نفت را از نقاطی از کشور عبور داده
های حیاتی وجود داشته باشد و حتی  باعث شده خطر شکست و آسیب جدی به این شریان

گزارش شده که برخی کشاورزان سعی دارند از طریق ُپر کردن شیارهای ناشی از 
که روش درستی  های زراعی خود با این پدیده مقابله کنند فرونشست با خاک، در زمین

 .نیست
ها در مناطق  راهکار اصلی تدقیق پایش: زمان نقشه برداری کشور افزودرئیس سا

تجدیدنظر جدی در برداشت  هایی که در معرض فرونشست هستند، خصوصا محدوده مختلف
برای : وی افزود....های زیرزمینی و تغییر الگوی استقرار جمعیت و فعالیت در کشور است آب

را برای  شود و نقاط کنترل زمینی و ترازیابی اجعه میاحداث بسیاری از خطوط انتقال به ما مر
در گذشته که چندان پدیده فرونشست جدی نبود،  کنند؛ طراحی مسیر از ما دریافت می

ها هر  توان گفت که داده سعی شد طی دو دهه، دو مرحله عملیات ترازیابی تجدید شود و می
ای از مناطق  ها در پاره ه شدیم این دادهشد، اما به تدریج متوج سال یک بار به روز می ۱۰یا  ۷

معاون ....است و به دلیل فرونشست، ارتفاع نقاط دستخوش تغییر شده هستند  با خطا مواجه
تاکنون در راستای وظایف محوله از سوی وزارت کشور و : سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود

اطلس فرونشست برای  ۳ان، های حیاتی تهر کارگروه بسته اجرایی افزایش ایمنی شریان
ایم که امیدوارم تعداد این  نیشابور منتشر کرده-تهران، قم، اصفهان، تربت جام و دشت طوس

ها مورد بررسی قرار  مورد فراتر رود و جزئیات بیشتری نیز در آن ۱۰ها تا پایان سال از  اطلس
 .گیرد

 : ه بزرگراه زابلتجمع جمعی از مردم سیستان و بلوچستان به عدم تکمیل پروژ -*
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، جمعی از مردم استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به عدم ۱٣۷۹دی ماه  ۲۸روز جمعه 
زابل به زاهدان دست  تکمیل پروژه بزرگراه زابل به زاهدان، در پل نور واقع در كیلومتر پنج جاده

  .تجمع اعتراضی زدند به 
جاده زابل زاهدان سبقت مرگ : "شده استبر روی بنری که معترضان در دست دارند، نوشته 

در میان وعده های تکراری مسئوالن در سالهای اخیر، جاده زابل به زاهدان . ها از وعده
 ."همچنان جان مسافران را می گیرد

 نظامی جنگ از کمتر ایران مردم علیه اقتصادی جنگ :رئیس کل بانک مرکزی -*
 :پذیرند نمی را سازان  رانت و جویان رانت جوالن مردم /نیست

عبدالناصر همتی رئیس   :آمده است  ۱٣۷۹دی  ۲۸  عهجم تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 
جنگ اقتصادی علیه مردم ایران کمتر از یک  .۱ :نوشت کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود

ها همواره به  هایش در صحنه تحریم دولت آمریکا برای جبران شکست. جنگ نظامی نیست
ران به خوبی به این موضوع پی شود، مردم عزیز ای ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی متوسل می

ها نیز باید، همسو با مردم، برنامه و استراتژی    گیران و رسانه لذا، مجموعه تصمیم.اند   برده
در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکالت و اظهارنظر وتحلیل . تبلیغاتی داشته باشند

 .خصوصا از سوی مسؤلین باید در چارچوب استراتژی باشد

شود مبارزه با رانت و مراقبت از فضاهای نفوذ   ت و فساد در شرایط تحریم تشدید میران .۲
بسیار مهم ... جویان از مسیر وضع و اصالح مقررات، واردات، صادرات، نرخ، سهمیه، توزیع و رانت

ها و مشکالت معیشتی  مردم بزرگوار کشورمان، که در برابر برخی سختی. و ضروری است
 .پذیرند سازان را نمی  جویان و رانت ، جوالن رانتکنند  مقاومت می

فروشگاه قاچاق پوشاک  ۱۱۱پلمب :سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال خبرداد -*
 :تا روز دوشنبه

 

،  حمیدرضا دهقانی نیا :آمده است  ۱٣۷۹ی د ۲۸  جمعه تاریخ در ، مهر خبرگزاری   به گزارش
روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه  ٣طی :سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت

و تابلوی  جمع آوریفروشگاه پوشاک احصا شده توسط ستاد،۱۱۰همه کاالهای اول بهمن ماه 
طرح جلوگیری از عرضه  درباره استانداری مصوبه ای: گفتوی  .شود آنها پایین کشیده می

ها از  داشت که برداشت های متفاوتی از آن صورت گرفته بود و این برداشت پوشاک قاچاق
نظر از: وی افزود.ظر می رسید که مانع تراشی صورت گرفته استدید بیرونی این طور به ن

ستاد، این برداشت از مصوبه استانداری تنها نیاز به هماهنگی های بیشتر داشت که این 
-دیگر مسئوالن این حوزه، هماهنگی ها امروز با حضور اقای دین پرست معاون وزیرکشور، 

شد که با  در این جلسه مصوب: تاکید کرداو  .دو معاون استانداری انجام ش تولیدکنندگان
ظرف سه روز آینده یعنی تا  اتحادیه مربوط محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین

احصا شده توسط فروشگاه پوشاک  ۱۱۰همه کاالهای انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه 
س از اجرای این مصوبه هم طرح پ: وی گفت.و تابلوی آنها پایین کشیده شود جمع آوریستاد،

مبارزه با پوشاک برند قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قوی تر از گذشته ادامه خواهد 
 .داشت و هیچ مانع تراشی از طرف استانداری یا هر دستگاه دیگری قابل قبول نیست

 !تجمع اعتراضی حق مسلم ماست -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/717053-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/717053-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4516396/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4516396/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4516396/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4516396/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4516396/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4516396/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4516396/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4511983/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DB%B4%DB%B0%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4511983/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DB%B4%DB%B0%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4511983/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DB%B4%DB%B0%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4511983/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DB%B4%DB%B0%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


  
 

 یهمراهان بازنشسته و همدردان گرام
هر چه زمان می گذرد شرایط و اوضاع ناگوار معیشتی و زیستی ما نه تنها دچار تغییرات کیفی 

و کمی نمی گردد بلکه طبق معمول از سوی برنامه ریزان و متولیان امور، با بی اعتنایی و 
اکنون وزیر کار و رفاه برخوردی غیرمسئوالنه در . روبرو می گردد" نداریم"بهانه هایی همچون 

 .ش گرفته وعده ای توخالی داده اما هیچ جایی در بودجه منظور نشده استپی
پس تنها جای فریاد زدن مطالبات برحق و قانونی خویش را خیابان و مقابل نهادهایی می دانیم 

چرا که پس از سالها رنج و مرارت و ارائه خدمات صادقانه، . که باید نسبت به ما پاسخگو باشند
  .و زندگی شایسته را حق خود می دانیمبرخورداری از رفاه 

همه ما در اتحاد با هم و برای طنین افکندن فریاد حق خواهی خود و اعالم خواستهایی که 
سالهاست از طرف مسئولین بدون پاسخ مانده است، تجمع اعتراضی باشکوهی را برگزار 

 .خواهیم کرد
  !تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

 .در مقابل وزارت کار و رفاه گرد هم می آییم ۱۰ بهمن ساعت۲شنبه ٣
 "گروه اتحاد بازنشستگان"

۷۹/۱۰/۲۸ 
4F-https://wp.me/pabqVT 

 :خوراک نرخ برابری دو افزایش به موتور روغن کنندگان تولید هشدار -*

در این اطالعیه ضمن    :آمده است  ۱٣۷۹دی  ۲۸  جمعه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 
که کما فی السابق بدون مشورت و دریافت نظرات  اعتراض به تصمیمات غیر کارشناسی اخیر

دست اندرکاران این صنعت اتخاذ شده است، اقتصادی نبودن عملیات تولیدی، عدم امکان 
تولید و عرضه محصوالت روانکار به بازار به مقدار کافی، آشفتگی بازار و مجال به سودجویان و 

-ات ناوگان حمل و نقل جاده ایواسطه ها در ماه های پایانی سال، آسیب جدی به عملی
ریلی، سقوط آزاد ارزش سهام این شرکتها در بازار سرمایه و متضرر شدن ده ها هزار -دریایی

نفر از سهامداران، از دست رفتن بازارهای صادراتی و واگذاری این بازارها به کشورهای عربی، 
ورود شرکتهای خارجی در توقف ارزآوری حاصل از صادرات، خروج هنگفت ارز از کشور به علت 

خال بازار، بالتکلیفی ده ها هزار نفر که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال 
الزم  .دارند و نهایتا اتالف سرمایه ملی را از عواقب ناهنجار این نوع تصمیمات نادرست دانست

ی بوده و این درحالی به توضیح است، قیمت محصوالت روانکار موتوری تحت کنترل مراجع نظارت
شامل )تاکنون و باوجود افزایش چشمگیر نهاده های تولید 3131است که از شهریورماه سال 

تنها اجازه افزایش قیمتی ناچیز ...( خوراک، مواد افزودنی، ملزومات بسته بندی، دستمزدها و 
دو برابری  در سال جاری به این محصوالت داده شده، اما به ناگهان دولت نسبت به افزایش

  .قیمت خوراک مصرفی تولیدکنندگان اقدام نموده است

 !خصوصی سازی های فالکت بار باید متوقف شودفراخوان ؛  -*

https://wp.me/pabqVT-4F
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/716921-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9


 

ما جمعی از بازنشستگان صندوق های مختلف بار دیگر در یک حرکت متحدانه و همصدا در روز 
ای بهبود معیشت و سه شنبه دوم بهمن ماه مقابل وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی بر

تخصیص بودجه عادالنه ، درمان مناسب و داشتن تشکلهای مستقل و رهایی فعالین صنفی و 
اجتماعی از بند و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، دست به تجمع می زنیم و از کلیه 

 .بازنشستگان ومستمری بگیران دعوت می کنیم که جهت احقاق حق خود به ما بپیوندند
 میلیون_شش_فقر_خط

 میلیون_دو_ما_حقوق
 صبح  ۱۰ساعت 

 .وزارت تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی. بهمن ۲
 .اتحاد سراسری بازنشستگان ایران- 
 شورای بازنشستگان ایران- 
 گروه تامین اجتماعی_

@Shbazneshasteganir 

احضار و بازجویی از چندین تن از فعاالن سیاسی شهر سنقر در استان  -*
 :کرمانشاه

 
طی چند روز گذشته، برزو نادری، احسان دارابی و فهیم ناصری از فعاالن سیاسی شهرستان 

بر اساس اطالعات منتشره، . اند سنقر به اطالعات کرمانشاه احضار و مورد سؤال قرار گرفته
دنی استان کرمانشاه و شهر سنقر در راستای کنترل فضای مجازی و ایجاد احضار فعاالن م

 .ارعاب و ترس در میان آنهاست
از طرف دیگر کیومرث واعظی از فعاالن شناخته شده استان کرمانشاه به دادگاه احضار شده و 

و  همچنین پرونده دیگری برای این فعال سیاسی. باید در یکم بهمن ماه در دادگاه حاضر شود
 .جبار حاجی مرادی فعال برجسته دیگر در شهر سنندج گشوده شده است

کارگران هر دو ماه : کارفرما/سازی خوزستان ماه مطالبات مزدی کارگران لوله ۱۱ -*
 :گیرند یکبار دستمزد می
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سازی  به گفته کارگران کارخانه لوله: ه است آمد۷۹دی   ۲۷در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
به دلیل آنچه از  ۷۳رسد؛ آنان از شهریور ماه سال  نفر می ۷۰خوزستان که تعدادشان به حدود 

اند؛  شود، مزدی دریافت نکرده عنوان می« مشکل نقدینگی و کمبود مواد اولیه»سوی کارفرما 
ماه مطالبات مزدی  ۱۷هم رفته بیش از  اند و روی ها را علی الحساب گرفته تنها برخی ماه

نفر همه قراردادی هستند،  ۷آنان؛ کارگران این کارخانه که به غیر از حدود  به گفته .معوق دارند
ماه بیمه کارگران  ۳گویند؛ کارفرما  کارگران می.ای معوق دارند ماه مطالبات بیمه ۱۱کم  دست

ماه اول کارگران پرداخت  ۵ای  ها مطالبات بیمهنیز تن ۷۹را پرداخت نکرده و از سال  ۷۷در سال 
سازی خوزستان که هفته گذشته یک ماه مطالبه معوق مزدی سال  کارگران لوله.شده است

توانند شغل  گویند؛ به دلیل باال رفتن سن و سالشان نمی اند، می گذشته را دریافت کرده
ست شوند، هنوز در این واحد تولیدی دیگری پیدا کنند و اغلب کارگران برای اینکه بتوانند بازنش

سازی خوزستان، این کارگران که  طبق اظهارات کارفرمای لوله.مشغول به کار هستند
به این معنا از . کنند رسد، هر دو ماه دستمزد یک ماه دریافت می نفر می ۷۰تعدادشان به 

 .ماه حقوق معوقه دارند ۹شهریور سال گذشته تاکنون کارگران حدود 

 : بروجرد شهرداری کارگران عتجم -*

 
کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم :آمده است ۷۹دی   ۲۷در تاریخ برپایه خبر مندرج 

 . ، تجمع اعتراضی برپا نمودندماه حقوق و مطالبات خود ۷دریافت 
 :سناریوی سوخته نظام برای نمایش تلویزیونی  -*

 

به  سوخته طراحیعکسی که در مستند : آمده است ۹۷دی   ۲۷برپایه خبر منتشره در تاریخ 
پخش شد در کافه سوال در دزفول خیابان شریعتی نبش « جلسه تشکیالتی در تهران»عنوان 

عکس علنی را به عنوان  .نند بروند از نزدیک مشاهده کنندحافظ گرفته شده که همه می توا
 !جا زده اند« جلسه تشکیالتی»

 : تجمع کارگران کارخانه ها  در تهران برای طرح خواست های مطالباتی خویش -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87


 

در خیابان انقالب  ها و کارگاههای مختلف ایران،  تجمع و راهپیمایی جمعی از کارگران کارخانه
اشتغال؛ معیشت؛   :ت داشتن تراکتهایی که روی آنها از جمله نوشته شده بودتهران با در دس

  .حق مسلم ماست و افزایش دستمزد حق مسلم ماست

 :شدند آزاد خلفی طارق و سیاحی کریم -*

 
کریم سیاحی و طارق خلفی، دو  : آمده است ۷۹دی   ۲۷در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 

کارگران مجتمع گروه ملی فوالد .کارگر بازداشتی گروه ملی فوالد ایران با قرار کفالت آزاد شدند
های ما برطرف شد و این دو کارگر به  خوشبختانه با این آزادی، نگرانی: با اعالم این خبر گفتند

 82ان گروه ملی فوالد ایران، بیش از در جریان تجمعات کارگر.هایشان بازگشتند آغوش خانواده
  .کارگر بازداشت شدند که همه آنها به مرور با قید کفالت آزاد شدند

  :نشگاه رازی کرمانشاه به کیفیت غذااعتراض دانشجویان دا -*

 
 

جمعی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به آنچه که آن را ریختن کافور داخل غذا 
 .ب آن بیان کردند دست به اعتراض زدندو کیفیت نامناس

 !هزارتومانی۱۱۱با حقوق  آموز دانش ۰۱ کردن ادارهیعنی " خرید خدمت" -*
رئیس فراکسیون : آمده است  ۱٣۷۹دی  ۲۷برپایه خبر مندرج در سایت تسنیم در تاریخ 

 ها پتروشیمییا  نفت_ملی_شرکتفرهنگیان مجلس با بیان اینکه از محل بررسی بودجه 
  :وپرورش کمک کرد، گفت به آموزش توان می
 ۹۰۰#تا  ۷۰۰#ماهانه  اختپرداند و با  معلم را به طرح خرید خدمت وارد کرده هزار۵۰اکنون  هم

 .......خواهند که  هزار تومان از او می
 جزئیات خبر را اینجا بخوانید 

https://tn.ai/1926799 

 :واکنش سپیده قلیان به پخش اعترافات تلویزیونی -*
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به دنبال پخش فیلمی که از اعترافات :  آمده است اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان زیر شکنجه گرفته شده بود، سپیده قلیان در یک واکنش 

هایم مبنی بر  این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف»: توئیتری اعالم کرد
شکنجه شدنم خواهم  تر از قبل به پیگیری جدی. شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود

 .پرداخت و حاال که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم

مسکن مهر / خطر ورشکستگی صندوق مسکن یکمدهد؛ مهر گزارش می -*
 تواند به فریاد برسد؟ می

https://www.mehrnews.com/news/4516722 

 
کارشناسان معتقدند صندوق :آمده است ۷۹دی   ۲۷به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 

ادامه مسکن یکم با ادامه روند فعلی، امکان حیات خود را از دست داده و حتی در صورت 
مدیرعامل در این رابطه  .فعالیت، اثری در افزایش قدرت خرید مسکن خانوار نخواهد داشت

بانک عامل بخش مسکن در نشست خبری هفته گذشته خود در نمایشگاه مسکن، 
شهرسازی و بازآفرینی درباره صندوق پس انداز مسکن یکم با بیان اینکه منابع این صندوق به 

ده و از کمک های صندوق توسعه ملی برای سر پا نگه داشتن این طور کامل به پایان رسی
به .صندوق دیگر خبری نیست، به نوعی زنگ خطر ورشکستگی این صندوق را به صدا درآورد

گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی، تنها منبع باقی مانده برای ادامه فعالیت صندوق پس انداز 
ن مقام مسئول در شبکه بانکی همچنین ای.مسکن یکم، اقساط بازگشتی مسکن مهر است

هزار فقره اعالم کرد که تنها  ۷۷۵تعداد حساب های افتتاح شده در صندوق مسکن یکم را 
مجموع مانده حساب افراد . هزار فقره از آن حساب های زنده و فعال محسوب می شوند ٣۹۰

 .میلیارد تومان است ۳۰۰هزار و  ۳در این صندوق نیز حدودا 
هزار نفر از متقاضیان دریافت تسهیالت صندوق مسکن یکم یا انصراف داده  ۱۸۵دیگر به عبارت 

اند یا حساب خود را غیر فعال کرده اند که به نظر می رسد علت آن افزایش قیمت مسکن و 
بی اثر شدن نقش تسهیالت صندوق مسکن یکم در افزایش قدرت خرید مسکن دارندگان این 

آغاز به کار کرد و  ۷۵به اینکه صندوق مسکن یکم از ابتدای سال با توجه .. .نوع حساب باشد
قرار داریم، این اظهار نظر مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن  ۷۹در حال حاضر در انتهای سال 

سال از راه اندازی صندوق مسکن یکم، به طور میانگین  ۵به این معناست که با گذشت حدود 
نسته اند از تسهیالت صندوق یکم برای خرید مسکن هزار نفر توا ٣۵ساالنه فقط بیش از 

این در حالی است که بنا بر اعالم کارشناسان اقتصاد مسکن، نیاز ساالنه  .استفاده کنند
 ....هزار تا یک میلیون واحد مسکونی است ۷۰۰مسکن، بین   کشور به
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https://www.mehrnews.com/news/4516722/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF


 بار فاجعه اجتماعی تامین سازمان علیه ها هجمه افزایش کند؛ ایلنا بررسی می -*
 : ملت حقوق جای به پیمانکاران حقوق استیفای /است

سازمان تأمین " : آمده است ۷۹دی   ۲۷در تاریخ خبرنگار ایلنا، دی پیام عاببه گزارش 
." اجتماعی شیوه تعامل با کارفرمایان را در راستای حداکثرسازی سود خود تنظیم کرده است

درآمد نامشروع تامین ". "البی سازمان تامین اجتماعی علیه بهبود فضای کسب و کار"
یکی از ". "مین اجتماعی چه بر سر تولید آورده؟تا". "اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد

چگونه حق بیمه قرارداد ". ها است افتخارات سازمان تامین اجتماعی تعطیل کردن شرکت
ای از تیترهای مطالبی است که مخالفان از    اینها نمونه!". شود؟ باعث بیمه نشدن کارگران می

یاد " جمه به حقوق حمایتی کارگرانه"و " هجمه به قانون تامین اجتماعی"آنها با عنوان 
اگر ... سرپرست سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است " محمدحسن زدا" .کنند می

اما واقعا بحث گرفتن یقه ... کند؟  سازمان تامین اجتماعی این قدرت را از دست بدهد، چه می
کارگرانی در . استمیلیون کارگر پیمانکاری در میان  ۲ پیمانکاران نیست؛ پاِی حقوق حدود

های  ها، شرکت نشانی ها، معادن، آتش  ها، پتروشیمی ها، سدسازی سازی ها، راه شهرداری
آنها از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که از حق آنها برای . کنند کار می... نفتی و

پیری و  برخورداری از بیمه پایه تامین اجتماعی غافل نشود؛ چراکه در غیر این صورت هنگام
کاران، این است  گناه دیگر مقاطعه .بیماری هیچ پوشش حمایتی بر سر خود نخواهند داشت

برخی از مشاغل، ذیل مشاغل . شود ای آنها شغل واقعی کارگران درج نمی که در لیست بیمه
از این رو پیمانکاران یا کارفرمایان مکلف هستند که در هنگام . گیرند آور قرار می سخت و زیان

التفاوت بازنشستگی آنها را در مشاغل سخت، پرداخت  درصد مابه ۵ازنشستگی کارگران، ب
ها کار در هنگام بازنشستگی  کارگران پس از سال. این خود قصه پرغصه دیگری دارد. کنند

کردند سرشان یک کاله  شوند که پیمانکارانی که برای آنها در سرما و گرما کار می متوجه می
در خصوص  اجتماعی تامین سازمان امنای هیات کارگری عضو "شوکت اکبر" .اند بزرگ گذاشته

های غیرثابت از سازمان تأمین  ای کارگاه اینکه چرا پیشنهاد سلب نظارت بر لیست بیمه
انصراف از ضریب بستن بر : اجتماعی رد شد و مزایای آن چیست به خبرنگار ایلنا، گفت

ر سازمان تامین اجتماعی نیست؛ از این رو از این حق شدگان د قرارداد، به نفع منافعِ بیمه
میلیون تومان باشد، باید  ۱۰۰ داد پیمانکار با کارفرما،راگر قرا: بگذارید مثالی بزنم. کوتاه نیامدیم

و نیم  ۱اما موضوع این است که . درصد قرارداد به عنوان حق بیمه کارکنان پرداخت شود ۹
. کنند که امکان بازرسی از آنها وجود ندارد ی غیرثابت کار میها میلیون کارگر تنها در کارگاه

های   توانیم از کارگاه معدنی که در اعماق زمین قرارداد بازرسی کنیم یا کارگاه برای نمونه نمی
: وی افزود  .العبور دایر است، به این راحتی قابل بازرسی کردن نیست که در ارتفاعات صعب

اند  جا باید متوجه شود که کارگران این کارگاه غیرثابت بیمه شدهسازمان تامین اجتماعی از ک
هایشان براساس صورت دقیق دستمزد محاسبه و پرداخت شده است؟ در نهایت  یا حق بیمه

اگر سازمان تامین اجتماعی براساس رقم قرارداِد پیمانکار ضریب نبندد، حق کارگران پایمال 
در نظر داشته باشید . کنم ان را یک شیطنت ارزیابی میبه هر حال این اقدام نمایندگ. شود می

های شهرداری و نیروهای خدماتی که در  بان  ها، پارک سازی ها، راه که کارگران سدسازی
دهد که اعمال هر  تجربه نشان می. کنند از این جمله هستند های غیرثابت کار می کارگاه

های خود را  لیست بیمه چراکه پیمانکاراندهد؛  روشی به غیر از ضریب بر قرارداد، جواب نمی
همچنین برای ما ثابت شده است که . کنند کنند یا اینکه اصال لیست رد نمی ناقص رد نمی

آنها با این کار به . کنند پیمانکاران برای همه کارگران براساس حداقل دستمزد بیمه رد می
 .کنند کارگران خود ظلم می
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 :کاال نگرفتندقابل توجه کارگرانی که سبد  -*

 

 ۲۷در حالی که از شنبه : آمده است ۷۹دی   ۲۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
هزار تومان بسته حمایت غذایی به حسابهای کارگران مشمول قانون کار  ۲۰۰دی ماه واریز 

های بخشی از کارگران واریز  ها حاکی از آن است که این مبالغ به حساب آغاز شده، گزارش
دم دریافت بسته حمایتی اطالع نیز که برای آگاهی از علت ع* ۵*۵#نشده و سامانه پیامکی 

بر این اساس آن ...رسانی شده و قرار بود روز دوشنبه فعال شود، همچنان غیر فعال است
در لیست  های حمایتی نشده و دسته از کارگرانی که تاکنون موفق به دریافت وجوه بسته

هایشان  اباین واریز به حس امروز و فردا ظرف های سازمان تامین اجتماعی هستند، واریزی
در واقع همه کارگران مشمول قانون کار حتی اگر در بخشهای خصوصی ...صورت خواهد گرفت

پردازی آنها به سازمان تامین اجتماعی بوده،  مشغول کار باشند، مشروط بر این که بیمه
دریافتی زیر سه میلیون تومان داشته و عضوی از اعضای خانواده آنها سبد حمایتی دریافت 

در لیست بیمه شدگان تامین ...شوند مند می اشد، از کمک هزینه معیشتی دولت بهرهنکرده ب
فصلی، قالیبافان، زنبورداران و کارگران واحدهای  اجتماعی نام کارگران ساختمانی، کارگران

به گفته مقامات کارگری، بخش اعظمی از .شود صنعتی مشمول قانون کار هم دیده می
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند، در حالی که بیش از کارگران فصلی و ساختمانی، 

های  از طریق حساب آنها معتقدند.ها مستحق دریافت بسته حمایتی هستند سایر گروه
ارش به گز.توان کارگران فاقد بیمه مستحق دریافت سبد کاال را شناسایی کرد می یارانه
های حمایت غذایی در این  با توجه به این که تعداد کارگران مشمول دریافت بسته ایسنا،
میلیون نفر عنوان شده دو سناریو محتمل است؛ این تعداد از مشموالن، دریافتی  ۳۵۷مرحله 

اند یا این که تخصیص بسته حمایتی به مابقی کارگران، در انتظار  زیر سه میلیون تومان داشته
 .ن اعتبار مجدد از سوی سازمان برنامه و بودجه استتامی

هنوز  که حقوق زیر سه میلیون تومان دارند و در هر حال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی
منتظر رفع اشکاالت مربوطه در  های حمایتی به حسابشان واریز نشده یا باید مبلغ بسته

های حمایتی قرار داشته و  وم توزیع بستهسازمان تامین اجتماعی باشند یا این که در مرحله د
 .باید در انتظار تامین اعتبار مجدد از سوی سازمان برنامه و بودجه باشند

 :سوخته طراحی اعتراض به  -*
 

انتشار کروکی سناریوی توطئه جدید وزارت : آمده است  اردوی کارتلگرامی به نوشته کانال 
اطالعات علیه اسماعیل بخشی، علی نجاتی، رضا شهابی، سپیده قلیان، عسل محمدی، 

، فعالین جنبش کارگری و فعاالن و کنشگران چپ و «گام»اعضای تحریریه نشریه 
جریان هایی در خارج از کشور و خارج از سوسیالیست و مرتبط کردن آنان با احزاب، افراد و 

کشور با آمریکا با هدف توجیه موج جدید سرکوب جنبش مطالباتی و کارگری با واکنش های 
آمده  سوخته طراحیبخشی از این انتقادات در هشتگی با عنوان . انتقادی روبرو شده است

 .است
و بزودی از تمام " طراحی سوخته"اند به اسم  مان ساخته گویا مستندی علیه: سپیده قلیان

های  های اجباری، کنارهم چیدن اسم وقایع، اعتراف  تحریف. های خبری پخش میکنند بخش
ی  ادعاهای دروغ در یک موسیقی زمینهربط در یک فلوچارت و وصل کردنشان بهم و تکرار  بی

 کدام طراحی سوخته است؟.معمایی
تپه را هم جلوی دوربین بنشانید  من و اسماعیل بخشی که سهل است، پنج هزار کارگر هفت
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https://www.isna.ir/news/97103015881
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که شما  ها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگیرید باز هم چیزی از اصل داستاِن این و از آن
 .واهد کردستمگر و فاسد هستید کم نخ

پخش اعترافات اجباری و ساختگی، تنها افشای بیش از پیش ماهیت بازجو و زندان بان است 
 .و هیچ وجهاتی ندارد

یعنی  سوخته_طراحی#نان ،کار، آزادی، با کابل و باتوم کتکمان زدید و اعتراف گرفتید، : گفتیم
 sepideqoliyan@این

گیری مشخص در برابر مسائلی  گام با تالش برای تولید ادبیات رادیکال و موضع: عسل محمدی
ایی و کارگری  ایی از منظرسیاسی رسانه جربهکه مربوط به زیست طبقه کارگراست،خواسته ت

گام که برای جنبش سوسیالیستی نیز  ست که نه فقط برای اعضای  ایی باشدواین تجربه
 میتواند حائز اهمیت باشد

 سوخته_طراحی#حاال شما بگو 
@AsalMohamadi6 

فرمول اعتراف اجباری در جمع یا رسانه، زیر تهدید، فشار و شکنجه از زمان گالیله : منوچهر
ه و تغییری نکرده، ولی کال اینها امروزه در جوامع زور و سرکوب، حنای رنگ باخت

 هستند سوخته_طراحی#
زمین سوخته، کشاورزان سوخته، کارگران سوخته، کاخانجات سوخته، بازنشستگان سوخته، 

سوخته، طبیعت سوخته، دریاچه  دانشجویان سوخته، جوانان و آینده سوخته، زنان و حقوق
طراحان نظام فقط ! سوخته  ی جامعه... های سوخته ، مال و جان مردم سوخته سوخته، جنگل

 .میشناسند سوخته_طراحی#

 :درگذشت خاوراناز مادران  امیرشکاریمادر  -*
 

 ریاحی جعفر.  شکاری اعدام شدندسه پسر مبارز مادر امیر علی و سعید و حمید امیرشکاری،
 اعدام ۱٣۳۹در شهریور  ریاحی محمدصادقهمسر فریده امیرشکاری بود که به همراه برادرش 

 .تیرباران شد ۱٣۳۱شدند، برادر دیگرشان، علی ریاحی نیز در سال 

 :ان روزنامه ایران پرداخت نشده استحقوق آذرماه روزنامه نگار -*
 

نپرداختن حقوق روز به روز عمومیت بیشتری می یابد و گروههای تازه ای را در کام بحران و 
خوش به »: محمد مطلق، دبیر گروه گزارش روزنامه ایران در توئیتر نوشته .فالکت فرو می برد

با اشک و آه این خبر را  دولت روزنامهما در . حقوق آذر را هم گرفتند تپه_هفت_کارگرانحال 
های  نگارانی که از نظر تندروهای روزنامه. ایم ما هنوز حقوق آذر را هم نگرفته. کنیم پیگیری می

 «.بابا هستند کش و از نظر دولت بچه زن های خارجی ماله خورده، از نظر انتلکتول داخلی فریب

 : ، سناریوسازی علیه جنبش مطالباتی و کنشگران آن است«طراحی سوخته» -*
 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی با : آمده است  همراه کارگرانبرپایه نوشته کانال تلگرامی 
و دیگر  ۲۰:٣۰از  سوخته_طراحی# امشب مستند» پخش یک تیزر تبلیغاتی اعالم کرده که 

در این مستند پشت پرده »و تاکید کرده که . های خبری پخش میشود بخش
 «.و حامیانش منتشر میشود بخشی_اسماعیل# شبکه

سناریوسازی ها و مستند پردازی های پیشین شکنجه گران و امنیتی ها، همگی در �

جدید هم « مستند»هدف از پخش . راستای زمینه چینی برای سرکوب گسترده تر بوده است
شکنجه و ک نامه اعتراض اسماعیل بخشی به بنابراین حاال که از شو. غیر از این نیست

فراخواندن وزیر اطالعات به مناظره و بازتاب های گسترده آن بیرون آمده اند، ضد حمله را با ترور 
 .شخصیت و پرونده سازی های کثیف کلید زده اند

 :روشن است« مستند»هدف های این 

خاموش کردن صدای اعتراضات شجاعانه و شورانگیز از درون زندان ها و از زندان بزرگ  �

 ی و سراسری مردم ایران علیه شکنجه وعلیه نظام شکنجه و سرکوبعموم
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بیرون کشیدن غارت وحشتناک دارایی های عمومی زیر پوشش خصوصی سازی و واگذاری �

از کانون توجه افکار عمومی و جلوگیری از ادامه « بخش خصوصی»های تبهکارانه به 
کارگران و دانشجویان علیه همسویی بخش های مختلف جنبش مطالباتی، بویژه معلمان، 

 شکل های خصوصی سازی در سه عرصه کارخانه، مدرسه و دانشگاه
منحرف کردن اصل مطالبه مشارکت موثر در اداره امور که در اعتراضات کارگری از جمله در �

مطرح شده؛ مطالبه ای که چون ترجمان محتوای حق تعیین سرنوشت « اداره شورایی»قالب 
به دیکتاتوری است، عمومیت آن به شکل « نه»ور و از این جهت متضمن آحاد شهروندان کش

یک مطالبه، حتی در شکل های دیگر از نظر دیکتاتوری سخت خطرآفرین است و باید هر چه 
 .زودتر با آن برخورد کنند

های شخصیت ها و احزاب و « توطئه»امنیتی کردن مطالبات صنفی و مرتبط کردن آن با �

 ه و خارجی و در راس آنها آمریکا با هدف سرکوب این مطالباتقدرت های بیگان
سرکوب کنشگران جنبش های مطالباتی به عنوان گام مهم و حلقه ای اساسی در پراکندن �

 .جنبش های مطالباتی و بویژه مقابله با پیوند جنبش های مبارزه برای نان، کار و آزادی
کمیت نسبت به مطالبات کارگران و بازداشت توجیه اعمال و برخوردهای حذفی تاکنونی حا�

 ها و شکنجه های صورت گرفته
« طراحی سوخته»کامال پیداست که این هدف ها محکوم به شکست است و خود یک �

اما آنچه اهمیت دارد این است . حاکمیتی است که پایه هایش بر جعل و دروغ استوار است
در اعتراض به سناریوسازی های  که این شناخت را به محوری برای گسترش همسویی

امنیتی، ترور شخصیت کنشگران و اعترافات اجباری تبدیل کرده، پیگیرتر از پیش بر مطالبه 
حاکمیت علیه فعاالن و کنشگران جنبش کارگری و . توامان نان و آزادی تاکید کنیم

دهها سوسیالیستی شمشیر را از رو بسته، زیرا از گسترش جنبش مطالباتی اردوی بزرگ 
 :منبع. میلیونی کار و زحمت به وحشت افتاده است

https://t.me/hamrahekargaran 
 
 از بیشتر درصد ۵۱ خصوصی بخش پرستاران وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

  :ست ناکافی پرستاری سخت کار برای حقوق حداقل/کنند می کار ها دولتی

 
 هیات رئیس) نیازی مسعود: آمده است ۷۹دی   ٣۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 

در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به  (تهران پرستاران کارگری صنفی انجمن مدیره
دستمزد در بخش خصوصی برای پرسنل پرستار و کادر درمان بسیار پایین است، اظهار   اینکه

. کنند های قانونی را طبق قراردادهای یک ماهه به پرستاران پرداخت می حداقل :داشت
متاسفانه قراردادهای کار پرستاران و کادر درمان در بخش خصوصی اغلب قراردادهای موقت 

ها به یک ماه نیز  ماه هم تقلیل پیدا کرده و در برخی بیمارستان ٣هستند که مدت آن از 
ستای اینکه تفاوت پرداختی به پرستاران بخش خصوصی و دولتی را در را: وی افزود .رسد می

بندی مشاغل در  ساماندهی کنیم، بهترین گزینه ورود به بازنگری در اجرای طرح طبقه
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری .های خصوصی است ها و درمانگاه بیمارستان

ا به شدت پایین است و حداقل ه به این خاطر که حقوق: پرستاران تهران خاطرنشان کرد
شود، پرستاران بخش خصوصی مجبور هستند به خاطر تامین معیشت  ها پرداخت می دستمزد

https://t.me/hamrahekargaran?fbclid=IwAR3YNi2GMFM94HaaupjjArMh8zUIEEGql04nFBsWL8Pf7k6pG7DLenfiCi4
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/717041-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/717041-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA


پرستارانی هستند که تا دو شیفت و نیم هم کار . خانواده بیش از یک شیفت کار کنند
  .کنند می

کند، این  نیز محدود می گذشته از اینکه این مساله بازاِر کار را برای سایرین: نیازی تصریح کرد
از دست  شان را افراد به دلیل پرکاری و سختی ذاتی شغل پرستاری توان و بهره کافی

ها حاضر  های متوالی با خستگی فراوان در بیمارستان پرستاران در شیفت .دهند می
« وری ارتقای بهره»قانون کاهش ساعت کار و : این فعال صنفی پرستاران گفت.. .شوند می
ساعت در یک  ٣۳تا  ٣۵ی کار در بخش دولتی اجرا شد که موجب شد پرستاران حدود نیرو

های خصوصی به این خاطر که تابع قانون کار هستند،  کنند اما در بیمارستان هفته کار می
پرستاران دولتی به نسبت پرستاران . کنند ساعت در هفته کار می ۵۵همچنان پرستاران 

کنند؛ اما در بخش خصوصی سوابق پرستاران  د کمتر کار میدرص ۲۷تا  ۲۰بخش خصوصی بین 
  .ساعت در هفته کار کنند ۵۵تاثیری بر این موضوع ندارد و باید 

 :ها استوارند ریشه -*
فشانی که  لرزد و از وحشت آتش برافکن زمینی که زیر پایشان می های بنیان در هراس از تکان
های  قالب دهند و با سنگ شان را در باد تکان میهای غرد، بزدالنه چوبدستی در ژرفای آن می

ی درخت  های کوچک و تازه و شکننده آلود را به سوی شاخه شان کلوخی لجن بسته و شکسته
خواهند  می. کنند شدگان پرتاب می دیدگان و شکنجه ی کارگران و فرودستان و داغ تنومند مبارزه

گشایند،  درایی می ا همان آنی که دهان به هرزهترس بیافرینند و دیگران را به ننگ بیاالیند، ام
 . کنند های خود را فاش می صدای برهم خوردن دندان

 سوخته طراحی

 
 / گرفت را "عالیجنابان" یقه پالسکو از برخاسته اجتماعی های آسیب -*

 :شدند الزکات واجب شبه یک ها الحج واجب

 

دو سال از فروپاشی ابرسازه : آمده است ۷۹دی   ٣۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
اش رسیده  ای پیر و خسته که وقت بازنشستگی سازه. گذرد قامِت خیابان استانبول می خوش

تر  شورای کسبه فعال... .نشان سر تسلیم فرود آورد آتش ۱۳بر سر  بود، اما مهلتش ندادند تا
کسبه به نیکی از کارگران، . کند از همیشه بازسازی این بخش از پالسکو را دنبال می

رویای پالسکوی . گیرند گذشته را می غکنند و سرا نشانان و همکاران سابق خود یاد می آتش
 ۷۰۰کنند که  کسبه برآورد می .رود پرمشتری با انبوه کارگران یک لحظه از ذهن آنها بیرون نمی

های اخیر شاغِل پالسکو شده  میلیون نفر به واسطه دریافت روزانه سفارش در دهه ۱هزار تا 
در همین جا؛ کار خود را آغاز کرده  کسانی که امروز کسبه ساختمان هستند، با کارگری. بودند
هر کدام از . دانند و برای نام کارگر حرمت قائل هستند کارگر می  از این رو خود را .بودند

برخی مسافرکشی . اند کارگر داشت که حاال پخش و پال شده ۷طور متوسط  ها به کارگاه
این جمله را . ا هستنددانیم که کج کنند و برخی نمی ها کار می برخی در خیاطی. کنند می

گوید که نشانی از سایر کسبه هم ندارد؛ چراکه از خیلی  او البته می. گوید یکی از کسبه می
های اجرایی و نظارتی  خردی دستگاه نشانان قربانی بی اما تنها آتش... .از آنها اثری نیست

تعدادی . فرو رفتند قرار آن صدها هزار کارگر و هزارن کسبه ساختمان به کام اشباح بی. نشدند
تعدادی دیگر در . رسید جای دیگری را اجاره کردند شان به دهانشان می از کسبه که دست
کسبه زندگی خود را  .کنند  اند و بسیاری مسافرکشی یا دستفروشی می کنج خانه نشسته

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/717501-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%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-9/717501-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


اخت هایشان را پرد زنند تا بدهی به این در و آن در می. باختند و حال رنگ به رخسار ندارند
واحدهایی که . واحد داشت ۳۰۰و در قسمت شمالی، ( برج)پالسکو در قسمت جنوبی . کنند

اما . های آنها را واگذار کرده بود  سرقفلی( بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی)مالِک پالسکو 
آنها هرچه . شود واحد امتیازی محسوب نمی ۳۰۰دیگر سرقفلی داشتن برای کسبه این 

وی با اشاره به  ...  .گیرند  نوایان قرار می  اند و حاال در دسته بی آتش سپردهاند را به  داشته
تعدادی از کسبه به آنجا : هایی که برای استقرار کسبه در پاساژ نور شده بود، گفت تالش

یک سالی در آنجا ماندیم اما بازدهی برایمان . ای را اجاره کردند و دکور زدند رفتند، مغازه
پاساژها معموال باید . پاساژ نور از لحاظ معماری پیچیدگی خاصی داردنداشت؛ چراکه 

مشتری . ها را به هم وصل کنند تا کسی در آن گم نشود راهروهایی داشته باشند که مغازه
اما خود من پس از . ای را که مثال ده دقیقه پیش رصد کرده پیدا کند باید به راحتی بتواند مغازه
پس پتانسیل این . کردم ها هنگام مراجعه به مغازه راهم را گم می یک سال حضور در نور صبح

ای هم به خاطر اینکه تمام سرمایه  عده: توسلی افزود... .خورد کار را نداشت و بدرد ما نمی
را فراهم کنند که در نتیجه در نبود ... توانستند هزینه دکور و خود را از دست داده بودند، نمی

". رفتند که رفتند که رفتند"آنها . شان نابود شد شدند و به کل زندگیهیچ حامی از دور خارج 
ای  ای پیک موتوری شدند، یک عده ای از کسبه سکته زدند و مردند، یک عده یک عده

شان به  های سایر کسبه دست نشین شدند و یک هم وجود دارند که بدون کمک خانه
م صندوقی تشکیل دادیم تا به همکارنا زمانی که ما این شرایط را دیدی. رسد دهانشان نمی

نماینده کسبه پالسکو در بخش شمالی با بیان ... .سابق خود برای ادامه حیات کمک کنیم
هایی که در آن کردیم  اینکه به هر حال پس از یک سال، زمانی که دیدیم این پاساژ و هزینه

ل رفته است، از پاساژ نور مان در پالسکو زیر سوا شود و سبقه کاسبی برایمان آب و نان نمی
ای  تعدادی از ما از جمله خود من در پاساژ تجارت جهانی فردوسی مغازه: بیرون زدیم، گفت
یکسری هم . نفر از کسبه پالسکو برای ادامه کار به اینجا آمدند ۱۰۰تقریبا . دست و پا کردیم

آنها به کشور . اند خارج شده اما نگرانی ما بابت آنهاست که به کل از دور. به بازار تهران رفتند
چند دهه پیش که زلزله روبار . کنند های این کشور کارگری می اند و در خیاط خانه ترکیه رفته

. الزکات شد واجب" روبار"الحج بود اما یک شبه با زلزله  طرف واجب: گفتند اتفاق افتاد همه می
کسانی . ه پالسکو هم آمدچنین بالیی بر سر کسب. حاال قصه کسبه پالسکو هم همین است

نشین شدند؛ آنهم  که منبع خیر و دستگیری از دیگران بودند یک شبه به فالکت افتادند و خانه
 ....دارند به هر صورت آنها با سیلی صورت خود را سرخ نگه می. سر عائله ۳تا  ۷با 

 :است فروش اعضای بدن از عوارض فقر -*
 

گوید باال رفتن آمار فروش اعضای بدن برآمده از  ن میموسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایرا
 .شرایط سخت اقتصادی است

که یکی از عوارض فقر فروش اعضای بدن است، ادامه  رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان این
کنند اما در مقابل آن افرادی  باید توجه داشت عده ای از افراد از این طریق کالهبرداری می: داد

 .های زندگی خود را تأمین کنند توانند هزینه که راهی جز این ندارند، چرا که نمینیز هستند 

 خصوصی کارکنان"  ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ در نامه -*
 نیفتاد؟ اتفاق بازنشستگی صندوق تغییر چرا/اند رانده جا همه از "مخابرات
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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-9/717528-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF


 هیئت رئیس) خور حالل ایرج :آمده است ۷۹دی   ٣۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
االسالم  در نامه خود به حجت (تهران استان مخابرات کارکنان صنفی انجمن مدیره

ضمن اشاره به واگذاری شرکت مخابرات به بخش ( رئیس دیوان عدالت اداری)بهرامی 
قانون اساسی، تاکید کرده است که عدم نظارت بر  44براساس اصل  22خصوصی در سال 

ای در پی داشته  ی و بعد از آن، معضالت و مشکالت عدیدهاجرای صحیح قانون در حین واگذار
تصریح کرده وی  .ترین آنها گریبانگیر کارکنان خدوم شرکت مخابرات شده است که سخت

خور در پایان نامه خود با برشمردن و ضمیمه نمودن مکاتبات متعدد خود با معاونت  حالل:است
  یریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات وحقوقی سازمان برنامه و بودجه، معاونت توسعه مد

و  301ای سازمان برنامه و بودجه و یا عنایت به مفاد مواد  معاونت امور مجلس و توسعه منطقه
قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، از رئیس دیوان خواسته است جهت رفع نگرانی  303

حدت رویه هئیت عمومی دیوان را و بالتکلیفی کارکنان شرکت مخابرات دستور اجرای رای و
قانون مدیرت خدمات کشوری تغییر صندوق  83گفتنی است براساس بند دال ماده  .صادر نماید

شوند، به صندوق  بازنشستگی کارکنان مخابرات که از دولت به بخش خصوصی منتقل می
ه بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده دولت است و دیوان عدالت اداری نیز باتوجه ب

های متعدد کارکنان مخابرات با صدور رای وحدت رویه، هزینه تامین مالی این تبدیل  شکایت
لیکن وزارت ارتباطات و فناوری . گذاشته است( دولت)صندوق را برعهده دستگاه اجرایی 

ای به انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران  مهرماه سال جاری در نامه 31اطالعات 
ارتباطات نیست و خواستار پیگیری آن از سازمان مذکور قابل تسری به وزارت  اعالم نمود رای

 .برنامه و بودجه شد
 
سپیده قلیان باید فورا آزاد : انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  -*  

  :گردد

 
ماموران امنیتی با یورش به منزل پدری سپیده قلیان، این فعال اجتماعی و  31دی  10امروز 

 .کارگری را به همراه برادرش مهدی قلیان بازداشت کردند
 سپیده قلیان در جریان اعتراضات خیابانی کارگران هفت تپه به همراه تعداد زیادی از کارگران

معترض و اسماعیل بخشی از رهبران محبوب اعتصاب هفت تپه بازداشت شد، در دوران 
بازداشت، وی و اسماعیل بخشی و علی نجاتی زیر شکنجه وحشیانه وادار به اعتراف به 

در مقابل دوربین اداره اطالعات ( حزب کمونیست کارگری)وابستگی به یکی از احزاب سیاسی 
  .شده بودند

اعی و کارگری بعد از آزادی موقت و به دنبال انتشار کیفرخواست اسماعیل این فعال اجتم
بخشی علیه شکنجه گران، اقدام به افشاگری در مورد شکنجه شدن خودش و اسماعیل 

بخشی نمود که اقدام وی دستگاه سرکوبگر امنیتی را بر آن داشته است تا به خیال خود با 
ای بکوبد که به دنبال جسارت های اسماعیل  معهبازداشت مجدد سپیده مهر سکوت بر لب جا

  .بخشی، سپیده قلیان و عسل محمدی فریاد دادخواهیش بلند شده است
اما همچنانکه در این مدت کوتاه عیان گشته است و انسانهای شکنجه شده زیادی به 

خواهد دادخواهی قد علم کرده اند، با بازداشت مجدد سپیده قلیان سیلی از دادخواهی به راه 
افتاد و سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و عسل محمدی را بیشتر از پیش در 

  .حلقه حمایت قرار خواهد داد
آنچه که جرم است، . سپیده قلیان مجرم نیست و نباید به هیچ اتهامی بازداشت گردد

الن و دزدیهای هزاران میلیاردی، چپاول سازمان یافته و غارت ثروت عمومی است و عام
  .مرتکبان به این جرائم هستند که باید بازداشت و مجازات گردند
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انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از همه تشکلها، نهادها، سازمانها و احزاب 
المللی می  کارگری و مدافع حقوق انسانی و همه انسانهای آزادیخواه در داخل و در سطح بین

و بی قید و شرط سپیده قلیان، مهدی قلیان و علی نجاتی و  خواهد که خواهان آزادی فوری
 .های امنیتی علیه کلیه فعالین کارگری، سیاسی و اجتماعی گردند مختومه شدن همه پرونده
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 درصد ۵۱ تکافوی کارگران دستمزد :عضو کارگری شورای عالی کار بیان کرد -*

 :دهد می را زندگی مخارج
نماینده کارگران در )علی خدایی  :آمده است ۷۹دی   ٣۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 

که در این  با توجه به اتفاقاتی: عضو کارگری شورای عالی کار عنوان کرد( شورای عالی کار
سال رخ داده است، از مرداد ماه درخواست تشکیل جلسات فوری و بازنگری در دستمزد 

کارگرها را داریم اما با توجه به تغییراتی که در وزارت کار ایجاد شد، عمال تشکیل جلسات با 
لی در ادامه ع... .موانع متعدد روبرو شد و موفق نشدیم این فاصله را در حین سال جبران کنیم

ها با بیان اینکه طی چند سال گذشته همراهی مناسبی بین کارگر و کارفرما و  اصغر آهنی
تالش کارفرمایان این بود که بیشتر از میزان تورم، : همچنین دولت ایجاد شده بود، گفت

افزایش حقوق کارگری باشد تا به کار هم لطمه نخورد و کارگران نیز زندگی بهتری داشته 
از تابستان امسال، شدت افزایش نرخ ارز و نوسانات آن به حدی : ه کردوی اشار.باشند

البته کارفرماهایی که در . افسارگسیخته شد که هم کارگر و هم کارفرما دچار آسیب شدند
بخش نفت و گاز و پتروشیمی و یا منابع طبیعی که صنایع معدنی هستند، دچار مشکل زیادی 

های خیلی  دند اما صنایع کوچک، متوسط و خرد آسیبنشدند و حتی بعضی از آنها منتفع ش
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی با بیان  .زیادی دیدند و به مشکالت زیادی خوردند

توان هر سه  نمی: شوند، تصریح کرد اینکه دستمزدهای کارگری به صورت ساالنه مشخص می
آنچه باید انجام شود، . سه دادیا شش ماه یک بار برای افزایش حقوق کارگران تشکیل جل

 .ای مشکالت حل شود اصالح قوانین کار است و باید به صورت ریشه

 :کشیدند کار از دست لوشان شهرداری کارگران -*
جمعی از کارگران شهرداری لوشان  :آمده است ۷۹دی   ٣۰در تاریخ ایلنا، به گزارش خبرنگار 

های مختلف ازجمله فضای سبز و خدمات مشغول به کار هستند، در اعتراض به  که در بخش
هفت ماه : گویند این کارگران می.عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست از کار کشیدند

کبار با برگزاری یک تجمع اعتراضی یک ماه از دستمزد پرداخت نشده داریم و هرچند ماه ی
این کارگران همچنین از عدم پرداخت حق بیمه خود انتقاد .شود مان پرداخت می معوقات مزدی

ماه واریز  ۹نیز در سال جاری حدودا   همسان با دستمزد، حق بیمه ما: گویند دارند و می
کارگران ....ا مشکل مواجه هستیمهای بیمه درمانی خود ب نشده در نتیجه در تمدید دفترچه

حقوقی کارگران گوش داد اما  ماه بی ۹آقای فرماندار به مشکالت ناشی از : اظهار داشتند
توانیم طی چند روز آینده با پرداخت ارزش افزوده حداقل یک ماه دیگر از مطالبات  گفت که می

 .عقب افتاده کارگران را جبران کنیم
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 مطالبات تالشیم در :شهر شورای عضو/کردند تجمع بروجرد شهرداری کارگران -*
 :کنیم پرداخت را

 

شهرداری بروجرد  صبح امروز کارگران  :آمده است ۷۹دی   ٣۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ماه معوقات مزدی خود به ساختمان شهرداری و  ۷برای دومین روز متوالی در اعتراض به 

ماه گذشته  ۷این کارگران که مدعی هستند دستمزد آنها در .شورای شهر مراجعه کردند
در شرایط فعلی که دو ماه به آغاز سال نو باقی است نگران : گویند پرداخت نشده، می

وی با بیان اینکه شهرداری ... .های زندگی خود هستیم ضعیت فعلی و تامین هزینهاستمرار و
ها  عمده این طلب: بروجرد چند میلیارد ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی طلب دارد، افزود

ماه  ۷است که اگر آن را دریافت نماید مشکل شهرداری و  ۱۰۰مربوط به کمیسیون ماده 
منطقه دارای یک هزار و  ۲شهرداری بروجرد در قالب ....شود یحقوق معوقه کارکنان برطرف م

 .شود های آنها با تاخیر پرداخت می های اخیر در برخی مواقع حقوق نیرو است که در سال ۹۰۰

 : تعویق آزادی موقت بهنام ابراهیم زاده، آرشام رضایی و دو فعال دیگر -*

 
دی   ٣۰در تاریخ  االن حقوق بشر در ایران،به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فع

در حالی که روز گذشته برای آزادی موقت بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و   :آمده است ۷۹
آرشام رضایی، فعال مدنی قرار وثیقه تعیین شده بود، امروز پس از مراجعه خانواده ابراهیم 

د که یک هفته دیگر دوباره مراجعه کنند؛ از زاده به دادگاه برای تودیع وثیقه، به آنها گفته ش
سوی دیگر از بابت پرونده ای جداگانه آرشام رضایی و دو هم پرونده ای وی به نام های محمد 

  .رنطینه زندان اوین منتقل شدندحسین زاده و مجید حسینی علیرغم تعیین مبلغ وثیقه به ق
ه و آزادی موقت این فعال کارگری به آنها در پی مراجعه خانواده ابراهیم زاده برای تودیع وثیق

  .اعالم شد که آزادی موقت وی تا هفته آینده ممکن نیست
زاده تماس گرفته و  این در حالی است که روز گذشته از سوی دادگاه با خانواده آقای ابراهیم

  .میلیون تومانی تهیه کنید ۲۰۰گفته شده بود که برای آزادی موقت ایشان وثیقه 
آذرماه در منزل شخصی  ۲۲زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین در تاریخ  ابراهیمبهنام 

خانواده . خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود
این فعال کارگری تا چند روز پس از بازداشت اطالع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری او 

زاده در روز بازداشت مطلع شده بود که توسط دادگاه انقالب شهرستان  راهیمآقای اب. نداشتند
ماه حبس تعزیری محکوم شده است هر چند ارتباط این  ۱۸داالهو به صورت غیابی به 

 ... .به اجرای حکم مذکور مشخص نیست بازداشت
نه زندان همزمان گزارش شده است سه فعال مدنی دیگر از بابت پرونده ای مشترک به قرنطی

  .اند اوین منتقل شده
ای وی به  پرونده آرشام رضایی و دو هم“: یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت

زاده و مجید حسینی روز گذشته از انفرادی به بند قرنطینه زندان اوین  های محمد حسین نام
ی تلفنی به خانواده این در حالی است که آرشام رضایی پیشتر طی تماس. اند منتقل شده

  .“میلیون تومانی صادر شده است ۲۷۰خود گفته بود برای آزادی موقت آنها قرار وثیقه 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/717704-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%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-9/717704-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


ماه  دی ۱۹آرشام رضایی، فعال مدنی به همراه محمد حسین زاده و مجید حسینی در تاریخ 
. توسط نیروهای اطالعات سپاه در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند

مامورین امنیتی چند ساعت پس از بازداشت این دو شهروند به همراه آرشام رضایی جهت 
ماه با خانواده خود تماس  دی ۲۰وی در بعدازظهر روز . اش رفته بودند تفتیش به خانه پدری

اتهامات مطروحه علیه این سه . اطالعی کرده بود گرفته و از محل بازداشت خود اظهار بی
توهین “و ” اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور“، ”تبلیغ علیه نظام“بازجویی شهروند در مراحل 

 .عنوان شده است” به رهبری

 بیمه حق پرداخت عدم مورد در بندرعباس الیروب های کشتی کارگران معطلی -*

 :آورد می بهانه اجتماعی تامین :کارفرما/دارد ادامه

 

مشکل حق بیمه کارگران    :آمده است ۷۹دی   ٣۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
نفر  ۱۰۰های الیروب بندرعباس زیرمجموعه سازمان بنادر و دریانوردی که تعدادشان به  کشتی

کمبود »سازمان تامین اجتماعی . های کارگران حل نشده است رسد، علیرغم پیگیری می
ست که حق بیمه کارگران از  این درحالی. داند مشکل کارگران می را دلیل عدم حل« مدارک

کارگران .کسورات فیش حقوقی کارگران بوده اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است
و  ۷۵ماه از سال  ٣ ،۷۱ماه از سال  ۲ ،۷۰ماه از حق بیمه کارگران در سال  ۸گویند که  می

و هنوز به حساب تامین  حسابشان کسر شدهکارگران از  ۷٣و  ۷۲های  حق بیمه سال
 نگین شرکت اداری بخش مسئول) موسوی مهرانه به گفته....اجتماعی واریز نشده است

های الیروب، شعبه یک سازمان  ساله کارفرمای کشتی ۲های  بعد از پیگیری(خاورمیانه سبز
م پذیرش حق بیمه تامین اجتماعی بندرعباس کمبود مدارک احراز اشتغال کارگران را علت عد

سال است که  ۲طبق اظهارات او؛  .خواهند کارگران اعالم کرده و هر بار مدرک جدیدی می
شرکت مایل به پرداخت حق بیمه کارگران است اما سازمان تامین اجتماعی مدارک پرونده را 

 .ای دارد داند و هر بار بهانه ناکافی می

 :        ان استگیری عین سرکوب آزادی بی اعتراف ؛بیانیه -*

" طراحی سوخته"روز گذشته دستگاه تبلیغی صدا وسیما با انتشار ویدیویی با عنوان    
های مردم از جمله کارگران  ی ایران بکشد و اعتراض های تلخ جامعه کوشید پرده بر واقعیت

و سناریوی از پیش طراحی شده جا " بیگانگان"ی  شان را توطئه به شرایط سخت زندگی
  بندی شده از اسم چند حزب و سازمان این ویدیوی رسوا ترکیبی است سرهم. بزند

ای، سخنان برخی  های فارسی زبان ماهواره های تلویزیون هایی از برنامه اپوزیسیون، پاره
شرکت  های های اخیر اعتراض بازداشتی" اعترافات"های فعال یا سابقاً فعال و  چهره

این مونتاژ قرار بوده . علی نجاتی و سپیده قلیاناسماعیل بخشی، : نیشکر هفت تپه
مجاب  بترسند و افکار عمومی است سناریویی را به نمایش بگذارد تا معترضان و منتقدان

نما و مشحون از عناصر تکراری است که  ی این سناریو اما چنان کهنه و نخ قصه .شود
نزدیک به چهار دهه است . دانگیز ترین مخاطبان جز مالل و تاسف برنمیدلحتی در ساده 

در دم و دستگاه تبلیغاتی . . . ، و"چراغ"، "هویت"که این گونه ویدیوها با عناوینی چون 
کند و با هر تکرار  شود و هر بار یک قصه را مکرر می اش ساخته می حاکمیت و دولت مجری

تا پیش از  در توضیح این تغییر و تبدیل همین بس که اگر. شود بیشتر به ضد خود بدل می
ی  های اجباری و تهدیدهای همواره در عذاب و آزار ناشی از مصاحبه" کنندگان اعتراف"این، 

گیری را  کردند، امروز با صدای بلند شکنجه و اعتراف دستگاه امنیتی، ناگزیر سکوت می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/717780-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%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-9/717780-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF


ی  که آمده است تا موضوع شکنجه" طراحی سوخته. "کنند موضوع گفتگوی جامعه می
تر، لوث کند و آن را از ذهن و زبان ن هفت تپه را توجیه، و به زبان دقیقشدگا بازداشت

وگو و اعتراض  مردم بیندازد و سروصدایش را بخواباند، خود به موضوع دیگری برای گفت
 .بدل شده است

آزادی بیان فقط آزادی . ترین نقش خود سرکوب آزادی بیان است در ساده" گیری اعتراف" 
اگر کسی را به هر دلیل مجبور کنند . نیز هست" نگفتن"زادی در نیست، آ" گفتن"در 

پسندد، آزادی بیانش نقض  خواهد و نمی بگوید، بنویسد، به نمایش درآورد آنچه را نمی
ارزش  اعتبار و بی سخنی که با سلب اختیار و آزادی از انسان به زبان بیاید بی. شده است

اعتباربخش سخن، یعنی اختیار  زیرا عامل. داست و باید آن را در ردیف هذیان قرار دا
 .آدمی، در آن وجود ندارد

بیشتر به   ی یورش ی اخیر مقدمه و نمایش تلویزیونی آن در طی چهار دهه" گیری اعتراف"
های آتی را بر عهده داشته و در کنار  گر سرکوب منتقدان و معترضان بوده و نقش توجیه
 .م دامن زده استاین، به ایجاد رعب و وحشت میان مرد

شود و  کننده ممکن می ی اعتراف در اغلب موارد با فشار و تهدید و شکنجه" گیری اعتراف"
های آمران و عامالن آن تحقیر شخصیت و منزوی کردن معترضان و منتقدان  یکی از هدف

 .است

کند و خواهان لغو و  گیری و نمایش آن را محکوم می کانون نویسندگان ایران اعتراف
 .فریبانه است های عوام نوعیت کامل این روشمم

 کانون نویسندگان ایران

   ۱٣۷۹دی ٣۰
https://telegra.ph/83-03-بیانیه 

              ایران_نویسندگان_کانون#

 :سردشت و بانه در ارتفاع از سقوط اثر بر کولبر دو شدن زخمی -*

 

روز گذشته، دو کولبر در مناطق   :آمده است ۷۹دی   ٣۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
حادثه اول در .زخمی شدند  اعمرزی شهرستانهای بانه و سردشت در پی سقوط از ارتف

ساله فرزند عبید، پس از سقوط  ۲۵« کریم فرجی»سردشت رخ داد و طی آن، « دشت کانی»
ی مشابهی در بانه،  همزمان در حادثه.دچار مشکل نخاعی شده و به بیمارستان منتقل شد

« مدزادهمسعود اح»گروهی از کولبران راهی ارتفاعات مرزی بودند که یک تن از آنان به نام 
احمدزاده .به شدت مصدوم شد  ی پاها و زانو ها از ناحیه فرزند هاشم در پی سقوط از صخره

 .از توابع شهرستان بانه است« نمشیر»اهل 

https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-01-21
tg://search_hashtag/?hashtag=%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
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/717672-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA


 :بازداشت سپیده قلیان به همراه برادرش -*

 
 .صبح امروز ماموران امنیتی مجددا سپیده قلیان را بازداشت کردند

ازداشت سپیده به خانه پدری سپیده مراجعه کرده بودند بدون هیچ ماموران امنیتی که برای ب
 .حکمی قصد بازداشت سپیده را داشتند که با مقاومت مهدی قلیان برادر سپیده مواجه شدند
مهدی قلیان از ماموران امنیتی درخواست نشان دادن حکم بازداشت کرد که ماموران امنیتی 

ی را هم به همراه سپیده بازداشت و به مکان با ضرب و شتم شدید و بدون هیچ حکمی و
 .نامعلومی منتقل کردند

 کانال مستقل کارگران هفت تپه

  : اند نگرفته حقوق ماه 8 لوشان شهرداری کارگران -*

 
  .ماه حقوق 2تجمع کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به عدم پرداخت 

 31بهمن1
 :بازداشت شده استاسماعیل بخشی توسط افراد ناشناس ؛ فوری  -*
 

بر اساس خبری که دریافت کرده ایم دقایقی پیش تعداد زیادی . به لشکر کشی پایان دهید 
نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی همجوم برده و او را باز 

 .خبر نا مشخص اعالم شده است هویت افراد مسلح تا ارسال این. داشت کرده اند

 تپه ای کارگران نیشکر هفتسندیک

خبر تکمیلی در باره بازداشت اسماعیل بخشی نماینده کارگران و عضو  -*
  :تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت

 
ما ( پانزده  )۱۷ _یکشنبه شب_ دقیقه امشب ۲٣/۷۷بر اساس آخرین خبر رسیده ساعت 

اسماعیل بخشی حمله ور ؟ که حامل تعداد زیادی نیروی مسلح بوده ،به خانه !!شین پاترول
 .اسماعیل بخشی را به مکان نامعلومی انتقال داده اند شده و

این لشکر کشی تنها از سر استیصال صاحبان سرمایه و حامیان آنها به خواست و مطالبات 
 .کارگران است

 لشکر کشی به خانه یک کارگر و ایجاد رعب و وحشت در یک شب تاریک چه معنایی دارد؟
گران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن این لشکر کشی خواهان آزادی فوری و سندیکای کار

 بی قید و شرط اسماعیل بخشی ، علی نجاتی و دیگر کارگران زندانی می باشد
 کارگر زندانی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد



 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۱٣۷۹بهمن  ۱

 :چارت سازمانی کارگران این است -*

 

 :گذارید تان به نمایش می های سوخته  های هنگفت در طرح نه آنچه با هزینه 

 کارگران" ، "   گردد باید آزاد زندانی کارگر" ، "   سوخته طراحی"،  "سوخته طرح" تپه هفت "
 قلیان سپیده "، "  قلیان سپیده" ، " بخشی اسماعیل، "  تپه هفت کارگران "، "  اهواز فوالد

 .سیما و صدا ، "  شد ربوده بخشی اسماعیل " ، "  شد ربوده

 :قلیان پیدهسگفتگو با پدر  -*
 «فرزندانم را با دست بند و پابند بردند و گلوی همسرم را با کارد زخمی کردند»

های پسرم را  مامور مرد و دو مامور زن با خشونت ریختند خانه، دندان۱۲صبح ۹ساعت 
وی از مردم . دخترت را هم می کشیم: من و همسرم را کتک زدند و گفتند. شکستند
 .گذارید بچه های ما را بکشندکنم ن خواهش می: خواست

های من بدتر رفتار کردند، با  این همه سال داستان دو طفالن مسلم را برای ما گفتند، با بچه
دست و پای پسرم را بستند انداختند . زد دیگ غذا زدند توی سر دخترم، سپیده فریاد می

 .کنیم من رفتم اطالعات شوش گفتند تو را هم بازداشت می. صندوق عقب ماشین
کشم این  کنم، می همه هم که ولش کنن، من یکی ولش نمی: زد  یکی از ماموران فریاد می

 .دختر رو

 :طرحی سوخته  -*

 
طرحی که سوخته و دودش به چشم طراحانش می رود و از خاکسترش ققنوس به پرواز 

 !خواهد آمد
 سوخته_طراحی#

@Shbazneshasteganir 
 
 "تلفیق کمیسیون" آیا /پزشکان تومانی میلیارد هزار ۶ حداقل مالیاتی فرار -*

 !کند؟ ایستادگی ها گری البی مقابل تواند می
جلوگیری از با : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم ؛ به گزارش 

شود؛  میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده می ۸۰۰۰تا  ۳۷۰۰فرار مالیاتی پزشکان، بین 
سازی  مسانبرای اجرای ه -هزار میلیارد تومان ۲برابر با -ای که دولت  برابر بودجه ۵در واقع 

بندی معلمان درنظر گرفته است، اما آیا کمیسیون  حقوق بازنشستگان یا اجرای طرح رتبه
در مجلس  ۷۸در جریان بررسی الیحه بودجه  !تلفیق بودجه، موفق به این کار خواهد شد؟
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های متعدد داشته است، از  شورای اسالمی، کمیسیون تلفیق، مصوبات مختلفی در حوزه
ی مالیاتی این کمیسیون که با هدف  ر حوزه مالیات؛ در این بین، دو مصوبهجمله مصوباتی د

جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تدوین شده، در صورت بردباری و ایستادگی مقابل 
بگیراِن حوزه  تواند سرآغازی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نجومی های پزشکان، می گری البی

بگیرانی که   دهند؛ نجومی را تشکیل می« بگیران نجومی»ی از پزشکان گروه بزرگ.درمان باشد
آمیز وزارت بهداشت در بخش بیمارستانی و عدم شفافیت مالی  مندی از قوانین تبعیض با بهره

اند ثروت انبوهی جمع کنند؛ ثروت انبوهی که تا امروز بخش اعظم آن  در بخش مطبی، توانسته
هزار میلیارد تومان  ۸۰۰۰تا  ۳۷۰۰با این : ار می نویسد خبر نگ... .از مالیات فرار کرده است

های بازنشستگی در آستانه بحران و فروپاشی کمک کرد یا سرانه  توان به صندوق می
آموزشی مدارس را افزایش داد که دیگر شاهد ریزش دیوارهای فرسوده و یا آتش گرفتن 

بندی را برای بیش  شود رتبه پول میآموزان نباشیم؛ با این  های نفتی و پرپر شدن دانش بخاری
هزار  ۱۷بندی معلمان،  برای اجرای کامل طرح رتبه –از نیمی از معلمان کشور اجرایی کرد 

تا دیگر معلمان در اعتراض به پایین بودن سطح معیشتی خود ناراضی  -میلیارد تومان نیاز است
 ۱۸۰سیار کوچکی از بدهی تواند بخش ب و معترض نباشند و در نهایت با این پول دولت می

های  هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را بپردازد تا این صندوق در منگنه هزینه
 .پیشی گرفته از درآمد، تا این حد تحت فشار نباشد

 :مشخص شد ۸۹زمان آغاز جلسات مزدی  -*

 

در جلسه  : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
امروز شورای عالی کار مقررشد کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آتی برای بررسی 

در جلسه امروز دوشنبه اول بهمن ماه حق .جلسات خود را آغاز کند ۷۸روند افزایش مزد 
این مصوبه . هزار تومان رسید 300هزار تومان افزایش یافت و به  00مسکن کارگران به میزان 

 .طبق قانون نیاز به تأیید هیأت وزیران دارد

همچنین مقرر شد کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آتی برای بررسی روند افزایش  
گویند بر  به گزارش تسنیم،آنچنان که نمایندگان کارگری می .را آغاز کندمزد جلسات خود 

های معیشت  درصد از هزینه 81های اخیر فقط  اساس محاسبات آنها دستمزد کارگران با گرانی
های گذشته برای برگزاری  دهد اما با وجود درخواست کارگران طی ماه آنها را پوشش می

اهکار جبران قدرت خرید اما وزارت تعاون کار و رفاه نشست شورای عالی کار و بررسی ر
بنابراین نمایندگان کارگران از این  .برای این موضوع نشد  اجتماعی حاضر به برگزاری جلسات

چرا . پس در جلسات کمیته مزدی با دغدغه بیشتر نسبت به سال گذشته حاضر خواهند شد
درصد از  81ستمزد کارگران جوابگوی تنها اما د 31درصدی مزد در سال  80که با وجود افزایش 

 .هزینه های زندگی است

ن انباشته هزار میلیارد تومان زیا۱۹خودروسازان  کارشناسان مطرح کردند؛ -*
 :دارند
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: صداوسیما، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت به نقل از خبرگزاری مهر به گزارش

. صنعت خودروی کشور نیازمند یک مدیریت ویژه است اما تاکنون چنین مدیریتی نبوده است
باستانی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان  سعید

اینکه راهبرد صنعت خودرو به مفهوم واقعی نداریم که مدیر بخواهد بر مبنای آن حرکت کند، 
ایران خودرو و و نیم درصد در ۱۵دولت حدود : وی گفت .صنعت خودرو، راهبرد ندارد: تاکید کرد

ایپا سهام دارد اما انتخاب مدیرعامل با دولت است بنابراین اساس مشکل درصد در س ۱۳
دولت باید به میزان سهام خود دخالت کند نه بیشتر از . خودروسازان از این جا آغاز می شود

اصالً باستانی با بیان اینکه سایت های خودروسازی که در کشور طراحی و اجرا شده است.آن
تکلیف ما با صنعت خودروسازی مشخص نیست که مونتاژ کاریم یا  :صرفه اقتصادی ندارد، گفت

 طراح و تولید کننده؟
حسن قره یی نماینده خودروسازان هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه خودروسازی پیچیده 

خودروسازی شامل تعداد زیادی قطعه ساز و غیر قطعه ساز و : ترین صنعت دنیاست گفت
نمایندگی توزیع دارند و  ۱٣۰۰دو خودروساز بزرگ کشور در مجموعه حدود  زنجیره توزیع است و

وی با اشاره به اینکه عوامل .واحد تولیدی هم برای خودرو سازی کار می کنند ۱۷۰۰بیش از 
زیادی مانند قانون، دولت و سهولت کسب و کار بر روی صنعت خودروسازی اثرگذار است، 

قره .اما کره جنوبی، رتبه چهارم را دارد ۱۲۵در جهان رتبه  ایران در سهولت کسب و کار: افزود
بیش  ۱۰۰به مدیران صنعت خودرو با توجه به پیچیدگی های این صنعت از نمره : یی اضافه کرد

صنعت خودروی : وی با بیان اینکه باید قانون خودرو بازنگری شود، گفت.نمره می دهم ۹۷از 
گوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی سخن....کشورمان برنامه و راهبرد دارد

میلیارد تومان  ۲۰۰هزار و  ۷خودروسازان سالیانه : هم در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت
 ۱۰هزار و یکی دیگر  ۸هزینه تامین مالی دارند که عدد باالیی است و یکی از خودروسازان 

 .هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند

 :هزار تومان شد۱۱۱ق مسکن کارگران ح -*

با تصویب :  آمده است   ۷۹بهمن۱، در تاریخ  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
هزار تومان ۱۰۰هزار تومان به ۵۰از  ۷۸شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال 

جلسه شورای عالی کار امروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت .تافزایش یاف
ریاست حاتم شاکرمی معاون  این جلسه به. منظور افزایش حق مسکن کارگران برگزار شد به

هزار تومانی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار 00روابط کار وزارت کار برگزار شد و افزایش 
 .ش تسنیم اجرایی شدن این مصوبه منوط به تصویب هیئت وزیران استبه گزار.تصویب گردید

 حاصلخیز های زمین ای؛ های خشکیده کشاورزان ورزنه گشت و گذاری در زمین -*
 :شده موش پناهگاه و کویر امروز دیروز،
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در صحرای پیرامون : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ  ار ایلنا، خبرنگعلی رفاهی به گزارش 
کاری در آن،  ای از حیات کشاورزی در شهری هستیم که روزگاری پنبه ورزنه، به دنبال نشانه

را  -این یادگار تاریخی شهر–شد تا چادر سپید  ریسی زنانش می های نخ ضامن حرکت دوک
بینیم که به گفته رضا بنویدی  ای را می آجری های در مسیر، ساختمان.تولید و عرضه کنند

در واقع، تمام یا . ای، ساکن ورزنه، انبار یا محل نگهداری احشام و طیور دامداران هستند ورزنه
اصال در کنار : گوید رضا می. شان، دامداری و مرغداری دارند اکثر کشاورزان در کنار کشت

ای به خودشان  بار است که عده تاسف. ندیاب کشاورزی است که دام و طیور رشد و نمو می
دهند که به اینجا بیایند و از نزدیک با مردم و شیوه زیست و کسب و کارشان  هیچ زحمتی نمی

آمد  و باتوجه به حجم کار و وجود احشام، آیا کشاورزان و دامداران هر روز در رفت.آشنا شوند
گذراندند؟ رضا این  حل کارشان میها را در م اند یا شب شان بوده بین محل کار و سکونت

ای بود که  تا حدود چهل سال پیش، شرایط کار به شیوه: دهد پرسش را اینطور پاسخ می
هایی که برخی از آنها هنوز در همین گوشه و کنار وجود  ها را در قلعه کشاورز و دامدار شب

ها در صحرا  ابستانکرد که گاهی اوقات در ت پدر من تعریف می. رساندند دارند، به صبح می
شان  ها باالی سر چاه و زمین در زمان پدربزرگ من، بسیاری از مردم در تابستان. ماندند می

 ...کردند زندگی می

 :رود خانه می درصد حقوق کارگران برای اجاره ۶۱:  مقام ارشد کارگری اعالم کرد -*

 

، الهی  ابوالفضل فتح: آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ  ، خبرگزاری دولتی ایسنابه گزارش 
گوید اگر کارگران قبال یک سوم دریافتی خود  های صنفی کارگران می رئیس کانون عالی انجمن

ا برای اجاره مسکن هزینه کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود ر را صرف اجاره بها می
ای که طی چند دهه گذشته به جامعه کارگری داده شده،  مهمترین وعده: اظهار کردوی  .کنند

در حالی که بخش اعظمی از قراردادها . بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار بوده است
ها  نههای جنگ تحمیلی و به دلیل شرایط نامساعد و تعطیلی کارخا رسمی بوده در طول سال

مدت رفت و امروز با وجود آنکه از شرایط جنگ خبری نیست،  قراردادها به سمت موقت و کوتاه
همچنان با معضل قراردادهای کار که امنیت شغلی نیروهای کار را تحت تاثیر قرار داده مواجه 

ت های مربوط به حوزه کار تح بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامه: وی ادامه داد.هستیم
شرایط اقتصادی آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است، در حالی که امنیت 

 وی ...کند دهد و شرایط یک زندگی مساعد را فراهم می شغلی امید به زندگی را افزایش می
های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و  مسکن یکی از وعده :خاطرنشان کرد

ماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و اجت طرح مسکن
به گفته فتح الهی، .دار شدن برخوردار شوند دستگاهها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه

کنند و اگر قبال یک سوم  بها دست و پنجه نرم می های کمرشکن اجاره امروز کارگران با هزینه
کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن  میبها  حقوقشان را صرف اجاره

 .هزینه کنند

 /بشنوند را بازنشستگان صدای دولت و مجلسای مشترک عنوان شد؛  در بیانیه -*
 :  هاست صندوق به مناسب بودجه تخصیص حل، راه
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های  قجمعی از بازنشستگان صندو : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   به گزارش خبرنگار ایلنا،
این بازنشستگان  .ای مشترک به بیان مطالبات خود از دولت و مجلس پرداختند مختلف در بیانیه

که در بین آنها بازنشستگان فوالد، تامین اجتماعی و صندوق کشوری وجود دارد، بهبود 
ها، درمان و بیمه پایه و تکمیلی مناسب، داشتن  معیشت و تخصیص بودجه عادالنه به صندوق

ترین مطالبات خود  ای مستقل و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از مهمه تشکل
ها بازنشستگی در وضعیت  اند که صندوق بازنشستگان در بیانیه خود تاکید کرده.اند دانسته

های مناسب، این  برند و مجلس و دولت باید با تخصیص بودجه مساعدی به سر نمی
 .نابسامانی را سامان دهند

 : هزار تومان ۱۸۵میلیون و  ۰خط فقر در تهران / درصد تورم داریم ۳۶سال بعد  -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/01/1928241 

عضو هیئت  :  آمده است   ۷۹بهمن۱، در تاریخ  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
برای یک : درصدی سال آینده گفت ٣۳ئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق با اشاره به تورم ر

هزار تومان است و البته این رقم در  ۲۷۷میلیون و  ۲نفره، خط فقر چیزی در حدود  ۵خانوار 
 .هزار تومان است ۷۷۲میلیون و  ۵تهران متفاوت خواهد بود و چیزی در حدود 

برنامه متن و حاشیه با اشاره به استخراج برخی آمار و ارقام از ، احمد امیرآبادی فراهانی در 
، در سال آینده شاهد تورم نقطه به نقطه در حدود 32بر اساس بودجه : اظهار کرد 32بودجه 

عضو هیئت رئیسه مجلس درخصوص خط .درصدی خواهیم بود 10درصدی و تورم سالیانه  10
 811میلیون و  8نفره، خط فقر چیزی در حدود  4 برای یک خانوار: فقر در سال آینده نیز گفت

 138میلیون و  4هزار تومان است و البته این رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چیزی در حدود 
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از مردم تهران و سایر نقاط کشور .هزار تومان است

این رقم درآمد دارند و این بر اساس آمار و  خیلی از مردم، کمتر از: چنین درآمدی دارند گفت
امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز همچنین با .است 32ارقام استخراج شده از بودجه 

در سال آینده : های اقتصادی و مالی در سال آینده گفت رو بودن برخی بحران اشاره به در پیشِ 
اهیم داشت که در مجلس باید فکری برای بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت را خو

 .آن کنیم

 گذاری تعرفه" از خبر چه بپرسید تلفیق کمیسیون از در تماس با ایلنا مطرح شد؛ -* 
 !"پرستاری خدمات

 

جمعی از پرستاران در تماس با : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   به گزارش خبرنگار ایلنا،
ستاری در کمیسیون تلفیق بودجه گذاری خدمات پر خبرنگار ایلنا، از ضرورت توجه به قانون تعرفه

برای  32در شرایطی که هیچ ردیف خاصی در بودجه : گویند این پرستاران می .خبر دادند 32
سال آینده این قانون بر « حتماً »دهند که  ولی وعده می  اند، گذاری در نظر نگرفته اجرای تعرفه
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ه دولت را به در نظر زمین مانده اجرایی خواهد شد، این وظیفه کمیسیون تلفیق است ک
ی کاربدستان  پرستاران خطاب به مسئوالن و همه .های اعتباری خاص مجاب کند گرفتن ردیف

ی مجلس  نماینده)، جناب آقای عابدی (سرپرست وزارت بهداشت)جناب آقای نمکی : افزودند
 و( رییس سازمان نظام پرستاری)، جناب آقای دالوندی (و عضو کمیسیون بهداشت و درمان

این روزها که کمیسیون تلفیق مجلس (! معاون سازمان نظام پرستاری)جناب شریفی مقدم 
را در دستور کار خود  32شورای اسالمی در حال تشکیل جلسه بوده و بحث و بررسی بودجه 

گذاری خدمات پرستاری که در روزهای گذشته با آب و  دارند، لطفا از آنها بپرسید از قانون تعرفه
 ؟!یاد کردند، چه خبر 32را شدن آن در سال تاب، از اج

 :تجمع کارگران شرکت قفلکار روبروی درب دادگستری شهرستان البرز -*

 
میلیون تومان فروخته شده و  ۱۰۰میلیارد و  ۲ماه است که در مزایده به مبلغ  ٣این شرکت 

 .مبلغ آن در حساب سپرده دادگستری است
ن به دلیل فساد و کارشکنی های مختلف از سوی ولی علی رغم مشکالت اقتصادی کارگرا

 .سازمان تامین اجتماعی و بانک ملی قزوین کارگران تا کنون موفق به وصول مبلغ نشده اند

 پرداخت :شهر شورای عضو/لوشان شهرداری کارگران تجمع از روز دومین -*
 باشد اول اولویت در باید کارگران معوقات

 

کارگران شهرداری لوشان برای  : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   به گزارش خبرنگار ایلنا،
ماه معوقات مزدی خود، مقابل ساختمان شهرداری و  ۹دومین روز متوالی در اعتراض به 

ماه گذشته  ۹این کارگران که مدعی هستند دستمزد آنها در .شورای شهر تجمع کردند
قرار داریم، نگران افزایش در شرایط فعلی که در آستانه سال نو : گویند پرداخت نشده، می

نائب رئیس شورای شهر )جبار چگینی .های زندگی خود هستیم معوقات مزدی و تامین هزینه
مهمترین موضوع در : با تایید اجتماع صنفی کارگران شهرداری لوشان به ایلنا گفت( لوشان

رگران در حال حاضر کا. شهرداری لوشان تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران است
شهرداری لوشان هفت ماه مطالبات معوقه دارند که این موضوع آنها را در شرایط سخت مالی 

ما در شورای شهر متوجه شدیم که : نائب رئیس شورای شهر لوشان افزود....قرار داده است
های گذشته، رشد قابل قبولی داشته؛ به طوری که این نهاد فقط در  درآمد شهرداری در ماه

میلیون تومان درآمد  ۲۰۰میلیارد و  ۵حدود ( تا آذر ماه  از شهریور ماه) ۷۳دوم سال سه ماهه 
 .تواند بخشی از این درآمد را صرف بدهی خود به کارگران بکند مالی داشته که می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718087-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%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-9/718087-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


 ؟ کجاست امیرقلی امیر -*

 

عات که ، در روز سه شنبه مامورین وزارت اطال امیرقلی امیردر پی درج خبر احتمال بازداشت 
اند، اقدام به ارسال پیامهایی در  وسایل شخصی امیر از جمله موبایل او را در اختیار گرفته

غافل ! توئیتر و حتی به خانواده و دوستان وی نیز کردند تا نشان دهند او بازداشت نشده است
 .از اینکه ترفندی شناخته شده است و در زمان کوتاهی دروغ آنان برمال میگردد

هار روز بی خبری، نگرانی ها از وضعیت جسمانی و روحی امیر امیرقلی زندانی پس از چ
 .اند او را ربوده. سیاسی سابق و از اعضای تحریریه گام باال گرفته است

 در ما استخدام برای خالی چارت چرا/شدند جمع نیرو وزارت مقابل "زردها کاله " -* 
 !گیرند؟ نمی نظر

 

بیش از سیصد نفر از اپراتورهای : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   به گزارش خبرنگار ایلنا،
های مختلف به تهران آمدند و در اعتراض به بالتکلیفی  های فشار قوی برق از استان پست

های دور و نزدیک از جمله  جمع که از استانحاضران در ت.شغلی مقابل وزارت نیرو تجمع کردند
علیرغم مصوبه وزیر : گویند اند، می از آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان به تهران آمده

کند و به  مبنی بر تبدیل وضعیت و استخداِم دائم ما، سازمان توانیر از اجرای قانون عدول می
 از نفر ۵۰ حدود معلوم، قرار از.زند می ی نبودن چارت خالی، از استخدام ما سر باز بهانه

 و بیشتر را خود بالتکلیفی تا اند آمده تهران به هایشان خانواده همراه به تجمع، در حاضران
اند و  این اپراتورها که پیش از این نیز بارها به تهران آمده.دهند نشان مسئوالن به تر عیان

نفر در سراسر کشور هستیم که  ۵۱۱۰گویند  اند، می پیگیری وضع استخدامی خود شده
به تازگی بحث : گویند می .بریم های متعدد، هنوز در بالتکلیفی به سر می علیرغم پیگیری

اند؛ این بحث، هم خالف مصوبات وزارتخانه است  و لزوم جذب آزمونی را پیش کشیده« آزمون»
بقه کار دارد، آزمون خواهند از نیرویی که بیش از ده سال سا و هم ناعادالنه است؛ چطور می

کنندگان خواستار پاسخگویی مقامات  تجمع !بگیرند و تعیین کنند که آیا قبول یا مردود است؟
 !ایم گویند از بوروکراسی کشدار و بالتکلیفی خسته وزارت نیرو هستند و می

 :اعتراض کارکنان پیمانکاری سبز اندیمشک  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718081-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%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-9/718081-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
اعتراض انها به  /شک مقابل فرمانداری این شهر اعتصاب کارکنان پیمانکاری فضای سبز اندیم

 نداشتن بیمه و عدم دریافت حقوق بعد از هشت ماه

 :ال پس از تصویب در هیأت وزیراناعم/هزار تومان شد۱۱۱حق مسکن کارگران  -*

با تصویب  :آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ    خبرگزاری مهرمحمد جندقی خبرنگار   به گزارش
هزار تومان به  ۵۰هزار تومانی از  ۳۰اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با افزایش 

. موافقت شد« افزایش حق مسکن کارگران»شورای عالی کار با .ایش یافتهزار تومان افز۱۰۰
با  در این جلسه که به ریاست شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

هزار تومانی حق مسکن کارکنان  ۳۰برگزار شد، افزایش  حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی
 .یدتصویب رس مشمول قانون کار به

بر اساس این گزارش، مصوبه امروز شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران، 
پیش از این، حق مسکن .در صورتی الزم االجرا خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد

که  هزار تومان افزایش یافت ۵۰درصدی به  ۱۰۰ هزار تومان با رشد ۲۰از  ۷٣کارگران در سال 
در فیش حقوقی مشموالن  ۷۷دود دو ساله در هیأت دولت تصویب شد و از زمستان با تاخیر ح

 .قانون کار اعمال شد

تجمع جوانان جویای کار و بازداشت تعدادی از آنها توسط نیروی سرکوبگر  -*
  :عسلویهانتظامی در 

 
تعدادی از جوانان جويای كار مقابل درب ورودی : آمده است  ۷۹بهمن ۱صبح روز دوشنبه 

 مسدود ورودی را   در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در عسلویه تجمع کرده و 
  .کردند

به آنها حمله  انتظامی نیرویبدنبال این اقدام اعتراضی جوانان جویای کار، ماموران سرکوبگر 
و جویای کار عمدتا از شهرستان های  معترض جوانان .کردند بازداشت و تعدادی را  کرده

 .بوشهر بودند محروم در جنوب استان
 به دائمی قرارداد تبدیل دربرابر نیشابور شهرداری کارگران مقاومت -*

 :دارد ادامه ها نگرانی/موقت

https://www.mehrnews.com/news/4519888/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1_
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718229-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718229-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718229-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718229-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

ران شهرداری نیشابور که شمار کارگ: آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   به گزارش خبرنگار ایلنا،
نفر می رسد در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند؛ چندمین بار در ماه جاری در  ٣۰۰آنها به حدود 

انتقاد به تبدیل وضعیت قراردادهای کاری خود به پیمانی مقابل ساختمان شهرداری و دفتر 
اری منطقه دو نیشابور در کارگران شهرد... .مان نشد ای نصیب پیمانکار تجمع کردیم که نتیجه

جدا از مشکالتی که در نتیجه ورود پیمانکار به : ادامه درباره مطالبات خود از شهرداری گفتند
بخش خدماتی برای ما کارگران منطقه دو ایجاد شده، هر یک از کارگران بابت حق سنوات و 

مسئوالن باید تصمیم : دآنها افزودن... .میلیون تومان از شهرداری طلبکاریم ٣۰کاری تا  اضافه
جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران بگیرند چراکه این موضوع هر روز نگرانی ما را 

به گفته کارگران قرارداد مستقیم شهرداری منطقه دو شهرداری نیشابور،  .کند بیشتر می
ا همه کارگران تواند به صورت مستقیم ب وقتی شهرداری نیشابور در مقام کارفرمای اصلی می

قرارداد منعقد و مطالبات آنها را به صورت کامل پرداخت کند، دیگر چه نیازی است تا با واسطه 
 .قراردادن پیمانکار، امکان نادیده گرفته شدن بخشی از مطالبات مزدی آنها را رقم بزند

 :صدها بازنشسته ؛ بار دیگر مقاوم و استوار برحق خود پای کوبیدند -*

   
 .حق خود نگیریم ؛ از پای نمی نشینیم تا"

 ".کنیم سال وعده و وعید دادید؛ دیگر تحمل نمی ۵۰

 :بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران" طراحی سوخته"نمایش  -*

 
خبری  بخش: آمده است   ۷۹بهمن۱تاریخ شرکت واخد در  به نوشته کانال تلگرامی سندیکای

" طراحی سوخته"شبکه دو صدا و سیما با پخش نمایشی شرم آور به نام " بیست و سی"
تالش کرده است که مبارزات حق طلبانه کارگران هفت تپه و دیگر نقاط کشور برای حقوق 

نه تنها به احزاب اپوزیسیون های عقب افتاده و علیه خصوصی سازی و تاراج صنایع کشور را 
تالش . خارج از کشور بلکه وقیحانه به امپریالیسم امریکا و دولت نژاد پرست اسرائیل وصل کند

کرده اند که با تهدید وضرب و شتم و شکنجه از کارگرانی همچون علی نجاتی و اسماعیل 
از جمله . بگیرندبخشی به اصطالح اعترافاتی علیه خود و دیگر کارگران و فعالین کارگری 

نموداری جعلی و مملو از تناقض و عاری ازهرگونه عقالنیتی درست کرده اند و در آن ناشیانه با 
چسبانیدن یک سری اسامی تالش کرده اند، بدون بررسی نقش اختالس و دزدی های افراد 

کنند که  درون حاکمیت در بوجود آمدن اعتصابات و اعتراضات کارگران، به دروغ به بیننده القا

tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2801


اعتصاب کارگران هفت تپه نتیجه ارتباط برخی کارگران هفت تپه با دیگر فعالین کارگری کشور 
در این شوی تلویزیونی همچنین نقش دزدی های صورت گرفته در  !برای براندازی بوده است

که بعضا به یک هزارم قیمت واقعی، آن " خصوصی سازی"واگذاری اموال کارگران و مردم بنام 
با پرداخت وام بانکی سنگین به افراد خودی انجام داده اند، که ریشه اعتراضات و  هم

 .اعتصابات کارگران می باشد، نادیده گرفته می شود
ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد با دیگر کارگران و تشکالت کارگری در کشور و تشکالت 

گری برای احقاق حق و حقوق کارگری بین المللی امری بدیهی و مرسوم در همبستگی کار
سندیکا از ابتدای تشکیل خود تا به امروز همواره تالش کرده است که با حفظ . کارگران است

استقالل از دولتها، کارفرمایان و سرمایه داران و کلیه جریانات سیاسی بر مبنای منفعت 
نظم کارگران شرکت واحد و مطالبات مشترک کارگران کشور، از جمله حق دریافت م

دستمزدها، حق تشکل مستقل کارگری و نیز علیه سیاستهای خانمان برنداز خصوصی 
با اینوجود بسیاری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از همان . سازی، حرکت کند

تا کنون بی وقفه تحت انواع اذیت و آزار و تعقیب های  ۱٣۸۵ابتدای بازگشایی سندیکا در سال 
از یورشهای خشونت آمیز شبانه به منازل اعضای سندیکا تا حبس . اند امنیتی و قضایی بوده

در سلولهای انفرادی و کتک کاری بی رحمانه تحت بازجویی، تا حمله به تجعمات کارگری و 
ضرب و شتم شدید اعضای ما به دلیل مطالبه ابتدایی ترین حقوق کارگری خود تا اخراج از کار 

ای طویل مدت و ادامه این فشارها برای اعضای سندیکا در و بازداشت های متناوب و زندانه
پرونده شکایات تشکالت بین المللی کارگری در مورد نقض مستمر و شدید حقوق . حال حاضر

اولیه کارگری و انسانی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد کماکان در کمیته آزادی انجمن 
پیگیر آن هستیم و خواهیم بود و اطمینان سازمان جهانی کار مفتوح است و ما نیز همچنان 

داریم این اعترافات زیر شکنجه و سرکوب کارگران هفت تپه و فوالد نیز به این شکایات اضافه 
  .خواهد گردید

به مقامات دولتی، قضایی و امنیتی می گوییم که به جای پرونده سازی، پاپوش دوزی، تولید 
تیصال مسئوالن کشور در مواجهه با مشکالت نمایانگر اس"این نمایش های ناشیانه که 

است و اذیت و آزار کارگران و نمایندگان کارگری و فعالین سندیکایی بروید جلوی " جامعه
تشکل مستقل و . سرقت اموال عمومی و اختالس های نجومی و دزدی های کالن را بگیرید

ران است و ما به عنوان اعتراض حق مسلم و شناخته شده بین المللی کارگران از جمله در ای
یک تشکل مستقل کارگری و همچنین عضو رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل 

تداوم اذیت و آزار و پرونده سازی علیه اعضای خود و دیگر کارگران عدالت طلب را به گوش کلیه 
 .کارگران جهانی خواهیم رسانید

حقیرانه و اعترافات اجباری را به شدت سندیکای کارگران شرکت واحد این نمایش تلویزیونی 
محکوم می کند و هر گونه اتهام و برچسبی به سندیکای مستقل و مبارز واحد را قویا تکذیب 

نموده و حق خود میداند که علیه صدا و سیما و قوه قضائیه که اجازه انتشار آنرا داده است 
سپیده و مهدی قلیان  ما بازداشت خشونت آمیز اسماعیل بخشی و. رسما شکایت نماید

بدنبال پخش این نمایش تلویزیونی را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بدون قید و 
شرط آنها و نیز علی نجاتی و دیگر کارگران و معلمان و فعاالن کارگری و دانشجویان حامی 

 .کارگر هستیم
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۱٣۷۹اه یکم بهمن م

 : تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی در تهران  -*



 
تجمع جمعی از اپراتورهای پست های فشار قوی : آمده است  ۷۹بهمن ۱صبح روز دوشنبه 

برق سراسر کشور در اعتراض به بالتکلیفی شغلی خود، مقابل ساختمان وزارت نیرو در 
  .تهران

 !تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم -*

 
 :v:۱۰قرار ما ساعت . بهمن در مقابل وزارت کار و رفاه گرد هم می آییم ۲فردا 

 گروه اتحاد بازنشستگان

 :از پیش سوخته  طراحی -*

 
تحت فشار قرار دادن اسماعیل بخشی ، سپیده قلیان ، علی نجاتی و مازیار سیدنژاد با 

ای از پیش دیکته شده مقابل ه شکنجه های جسمی و روانی و وادار کردن آنها به تکرار متن
پخش شد، از سناریوهای تکراری و دروغین " طراحی سوخته"دوربین که در قالب مستند 

نهادهای امنیتی است که در طول چهار دهه برای سرکوب فعالین عرصه های مختلف بارها و 
 .بارها اجرا شده است

طرب اسماعیل بخشی، و دیده سپیده قلیان و نگاه های مض نشان دادن چهره خسته و رنج
شان، گواه تکرار مطالب از  افشای حقایق مربوط به آن از سوی آن دو نفر در صفحات شخصی

پیش تعیین شده ای است که همزمان مصداق بی قانونی و بی شرمی صدا و سیما در 
  .داری و ترویج دروغ است جانب

و سیما، بیش از پیش پرده از کار صدا  این سناریوی تکراری و غیر حرفه ای همکاران امنیتی
 .سازی ها برداشت و خواست دادگاه علنی و آزاد را ضروری کرده است روند پرونده

ربط دادن مطالبات و اعتراضات برحق کارگران هفت تپه و فوالد اهواز و پوشش خبری و تحلیلی 
شی و که اسماعیل بخ" ضدنظام"و " برانداز"آنها توسط اعضای نشریه گام به جریانهای 

گاه آنها بودند از سکانسهای نخ نمای این گونه مستندها  سپیده قلیان مجبور به تکرار گاه و بی
  .شده است

هایی اجباری از عسل محمدی نیز تالشی است که نشریه گام را به عوامل و  پخش نوشته



ه ی قربانی جلوه دادن یک نشری از کشور مرتبط نشان دهند، تا به واسطه جریاناتی خارج
مستقل در نقش گروهک معاند و وابسته، این پازل مضحک را کامل کرده، فشار را بر 

 .بازداشتی های تحریریه گام بیشتر نمایند
نمایش این شوی تلویزیونی و در ادامه، دستگیری مجدد سپیده قلیان با حمله به منزل او و 

ل بخشی و بازداشت اذیت و آزار خانواده اش و نیز لشگرکشی مسلحانه به منزل اسماعی
مجدد او، و همچنین شرح واقعه از زبان این فعالین در نوشته ها و فایل های صوتی و تصویری 

منتشر شده از آنان و اطرافیانشان، بهترین استناد به طرز برخورد نهادهای امنیتی با فعالین 
ه ها سندی عیان و پیش رو برای قضاوت درستی شکنج. مستقل کارگری و دانشجویی است

  .و تهدیدهایی که طی این مدت به این فعالین وارد آمده است
و  قلیان_سپیده #نجاتی_علی #بخشی_اسماعیل#ما ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سالمتی 

، و تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت اعضای نشریه گام  سیدنژاد_مازیار#
، مسئولیت هرگونه آسیب به  امیرقلی_امیر#و  الهیاری_ساناز #فرد_محمدی_امیرحسین#

 .تمامی این عزیزان را متوجه نهادهای امنیتی میدانیم
  نشریه گام

@gam1395 

 : فرار کند اسماعیل بخشی می خواست به خارج از کشور: خبرگزاری فارس -*
خبرگزاری امنیتی نزدیک  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۱در تاریخ  خبرگزاری فارس،برپایه نوشته 

به سپاه پاسداران، خبر بازداشت اسماعیل بخشی را تایید کرد و مدعی شد او قصد فرار به 
  :این خبرگزاری در خبر خود نوشت .خارج از کشور را داشته است
های برانداز که قصد به انحراف کشاندن  رتبط با گروهکاسماعیل بخشی از عناصر م

اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را داشت و به دروغ مدعی شده بود 
مورد شکنجه قرار گرفته است، قبل از وصل شدن به تیم خروج از کشور، دقایقی پیش 

  .دستگیر شد
ود و مقرر بود با برنامه ریزی صورت بخشی که با طراحی صورت گرفته از صبح متواری شده ب

گرفته از کشور خارج و پروژه شکنجه سازی علیه نظام را در خارج از کشور اجرایی و ادامه 
   .وثر نیروهای امنیتی دستگیر شددهد با اشراف م

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داده است که اسماعیل بخشی در خانه ی 
 .ماشین پاترول و تعداد زیادی نیروی مسلح دستگیر شده است خود و با گسیل پانزده

 :در صفحه توئیتر خود نوشت قلیان سپیده -*

 
.. بنی بر شکنجه شدنم بودم  این تصاویری که پخش شد گواه دیگری در اثبات حرفهایم"

 ".خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم
این فعال مدنی در واکنش به پخش اعترافات خود در صدا و سیما، این اعترافات را اجباری 

  !خوانده و عنوان کرد به زور کابل و باتوم جلوی دوربین نشسته است
  .اهواز بازداشت کردندماموران امنیتی امروز صبح او را به همراه برادرش در 

 نشریه گام
 
حاجی  !می کند برابری وزارتخانه یک کارمندانبا  معلم نفر میلیون یک حقوق -*

 :دلیگانی
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عضو کمیسیون برنامه : خانه ملت نوشت: آمده است  ۹۱٣۷بهمن  ۱ج در تاریخ ربرپایه خبر مند

یک میلیون نفر معلم حقوقی را دریافت می کنند که به کارمندان یک :و بودجه مجلس گفت
 .وزارت خانه پرداخت می شود

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این 
بودجه ای که : ن در بودجه سال آینده گنجانده شده است،گفتکه آیا طرح رتبه بندی فرهنگیا

برای این کار در نظر گرفته شده است خیلی عدد بزرگی به شمار نمی رود و به هر حال نتیجه 
 .ای که قابل انتظار است گرفته نمی شود

دولت و مجلس باید با : نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد
یکدیگر در بحث حقوق کارکنان به صورت انقالبی عمل کنند چرا که باید در بحث همکاری 

 .پرداخت ها یک عدالتی برقرار شود
یک میلیون نفر معلم : وی به تفاوت حقوق فرهنگیان با سایر کارمندان اشاره کرد و گفت

 .حقوقی را دریافت می کنند که به کارمندان یک وزارت خانه پرداخت می شود
طرح رتبه بندی فرهنگیان در سال جاری به گونه ای در بودجه : لیگانی تأکید کردحاجی د

مشخص شده است که اجرا می شود اما آن عددی که مورد نظر فرهنگیان است نخواهد بود 
البته تالش خواهیم کرد در حین کسر بودجه به هر حال بتوانیم این عدد را اصالح کنیم ولی تا 

 /.جام بگیرد مشخص نخواهد بودچه مقدار این موضوع ان
 لینک خبر 

khabaronline.ir/news/1224463 
 کمپین سراسری فرهنگیان کشور 

@Peygirii 

 :شد متوقف پرسنل ۶۱ کم دست با البرز صنعتی شهر بیمارستان تنها فعالیت -*

 

دبیر اجرایی خانه )عیدعلی کریمی  : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   به گزارش خبرنگار ایلنا،
نی اهالی البرز از خروج بیمارستان از شمولیت خدمات تأمین اجتماعی که از نگرا( کارگر قزوین

این درحالیست که . ای هستند، خبر داد درصد شهر تحت پوشش این صندوق بیمه ۸۰
ارائه خدمات به بیماران را ( بهمن ۱)بیمارستان رحیمیان در بنری اعالم کرده بود از امروز 

عث نگرانی بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر این تعطیلی موقت با. متوقف کرده است
سال  ۲ماه تا  ۲به گفته کریمی؛ دستمزد پرسنل بیمارستان از .شدگان بوده است بیمه

این درحالیست که ابوالفضل   .پرداخت نشده است و کادر درمانی مطالبات مزدی معوقه دارند
ن اجتماعی را جزو مشکالت میلیاردی سازمان تامی ۷محمدزاده پیشتر، عدم وصول طلب حدود 

 .بیمارستان اعالم کرده بود

 :واردات کفش و پوشاک همچنان ممنوع است:یک مقام مسئول در وزارت صنعت -*
 

آمده   ۷۹بهمن۱در تاریخ   به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبرگزاری مهر به گزارش
ممنوعیت : نعت گفتمدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت ص ،افسانه محرابی :است 

حوزه صنایع نساجی و پوشاک که درشرایط حاضر  واردات پوشاک ،کفش و سایرکاالهای نهایی
براساس : اظهار داشتوی  .ضرورتی به واردات آنها وجود ندارد، به قوت خودباقی است

مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی ، محدودیت های موجود منابع ارزی و در راستای تامین ارز 
سفارش کاالهای گروه چهارم  ثبت نیاز برای واردات کاالهای ضروری، اساسی و مواداولیه،مورد
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مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت با ... .ردیف تعرفه، ممنوع شد ۱٣٣۷شامل 
تن پوشاک به ارزش  ۳۰۰هزار و۵ماهه اخیر ۷طی : کرد به آمار صادرات پوشاک تصریح اشاره

درصد رشد داشته ۲۵درصد و از نظر ارزشی ۷۷ده که از نظر وزنی میلیون دالر صادر ش۵۸
 .است

 
دژخیمان شکنجه گر جمهوری اسالمی سرمایه درایران، ؛  نهاد های همبستگی -*

 !با یورشی وحشیانه باردیگر افسار گسیختند

 
 

 ، شتر گاو پلنگی تصاویرسپیده قلیان، علی نجاتی و اسماعیل" طرح سوخته"بعد از رو شدن 
بخشی از تلویزیون اسالمی که زیر شکنجه و داغ و درفش فراهم آمده بود؛ ما شاهد واکنش 

آزادیخواهان جامعه ایرانی در داخل و خارج ازکشوربه این نمایش  -های عمومی کارگران 
درهمان نگاه اول کارگران هفت تپه بعد از روشدن سناریوی تکراری تلویزیونی  .مسخره بودیم

با خواسته پنج هزار کارگر هفت تپه چه می کنید؟ ای مستند سازان در : " د برایشان نوشتن
یعنی اینهمه کارگر هفت تپه که میگویند؛ باید خصوصی سازی لغو شود از ! نیروی امنیتی

ترامپ دستور میگیرند؟ از احزاب کمونیسمی دستور میگیرند؟ از احزاب برانداز دستور 

 "               میگیرند؟

 روز شاهدیم که برای انتقام گیری از کیفر خواست اسماعیل بخشی و سپیده قلیان؛ما ام 
شکنجه گران سرمایه داری درایران، بار دیگر اسماعیل بخشی، سپیده قلبان و برادرش مهدی 

 ٣۰، تاریخ۲٣. ۷۷بر اساس آخرین خبرها ساعت . را وحشیانه با ضرب و شتم دستگیر کردند
ه حامل تعداد زیادی نیروی مسلخ بوده، به خانه اسماعیل بخشی ماشین پاترول ک۱۱دی ماه،

، نماینده کارگران و عصو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمله برده و او را به محل 
 .نامعلومی انتقال داده اند

مامور زن با خشونت  ۲مامور مرد و  ۱۲صبح  ۹دی ماه ساعت ٣۰برپایه شواهد اعالم شده ؛ صبح 
قلبان به همراه برادرش مهدی را  با زدن دست بند و پابند دستگیر کرده و گلوی نیز سپیده 

مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند و گفتند دخترت را هم مادرشان را با کارد زخمی کردند ، 
 .میکشیم

ازسر استیصال، و اعدام که تازگی ندارد، این لشکر کشی و وحشیگری رژیم زندان ، شکنجه 
از رشد مبارزات جنبش کارگری و توده های زحمتکش مردم است، که لرزه به ت ترس و وحش

  .حیات صاحبان سرمایه و دولتشان انداخته است
کارگران مستقال به سازماندهی اعتراضات و اعتصابات مستقل خود : نهادهای همبستگی بر آنند 

رای حق و حقوق خود به بدون وابستگی به جریانات داخلی و خارجی و امپریالیستی فعاالنه ب
 .مبارزه پرداخته و هیچ قدرتی نمیتواند سیالبی که جاری شده است را سد کند

ما فعاالن نهاد های همبستگی ضمن محکوم کردن این توحش و وحشیگری، تمامی کارگران، 
آزادیخواهان، تشکلها و نهادهای کارگری را فرامی خوانیم که فعاالنه به هر شکل که می توان، 

وظیفه همه ما است كه : هم اکنون  .ابل رژیم ضد کارگر و ضد انسان اسالمی ایران به ایستیممق
باحمايت قاطع و همبستگى با كیفر خواست اسماعیل بخشى و سپیده قلیان ، به مقابله با 

 .اقدام جنايتكارانه رژيم برآئیم



 .ود را می کشدرژیم سرمایه داری اسالمی در ایران آخرین نفس ها و جان کندن های خ
 خارج کشور –نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 ۲۰۱۷ژانويه  ۲۱ برابر با ۱٣۷۹ بهمن ۱دوشنبه 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

https://t.me/nahadhayehambastegi 

و بازداشت اسماعیل بخشی و " طراحی سوخته"نمایش : اتحاد بین المللی -*
 :سپیده قلیان را محکوم می کنیم

 
دی ماه از تلویزیون صدا و سیمای  ۲۷که شنبه  "طراحی سوخته"برنامه به اصطالح مستند 

جمهوری اسالمی پخش شد پیش از هر چیز و به رغم مقاصد رژیم از پخش آن اثبات کرد 
اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و به احتمال زیاد تعداد دیگری از کارگران 

مجبور کردن زندانی به شکنجه دادن و . بازداشتی مورد شکنجه های وحشیانه قرار گرفته اند
مورد نظر بازجو در مقابل دوربین و سپس تهدید زندانی به پخش عمومی آن در " اعتراف"

صورت سرپیچی از در خواست های عوامل امنیتی، یکی از اهداف این اعتراف گیری ها بوده 
نادیده گرفتن این تهدید توسط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و افشا گری های . است
عانه آنان مبنی بر شکنجه شدنشان، این طراحی جنایت کارانه را دود کرد و به هوا شجا

بعد از آن افشاگری ها، مقامات و دم و دستگاه های مختلف رژیم از مجلس گرفته تا . فرستاد
اما خود . دولت و تا قوه قضائیه شکنجه شدن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را منکر شدند

که کارگران و مردم حرف های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را باور  نیز خوب می دانستند
بنابراین عوامل اطالعاتی به ترفند دیگری متوسل . دارند و نه ادعای دم و دستگاه های رژیم را

به اسماعیل . شدند و شکنجه شده گان را تهدید کردند که حرف های خود را پس بگیرند
پس نگیری فیلم اعتراف را در برنامه بیست و سی پخش  اگر شکایت را: "بخشی اطالع دادند

اما اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به رغم همه تهدیدها و فشارها بر سر حرف ". می کنیم
از " مستند"به این گونه تهدید عملی شد و . خود ایستادند و تاکید کردند که شکنجه شده اند

  .همان کانال تلویزیونی پخش گردید
در . صطالح مستند شنیع و جنایت کارانه و در همان حال مفتضح و بی ارزش استکل این به ا

دقیقه ایی برش ها و تکه های بی ربط و متضاد را به هم بافته اند تا ثابت کنند  ۱۷یک فیلم 
هزاران کارگر هفت تپه و فوالد اهواز نه به دلیل ماه ها حقوق های پرداخت نشده، سفره های 

کیف و کتاب فرزندان، نه به دلیل خصوصی سازی های پر اختالس که  خالی و نداشتن پول
آینده شغلی و زندگی شان را به مخاطره افکنده و نه به دلیل هزار درد و رنج دیگر که همه 
کارگران با آن درگیرند، بلکه تحت تاثیر مستقیم توطئه های عواملی کامال متناقض همچون 

ی جنایتکارانه ترامپ، و احزاب و گروه های کمونیستی رسانه های گوناگون خارجی، سیاستها
خارج از کشور و بدنبال گفتگوی چند فعال کارگری در تهران و شمال و ارتباط آنان با چند نفر 

آیا هزاران اعتصاب، . دیگر از فعالین کارگری در خارج، دست به اعتصاب و تظاهرات طوالنی زدند
کارگران صنایع مختلف، معلمان، بازنشستگان،  تحصن ، تظاهرات و تجمع اعتراضی توسط

دانشجویان و دیگر اقشار مردم در طول همین چند سال گذشته را نیز همان عوامل متناقض 
آنها را بانی اعتصاب های کارگران هفت و تپه و و فوالد " طراحی سوخته"برپا کردند که نمایش 

تاکید کرده بودیم، این اعتراضات  ۷۳اهواز می داند؟ همانطور که در مورد خیزش دی ماه 
کارگری خیزشی هستند از اعماق، گدازه های آتشفشان خشم مردمی هستند که زخم 
های دردناک نزدیک به چهل سال حکومت سرمایه داری اسالمی را بر پیکر خود دارند و از 

این اعتراض ها و . سرکوب، فقر، استثمار و بی حقوقی مطلق جان به لبشان رسیده است
بزرگ به همه شرایط نکبت باری است که رژیم اسالمی به ضرب ” نه“تظاهرات ها، فریاد و 

  .زور، کشتار و زندان بر آنان تحمیل کرده است
سناریوی این به اصطالح مستند که نه حتی در سطح یک شعور پایین که در سطح شعور 
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نفرت عمومی کسانی که کودن ترین نیروهای حزب الهی رژیم طراحی شده، تا هم اکنون نیز 
ضرب المثلی به زبان انگلیسی . فیلم را دیده اند بر انگیخته و به ضد خود تبدیل شده است

رِژیم اسالمی در گودال فرو افتاده و ". وقتی در گودال افتاده ای از کندن دست بردار" می گوید 
شکنجه . روداز سر استیصال سخت در حال کندن است و با هر تالش خویش بیشتر فرو می 

زندانیان و اعتراف گیری و نشان دادن فیلم اعترافات اجباری بخشی دائمی از شیوه حکومت 
پخش این اعتراف گیری ها ی جنایت کارانه بخصوص در . گری جمهوری اسالمی بوده است

دهه خونبار شصت اگر می توانست قدر قدرتی رژیم را تداعی کند و فضای وحشت را در 
ید، اکنون دیگر کارایی خود را از دست داده است و تنها تمسخر و تنفر جامعه حاکم نما

                    .عمومی را باعث می شود
در عین حال بخشی از تالش رژیم برای سرکوب بیشتر و " طراحی سوخته"پخش نمایش 

بعد از روز . گسترده تر کارگران و فعاالن کارگری و کنترل اعتراضات رشد یابنده کارگری است
پخش فیلم، نیروهای امنیتی با هجوم به منزل سپیده قلیان با توهین و ضرب و شتم او و 

سپس بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت . برادرش را دستگیر گردند و با خود بردند 
نیشکر هفت تپه نیروهای مسلح با لشکرکشی به منزل اسماعیل بخشی او را بازداشت و به 

  .منتقل کردندمکان نامعلومی 
حمایت قاطع از اسماعیل بخشی ، سپیده قلیان، علی نجاتی و فعالین نشریه گام که در 

مقابله با پاپوش دوزی و . همین رابطه دستگیر شده اند، یک وظیفه طبقاتی و انسانی است
پرونده سازی علیه کارگران فوالد اهواز، اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و 

طراحی "ارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در نمایش مفتضحانه سندیکای ک
اعتراف گیری . کامال مشهود است وظیفه جنبش کارگری ایران و بین المللی است" سوخته

زیر شکنجه از فعالین کارگری و پخش این اعتراف ها در تلویزیون، توهین و تحقیر کرامت 
ما از همه . به این اقدام شنیع و جنایت کارانه اعتراض کردباید با صدای بلند . انسانی است

تشکل های کارگری، معلمان، دانشجویی، همه افراد آزادی خواه، نویسندگان و هنرمندان می 
اتحاد . خواهیم با اعالم بیزاری از اعتراف گیری های اجباری از این فعالین کارگری حمایت کنند

ت وحشیانه رژیم را در سطح بین المللی بطور گسترده بین المللی به سهم خود این اقداما
افشا نموده و از جنبش کارگری جهانی در خواست خواهد کرد که به شدید ترین شکل ممکن 

  .به پایمال کردن کرامت انسانی فعالین کارگری توسط جمهوری اسالمی اعتراض کنند
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۲۰۱۷ه ژانوی ۲۱

  :اعتراض به بازداشت سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران؛  بیانیه -*

 
 
های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و  ی عرصه آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه"

این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ کس را . استثنا حقِ همگان است
 ".کرد نمی توان از آن محروم

 اصل اول منشور کانون نویسندگان ایران
و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس ( مهابادی)در پی حضور رضا خندان 

، با توجه به اینکه دادگاه "دادگاه انقالب اسالمی" ۸۲ی  کانون نویسندگان ایران در شعبه
نپذیرفته بود، اعضای کانون مهلت تعیین  را -ناصر زرافشان و راضیه زیدی  -وکالی معرفی شده 

 –قاضی مقیسه  –وکیل و برخورداری از حق دفاع از خود را درخواست کردند، اما رئیس دادگاه 
توانند از خودشان دفاع کنند در واقع حق اعضای کانون  خود می" متهمان"با طرح این نکته که 

تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی برای  برای برخورداری از وکیل را نقض کرد و پس از آن قرار



اعضای کانون به دلیل . ی یک میلیارد تومانی برای هر کدام از آنان تبدیل کرد هر یک، به وثیقه
ی  الزم به ذکر است که پرونده. عدم امکان تأمین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند

بار . رفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بودفوق تاکنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گ
به " دادسرا"متهم شدند و بار دوم که پرونده از " تبلیغ علیه نظام"نخست، اعضای کانون به 

اجتماع و تبانی به قصد اقدام "تر یعنی  رفته و بازگردانده شده بود، دو اتهام سنگین" دادگاه"
به اتهام فوق افزوده شد و " به فساد و فحشاتشویق بانوان کشور "و " علیه امنیت ملی

ی مورخ دوم  جلسه. اعضای کانون با قرار کفالت صد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند
بر اساس این سه اتهام تشکیل شد که چنان که گفته شد به تشدید قرار برای  ۷۹٣۱بهمن 

ی قرار تأمین این است که  ههر یک از اعضای کانون انجامید، و این در حالی است که فلسف
کند هیچ  حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می

 .توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد
ست و "دادسرا"براساس نظر کارشناسی حقوقدانان، اوالً تشدید قرار معموالً جزِء اختیارات 

" دادسرا"ایست پرونده را با درخواست تشدید قرار به ب می" دادگاه" ۸۲ی  قاضی شعبه
ثانیاً قاضی دادگاه مجاز نیست با درخواست . فرستاد نه اینکه خود رأساً قرار را تشدید کند می

همین دو مورد به معنی نقض آشکار . برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند
قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته دهد که  حقوق مسلم متهم است و نشان می

ی فوق فاقد صالحیت  کند که شعبه ی مهم کفایت می است، که خود برای اثبات این نکته
 . ی مورد بحث است رسیدگی به پرونده

کانون نویسندگان ایران ضمن اعتراض به بازداشت بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان 
ن دادرسی و موازین قضایی جمهوری اسالمی مغایر است، خواهان ، که حتی با آیی(مهابادی)

دفاع از آزادی بیان بی . ی کانون است آزادی بی درنگ و بی قید و شرط اعضای بازداشت شده
. هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است

ستفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، توان به سبب ا از این رو، هیچ کس را نمی
پایمال " دیوان بلخ"هایی از نوع "دادگاه"چه رسد به آنکه، چنان که آمد، حقوق مسلم او را در 

 . کرد
 کانون نویسندگان ایران

 ۷۹٣۱بهمن  ۲سه شنبه 
@kanoon_nevisandegane_iran 

 :و باز از راه می رسند تغمه خوانان که چلچله ها را مانند -*

  فریبرز رئیس دانا

 
در امتداد اعتراف گیری، نمایش سازی مضحک، دستگیری یورشی شبانه، انداختن قوچانی ، 

اقتصاد دانانی که پا  این مفتش فرهنگی، به جان روشنفکران آزاده به منظور اعاده ی حیثیت از
درصد جمعیت آنان به  10به پای ترامپ گند زدند به اقتصاد و کارگران زیر خط فقر مطلق را از 

درصد رساندند،و اظهار ترحم صد باره ی حسن روحانی در دفاع قالبی از آزادی در  00باالی 
دوروئی های  حالی که دولتش خفاشان بر سر آزادگان می پراکند ودر ادامه ریاکاری ها و

امروز دستگاه " بردنها و بردنها و بردنها و گزمه ها و گزمه ها و گزمه ها"در مسیرنهادینه شده و
عدالتخانه ی مشروعه برای سه نفر عضو شریف و آزاده و جوان کانون نویسندگان ایران، به 

ها جرم تالش برای حذف سانسور و به بهانه ی همیشگی تبلیغ و اجتماع و این جور چیز
میلیارد تومان ، به عدالت کامل میان آنان، قرار وثیقه صادر کرد و آنان را به کنار دست  1معادل 

محمد حبیبی و عبدی و بهشتی و شیرزاد و ابراهیم زاده و صدها تن دیگر به زندان به کنام 
 زهی شرف آزاد زنانی چون سپیده و آزاد مزدانی چون این کانونی ها و بخشی. شیران افکند

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


اینان که سروهای تهی . راستی زندانها چه اندازه گنجایش دارند؟. ها و نجاتی ها و حبیبی ها
دست این سرزمینند چه بسا می دانیم که از قبیله کارند و چنین وجوهی و دارائی هائی که 

تعیین ستمگرانه آن از درون مخزن ذهن مفسدانه بیرون می آید در اختیار ندارند و در زندان می 

 ...نند تا زمان اعالم قطعی مجازاتشان و تا آن زمان که پرده بر افتدما

 :بی خبری از زندانیان نشریه گام -*

 
خواهی زحمتکشان کشور  نشریه گام انعکاس صدای فرودستان جامعه بوده است و برای حق

دهای سازی و برخور کشان را نمیتوان با پرونده گام های استوار کارگران و ستم. زند قلم می
ها در حالی رخ میدهد که فساد و غارت و دروغ آزادانه  اینگونه سرکوب. امنیتی سست کرد

 .شود و معترضین به این وضع تحت شدیدترین فشارها و تهدیدها قرار گرفته اند ترویج می
از اعضای تحریریه نشریه گام که با  الهیاری ساناز و  فرد محمدی امیرحسین  - امیرقلی امیر 

اند، نزدیک به یک هفته  اتهامات بی اساس این روزها تحت بازداشت وزارت اطالعات قرار گرفته
مراجع قضایی و امنیتی اند و عدم پاسخگویی  است هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته

  .نگرانی ها را باال برده است
به امید آزادی بی قید و شرط ایشان و تمام کسانیکه شرافتمندانه در برابر ظلم و ستم 

 .کنند ای برابر و آزاد تالش می ایستاده اند و برای تحقق جامعه
 نشریه گام

@gam1395 

 :شد تومان هزار ۱۱۱ کارگران مسکن حق با تصویب اعضای شورای عالی کار؛ -*
عالی کار  عصر امروز جلسه شورای : آمده است   ۷۹بهمن۱در تاریخ   به گزارش خبرنگار ایلنا،

لت برگزار شد که در این جلسه اعضای شورا با با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دو
هزار تومان بود که  ۵۰حق مسکن کارگران پیش از .افزایش حق مسکن کارگران موافقت کردند

هزار تومانی آن موافقت شد و در صورتی که این مصوبه به  ۳۰در جلسه امروز با افزایش 
 .وزیران برسد الزم االجرا خواهد بود تصویب هیأت

 :پرداخت نشد؛ مقابل فرمانداری تجمع کردند،  نشانان آبادانی آتش دستمزد -*
 

نشانان شهرداری آبادان امروز با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری خواستار  جمعی از آتش
 .رسیدگی به وضعیت مطالبات مزدی خود شدند

مهرماه مطالبات از : نشانان معترض در ارتباط با تجمع امروز خود و همکارانش گفت یکی از آتش
 .ماه است به تاخیر افتاده است ۱۱اند و حق بیمه آنها حدودا  مزدی دریافت نکرده

نشانان به دریافت نکردن لباس کار در دو سال  به گفته وی، بخش دیگری از مشکالت آتش
نشانی شهر آبادان در این فاصله دوساله  در عین حال خودروهای آتش. شود گذشته مربوط می

 .ه کمبود منابع مالی تجهیز نشده و از ایمنی الزم برخوردار نیستندبه بهان
ها از هیچ گونه حق و حقوق و  نشان عالرغم همه مشکالت، آتش: وی در خاتمه ادامه داد

مزایای سختی کار خود برخوردار نیستند و در صورت اعتراض به وصول مطالبات صنفی خود، با 
 .شوند اخراج یا تغییر پست مواجه می
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 :هزار تومان بیشتر شد ۶۱حق مسکن کارگران  -*

 

اعضای شورای عالی   :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،
مانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و هزار تو ۳۰کار در آخرین جلسه خود سر افزایش 

با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران .هزار تومان افزایش دادند ۱۰۰آن را به 
هزار  ۵۰حق مسکن کارگران که پیش از این  بر این اساس. هزار تومان افزایش یافت ۱۰۰به 

در حالی که تاکنون چندین  .رسیدهزار تومان  ۱۰۰هزار تومانی به  ۳۰تومان بود با افزایش 
به دلیل مقاومت  میزان افزایش حق مسکن کارگران برگزار شده بود اما جلسه برای بررسی
رسید تا این که سرانجام در جلسه اخیر شورای عالی کار،  به نتیجه نمی نمایندگان کارفرمایی

هزار  ۵۰در حال حاضر حق مسکن کارگران ....هزار تومانی حق مسکن تصویب شد ۳۰افزایش 
هزار  ۵۰هزار تومان به  ۲۰از  ۱٣۷٣تومان است که مطابق مصوبه شورای عالی کار در سال 

تومان رسید؛ اما مصوبه آن زمان به دلیل عدم تصویب هیات وزیران هرگز عملیاتی نشد تا این 
ک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار از تصویب هیات مصوبه کم ۱٣۷۷که در سال 

هزار تومانی حق  ۳۰افزایش  .وزیران گذشت و پس از ابالغ در سراسر کشور به اجرا درآمد
باال رفتن  مسکن کارگران در حالی به تصویب رسیده که بسیاری از کارشناسان با توجه به

پیش از این یک . دانند این مبلغ را حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی نمی هزینه اجاره بها
محاسبه  شهرهایی مثل تهران  میزان اجاره بها در کالن کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرده بود

درصد  ۳۰بیش از  در حال حاضر .ق مسکن کارگران درنظر گرفته شوددرصد آن به عنوان ح ۷۰و 
به گفته مقامات کارگری اگر کارگران .شود دریافتی کارگران صرف هزینه اجاره بهای مسکن می

بیش از دو سوم حقوق خود کردند امروز باید  قبال یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می
 .را برای اجاره مسکن هزینه کنند

 :  بی خبری از نویستدگان بازداشت شده -*
  نشریه گام

 
خواهی زحمتکشان کشور  نشریه گام انعکاس صدای فرودستان جامعه بوده است و برای حق

رخوردهای سازی و ب کشان را نمیتوان با پرونده گام های استوار کارگران و ستم. زند قلم می
ها در حالی رخ میدهد که فساد و غارت و دروغ آزادانه  اینگونه سرکوب. امنیتی سست کرد

 .شود و معترضین به این وضع تحت شدیدترین فشارها و تهدیدها قرار گرفته اند ترویج می
الهیاری از اعضای تحریریه نشریه گام که با _فرد و ساناز_محمدی_امیرقلی، امیرحسین_امیر

اند، نزدیک به یک هفته  ات بی اساس این روزها تحت بازداشت وزارت اطالعات قرار گرفتهاتهام
اند و عدم پاسخگویی مراجع قضایی و امنیتی  است هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته

  .نگرانی ها را باال برده است
ر ظلم و ستم به امید آزادی بی قید و شرط ایشان و تمام کسانیکه شرافتمندانه در براب

 .کنند ای برابر و آزاد تالش می ایستاده اند و برای تحقق جامعه
 گروه تحریریه نشریه گام

 
  اعتراض نامه جمعی از وکال -*

با موضوع  به شکايت اسماعیل بخشى،  اعتراض به صالحیت مرجع رسیدگى کننده
 شکنجه در طول مدت بازداشت
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 به نام خداوند عدل و انصاف
 م قوه قضائیهریاست محتر

  
اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى 

بوده است که اين روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان يافته و نسبت هاى ناروا از سوى 
 بر, بى ترديد اظهار نظر قبل از صدور حکم  .صداو سیما و برخى مسئولین نیز قرار گرفته است

 .خالف قانون و ممنوع مى باشد
عدالت از آمال انسان هاى دردمند و آزاده است و انتظار مى رود دستگاه عدالت اسالمى 
حتى در مقدار نظر کردن به طرفین دعوا برابرى و مساوات را رعايت نموده و در کمال بى 

بر شکنجه اسماعیل بخشى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی . طرفى به دعاوى رسیدگى کند
در طول دوران بازداشت خود، به دادگستری اسالمی شکایت برده است که خود و وکیل 

 .محترم ایشان، تقاضای رسیدگی بی طرفانه ای را داشته اند
از آن جا که دادستان محترم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شوش، از حیث وظیفه 

در مظان اتهام تخلف انتظامی ( مین پروندهمته)نظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری 
واقع شده است و شکایتی نیز علیه ايشان مطرح مى باشد، انجام تحقیقات مقدماتی از 

 سوی وی به دالیل زير فاقد وجاهت قانونی است زیرا؛
ک، در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه .د.آ.ق ۱۱دادستان حسب ماده  :الف

، میان شاکی خصوصی و متهم، "مرجع بی طرف"، نمی تواند در نقش شاکی قرار دارد
 .رسیدگی نماید

ک به دلیل اضطرار در ذیل ماده مذکور، استثنائاً مشروط به .د.آ.ق ۷۲اطالق صدر ماده : ب
با وجود "لذا . اختیار تحقیقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است" کمبود بازپرس"

 .ی منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد، چنین اضطرار"بازپرس
در انجام تحقیقات، مستلزم تفسیر موسع در " کمال بی طرفی"بر رعایت  ۷٣تصریح ماده  :ج

نیز ( دادستان)ک شامل مقامات دادسرا .د.آ.ق ۵۲۵جهات رد دادرس است که مطابق ماده 
 .می شود

آنان، موجب رفع اتهام تخلف انتظامى از  نتیجه شکایت علیه ضابطین، از این منظر که تبرئه :د
" نفع شخصی"دادستان محترم از حیث وظیفه نظارتی وی بر ضابطین، می شود، مستلزم 

" ج"، رسیدگی دادستان مشمول بند "چنین نفع شخصی"پس با وجود . برای دادستان است
 .ک و از جهات رد دادرس تلقی می شود.د.آ.ق ۵۲۱ماده 

د شده ، صدور قرار رد ایراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافشاری با عنایت به مراتب يا
وی در رسیدگی مستقیم از سوی ایشان، مصداق عدم رعایت بی طرفی قضایی و ناقض 

 .قانون اساسی، اسناد حقوقی بین المللی و قوانین موضوعه کشوری است
از ناخرسندی خود از چنین بدین وسیله جمعی از وکالی دادگستری و حقوق دانان، ضمن ابر

شیوه رسیدگی، تقاضا دارند که حسب جایگاه نظارتی عالیه شما بر دستگاه قضایی، جهت 
ارجاع موضوع به مرجع بی طرف و نیز برخورد با ناقضان قانون دستور شایسته ای صادر 

 .فرمایید
 با سپاس و احترام

  با سپاس و احترام
  ون وکالی دادگستری خوزستانکان-۱۸۵٣شماره پروانه  –حسین زکی -۱
  (تهران)کانون وکالی دادگستری مرکز  -۱۳۷۹۹شماره پروانه  -امیر رئیسیان -۲
  (تهران)کانون وکالی دادگستری مرکز  -۱۷۸۸٣شماره پروانه  -پیام درفشان-٣
  کانون وکالی دادگستری خوزستان -۷٣۳شماره پروانه  -فرزانه زیالبی-۵
  کانون وکالی دادگستری خوزستان -۱۲۷۲پروانهشماره  -غزال لرستانی-۷
  کانون وکالی دادگستری کرمان -۷۱شماره پروانه  -حسین تاج -۳
  مرکز وکال و مشاوران خوزستان -۲۷۲۷۷شماره پروانه  -سجاد چترسفید-۹
  کانون وکالی دادگستری خوزستان -۱۵۸۱شماره پروانه  -حافظ سواری-۸
  کانون وکالی دادگستری خوزستان -۱۱٣۱شماره پروانه  -لیال خسروی -۷

  کانون وکالی دادگستری خوزستان -۱۳۹۰شماره پروانه -معصومه اورکی-۱۰



  کانون وکالی مرکز -۱۳۹۳۵شماره پروانه  -سعید دهقان-۱۱
  کانون وکالی خوزستان -۱۷۱۹شماره پروانه  -سید احمد نورالدینی-۱۲
  ی دادگستری خوزستانکانون وکال-٣۷شماره پروانه-منصور شکیبا-۱٣
  کانون وکالی دادگستری مرکز -۱۰۵۸۹شماره پروانه  -منش الدین حیدری ل سید جما-۱۵
  کانون وکالی دادگستری مرکز -۲۸۰۷۸شماره پروانه  -حمیدرضا رسولیان-۱۷
  کانون وکال خوزستان -۱۵۲۹شماره پروانه  -محمدرضا طهماسبی فر-۱۳
  کانون وکالی -۱۹۲٣٣شماره پروانه  -آنا دشتی-۱۹
  کانون وکالی دادگستری خوزستان_  ۱۰۸۳شماره پروانه _ حسین علی حاتمی-۱۸
  کانون وکالی دادگستری خوزستان -۱۹۷۸شماره پروانه _ رضا ممبنی-۱۷
  کانون وکالی دادگستری مرکز -۹۷۱۳شماره پروانه  -مازیار طاطائی-۲۰
  ی دادگستری خوزستانانون وکالک -۱۳٣۷شماره پروانه  -سجاد خسروی-۲۱

docs.google.com 
 
 یبرا تبلیغ همه این /است "تلخ فکاهی" کارگران برای دولت حمایتی   بسته  -*

 !هیچ
کشمکش بر سر پرداختِ  :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  خبرنگار ایلنا،پیام عابدی به گزارش 

هاِی حمایت معیشتی کارگران، میان وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه، موجِب ایجاِد  بسته
این در . ختنظمی در اجرا را هم فراهم سا زمینه بی تاخیر در واریز آنها شد اما تاخیر فراوان،

بگیران سازمان تامین  های حمایتی مستمری از واریز بسته ها شرایطی است که هفته
سازمان تامین ..  .گذرد می... های اجرایی و اجتماعی، بازنشستگان و کارمندان دستگاه

 ۳ها، بیش از  ی رفع همپوشانی در نتیجه. ها بود "همپوشانی"اجتماعی تاکنون درگیر رفع 
ها تشخیص داده  میلیون بیمه شده، مستحق دریافت این بسته ۱۵از مجموع حدود میلیون نفر 

گیرند،   میلیون تومان حقوق می ٣براساس مصوبه هیات دولت، تمامی افرادی که زیر .اند شده
میلیون تومان  ٣میلیون کارگر یا بیش از  ۸در نتیجه حدود . شوند مشمول دریافت این بسته می

این در شرایطی است . اند ینکه بنابر دالیلی مستحق تشخیص داده نشدهگیرند یا ا حقوق می
میلیون تومان  ٣که دریافتی درصد باالیی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی زیر 

را  ۷۹کارگران پاییز و زمستان ....هزار تومانی را دارند ۲۰۰پس شرایط دریافت این کمک . است
های  چشم انتظار کمک ۷۹همزمان با بازنگری در مزد سال کنند و  هم به سختی سر می
هزار تومان افزایش  ۱۰۰هرچند قرار است که حق مسکن کارگری به . معیشتی دولت هستند

عضو هیات  "احمد امیرآبادی فراهانی"به گفته . شود یابد اما با این ارقام فقرزدایی ممکن نمی
وی تاکید کرده است که فقر در . می رسد درصد ٣۳سال آینده تورم به   رئیسه مجلس دهم

سازمان برنامه و بودجه با سازمان تامین اجتماعی بر .هزار تومان است ۷۷۲میلیون و  ۵تهران 
این اختالف در روزهای گذشته علنی شد؛ . سر میزان بدهی دولت به سازمان اختالف دارد

اعی در پاسخ به این پرسش که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتم" محمد شریعتمداری"پس از آنکه 
هزار میلیارد تومانی را برای سازمان تامین اجتماعی تایید  ۳۷سازمان برنامه و بودجه بدهی 

هزار میلیارد تومان است که به  ۱۷۰بدهی واقعی دولت به تامین اجتماعی : کرده است، گفت
 عالی کانون" مدیره هیات رئیسِ  نائب "چمنی ناصر" .رسیده است" سازمان حسابرسی"تایید 

ته حمایتِی دولت، تاکید دارد که واقعیت این است که بس" ایران کارگران صنفی های انجمن
داند که روِی دستش  دولت کارگران را شهروندانی می: گوید او می تاس" تلخ فکاهی"

اش به  ای برای آنها پیاده کند، برنامه خواهد برنامه از همین رو زمانی که می. کنند سنگینی می
ای که این همه جنجال بر سر آن را انداختند هم،  بسته. فکاهی شبیه است؛ فکاهی تلخ

" سبد کاال"شدگان تامین اجتماعی  کنند که به تمام بیمه بتدا اعالم میا. همین ویژگی را دارد
بعد . هزار تومان است ۲۰۰گویند بسته نیست؛ پول نقد است و مبلغش  بعد می. دهیم می
چرا؟ چون . توانند دریافت کنند فقط برخی می. رسد شدگان نمی گویند به تمام بیمه می

چمنی در پاسخ به این ... .اعتباری قائل نیستند" جامعه"برای " سازمان برنامه و بودجه"
، به "بسته معیشت کارگران"زنی که شاید سازمان برنامه و بودجه با کاستن از بودجه  گمانه

های دولت،  نوعی خواسته است به سازمان تامین اجتماعی به خاطر پرداخت نکردن بدهی
شدگان در  ندوق کارگران و بیمهخواهد از ص زمانی که دولت می: روی خوش نشان ندهد، گفت

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF1_-VSpog0iyS6-AggTEMqwaImXaW3uoEo2pMQRlAPCkZtw/viewform?usp=sf_link%C2%A0
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718338-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718338-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718338-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86


خواهد  کند، اما همین که می هایی را نمی سازمان تامین اجتماعی بردارد، چنین ارزیابی
 ۸دهد؛ به نحوی حدود  تعهداتش را در قبال کارگران اجرایی کند، کمترین بودجه را اختصاص می

وجهه سازمان تامین اجتماعی کند تا  بازی می بله دولت لج. مانند میلیون کارگر از آن محروم می
توان باور کرد که دولت برای کارگران  وی با بیان اینکه نمی .شدگانش زیر سوال ببرد را نزد بیمه

های خصوصی و موسسات اعتباری  دولت برای نجات بانک: گفت  به اندازه کافی بودجه ندارد،
افزایش  واسطه افزایش پایه پولی بهگذارد؛ حتی اگر این کار به   زا، میلیارد تومان کنار می هزینه

کنیم که تنها قشری که  کنیم و تاکید می به هر شکل ما این ادعا را باور نمی. تورم منجر شود
 .اند، کارگران هستند سرش کاله گشاد گذاشته

 : گزارشی از تجمع امروز بازنشستگان در تهران رد برابر وزارت کارخیابان آزادی  -*

  

روز سه شنبه دوم بهمن، نزدیک به نشستگان و پیشکسوتان کشوری باز برپایه فراخوان
در این تجمع تشکل های . گرد آمدنددر خیابان آزادی هزارتن از بازنشستگان در برابر وزارت کار 

صنفی معلمان، و همچنین تشکل های نوپای بازنشستگان یعنی اتحاد سراسری 
نیز با تراکت و بنرهای تبلیغاتی مطالباتی  بازنشستگان ایران و شورای بازنشستگان ایران

کانون بازنشستگان فلزکار مکانیک از جمله دیگر تشکل های حاضر در . کارگری حضور داشتند
 . این تجمع بود

در این تجمع مانند تجمع های قبلی بازنشستگان عالوه بر شعارها، پارچه نوشته ها و 
از . تگان قید شده بود به چشم می خوردپالکاردهایی که بر روی آن ها مطالبات بازنشس

بود که واکنش معترضان « شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد»جمله شعارهای تازه در این تجمع 
عکس در لحظات ابتدایی شروع .نسبت به شوی تلویزیونی اخیر حکومت را نشان می داد

 .زایش یافتتجمع گرفته شده و تعداد معترضین به تدریج تا حدود چهار برابر آن اف

 :بهمن بازنشستگان 2شعارها و دست نوشته ها در تجمع  -*
تجمع امروز بازنشستگان در برابر وزارت کار با شعارها و دست نوشته های زیر همراه بوده 

  :است
 دیگر اثر ندارد! مستند! شکنجه

 توپ تانک مستند دیگر اثر ندارد
 معلم زندانی آزاد باید گردد

 روحانی تورم گرانی جواب بده
 .ما همه هم بسته ایم/از وعده ها خسته ایم

 کارگر زندانی آزاد باید گردد
 مشکل ما حل می شه/اختالس ها کم بشه 

 نان، کار، آزادی
 رفاه عمومی حق مسلم ماست



فروش  توان تولید کرد را پیش خودروسازها خودرویی که میمعاون وزیر صنعت؛ -*
 :کنند

 

عباس تابش  :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ به نقل از صداوسیما،  خبرگزاری مهر به گزارش
خودروسازان از امروز مکلف هستند فقط خودروهایی را به : مدیرعامل سازمان حمایت گفت، 

خودروسازها موظف شده اند از همین فردا : افزوداو  .بازار عرضه کنند که توان تولید آن را دارند
حمایت با بیان  مدیرعامل سازمان .خودروهایی را که می توانند تولید کنند به بازار عرضه نمایند

این که ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد می کنند 
خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند : گفت

  .بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها
اره به این که ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری خودروهای پر تیراژ را دارد تابش با اش

اگر خودروساز به دالیلی نمی تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از : افزود
خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری بتواند از میان آنها یکی را 

تابش  .ست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهندانتخاب کند واگر نخوا
درصد اعالم  ۲٣تا  ۲۰میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین 

خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و : کرد و گفت
ایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری کمال پرداخته است بدون افز

درصد از تولیداتش را  ۲۰خودروساز حداکثر می تواند : این مسئول دولتی افزود... .تحویل دهند
درصد تولیداتش را به پیش  ۸۰فروش فوری داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 

خودروسازها حق : ن صنایع و معادن مجلس هم گفتعضو کمیسیو .فروش ها اختصاص دهد
ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی شود قیمت تمام شده تولید 

خودروی ما باالتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری 
 .بگیرند

 :کشندفرهنگیان و بازنشستگان مظلوم فریاد می  -*

 
 ایم ها خسته ایم، از وعده ما همه همبسته

 تورم، گرانی، جواب بده روحانی
 معلم زندانی، آزاد باید گردد

 !!!دولت، مجلس، بس است فریب ملت
 !زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

 !ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه
 !فریاد، فریاد، از اینهمه بیداد

https://www.mehrnews.com/news/4520088/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4520088/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4520088/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 !میشه یه اختالس کم بشه، مشکل ما حل
 !توپ، تانک، مستند، دیگر اثر ندارد

 !شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد
 !ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما

 جا "ایتیحم بسته" از  فرودست قشر چرا های حمایتی؛ بررسی نواقص بسته -*
 !ماند؟

  
کارش  :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 

های  به سبک خانه ای قدیمی در جنوب شهر که بندی سبزیجات است؛ در خانه بسته
. کند اند، زندگی می های بسیاری گرداگرِد حیاط گردآلود نشسته اتاق ۵۰استیجاری ارزاِن دهه 

بندی  رود اسالمشهر و در یک کارگاه خانگی، کار بسته بوس از آزادی می روزها با مینی
امه کاری سخت و طوالنی که از ساعت ده صبح تا پاسی از شب اد. دهد سبزیجات انجام می

کاری که نه بیمه دارد و نه حداقل حقوق؛ کاری که فقط به اندازه کرایه همین اتاق . دارد
ی نان و پنیر برای خود و دو فرزند محصلش، درآمد  خورده و هزینه ی توسری قدیمی در این محله

 بندی سبزیجات به اسالمشهر مریم که همراه تعدادی دیگر از زنان محله روزها برای بسته.دارد
کشد تا بتواند از  های بسیاری را به دوش می ست سرپرست خانوار که دشواری رود، زنی می

ها که کار کارگاه تعطیل است؛ او در مترو و  ها و جمعه شنبه های زندگی بربیاید؛ پنج پس هزینه
هایی کار دست خود و دختر  فروشد؛ لیف می« لیف»های تاریک و پرازدحاِم زیِر زمین،  در داالن

 جا همه از ندارم؛ درآمد تومان هزار ۷۰۰ و میلیون یک ماهی رفته رویهم»....اش وازده سالهد
هاست، از آنها که به او علیرغم این  گالیه مریم از دست دولتی «!مانده هم اینجا از ام رانده

همه فقر و بدبیاری، بسته حمایتی ندادند و قرار هم نیست بدهند؛ او که زنی تنها و 
-انوار است؛ فقط به این دلیل که کارفرمای او تابع قانون نیست و او را بیمه نکرده سرپرست خ

! حق دریافت بسته حمایتِی دولت را ندارد -کنند اما بیمه نیستند مثل بسیاران دیگر که کار می
  را آمار این داریم؛ کشور در غیررسمی کارگر نفر میلیون ۱۰ به نزدیک رسمی، آمار آخرین طبق
 مرکز اخیر گزارش براساس .است کرده اعالم (سابق کار وزیر) ربیعی علی ذشته،گ سال

 آنها درصد۸ فقط اند، شده شاغل گذشته سال که نفری هزار ۹۷۰ از نیز، مجلس های پژوهش
 دریافت دستمزد ماه در هزارتومان۷۰۰ از کمتر صنعتی بنگاه ۱۷۸ کارگران  و هستند بیمه
 های حمایت از گیرند می حقوق دستمزد، حداقل سوم یک ودحد که کارگران این کنند؛ می

کنند اما بیمه نیستند، کم نیست؛ حتی آمارهای  آمار آنها که کار می.محرومند دولت جانبی
رسمی هم حکایت از پوشش ناکارآمد و ناکافی بیمه برای کارگران دارد؛ همه آنها که در ادبیات 

، از موهبتی به نام بیمه محرومند و در نتیجه به شوند نامیده می« کارگر غیررسمی»مصطلح، 
بسته حمایتی که .گیرد های جانبی مثل همین بسته حمایتی اخیر، تعلق نمی آنها حمایت

قرار   دفاع کرده است،« ترمیم دستمزد»از آن به عنوان عنصر جایگزیِن   دولت از ابتدای امسال
دی پرکند؛ اما فارغ از ناکافی بودن است خالءهای ناشی از بحران معیشت اخیر را تا حدو

معیشت، تاثیری  -تواند در پر کردن شکاف مزد هزار تومان به هیچ وجه نمی ۲۰۰میزان آن که 
داشته باشد، بسیاری از واجدان شرایط که همان کارگران فاقد بیمه و غیررسمی، شامل 

د، از این حمایت های خانگی هستن گرد و زنان شاغل در کارگاه دستفروشان، مشاغل دوره
این ده میلیون نفر که به دالیل مختلف : دهد وی ادامه می....اند بسیار حداقلی محروم مانده

شدگان تامین اجتماعی هستند  اند، بسیار نیازمندتر از بیمه ازجمله تخلف کارفرما بیمه نشده
ی منظم دارند و چرا که آنها که بیمه دارند حداقل یک شغل تاحدودی باثبات و یک درآمد حداقل

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/717265-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%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-9/717265-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF


های اطالعاتی این ده  شود؛ ولی به دلیل ضعف بانک شان تا حدی تامین می نیازهای سالمتی
ها هم همین انحراف به  در بحث یارانه. شوند میلیون نفر که نیازمندترند، شناسایی نمی

حل شناسم که درآمد ماهیانه قلیلی دارند اما از م هایی می شکلی دیگر وجود داشت؛ خانواده
را در تعیین « های بانکی سپرده»های بانکی کالنی دارند ولی از آنجا که دولت  ارثیه، سپرده

بگیر هستند با اینکه واقعاً نیازی به این یارانه  داند، همچنان یارانه درآمد افراد دخیل نمی
 های شود از عدم شفافیِت بانک دهند، نمی پرسد چرا به ما بسته نمی مریم که می .ندارند

داند شما  آخر دولت نمی: گویماطالعاتی و ناتوانی آماری دولت برایش گفت؛ خیلی ساده می
من که خودم همان ابتدا ! دانستم می: گوید او در پاسخ می. کجا هستید و چقدر نیاز دارید

 ....!ایم؛ از اینجا هم مانده پناه از همه جا رانده گفتم امثال ما زناِن بی

 :۸۹ماه  رصدی در دید ۳۸جزئیات تورم  -*

 

ترین  در حالی تازه  :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،
ین بین هر دو امسال حکایت دارد که در ا  درصدی در دی ٣۷۵۳گزارش رسمی از تورم حدود 

با افزایش تورم " کاالهای غیرخوراکی"و همچنین " ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"گروه 
ماه را اعالم کرد که نشان داد تورم  اخیرا مرکز آمار تورم دیدر همین رابطه  .اند همراه بوده

ماه مشابه تغییرات شاخص نسبت به )به نقطه   درصد و نقطه ۲۰۵۳ماهانه دو درصد، ساالنه 
درصد بوده است که حاکی از ادامه روند افزایشی تورم است؛ به طوری که  ٣۷۵۳( سال قبل

در عین حال که تورم در .درصد رشد داشته است ۲۵۳درصد و ساالنه  ۲۵۲تورم نقطه به نقطه 
درصد و در گروه  ۷۹۵۸درصدی به  ۲۵۸با افزایش " ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"گروه 

بررسی جریان تغییرات .درصد رسیده است ٣۲۵۵درصدی به  ۱۵۳با رشد " الهای غیرخوراکیکا"
" ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"دهد که در بخش  های عمده نشان می تورمی در گروه

ای که در دی  ها است؛ به گونه بیشترین افزایش قیمت نسبت به آذرماه مربوط به گروه گوشت
 ٣۵۲" ها و صدفداران ماهی"درصد،  ۷۵۸تورم " گوشت قرمز و سفید"برای ها  ماه شاخص قیمت

درصد نسبت به آذرماه رشد دارد و در مجموع تورم در  ۱۰۵۸تا " گوشت قرمز و ماکیان"درصد و 
درصد ثبت  ۹۷۵۳درصد و  ۸۲۵۷درصد،  ۹۳۵۷ماه سال گذشته به ترتیب  این کاالها نسبت به دی

مبلمان، "، "هتل و رستوران"ای غیرخوراکی و خدمات نیز گروه در گروه عمده کااله.شده است
بیشترین افزایش قیمت " بهداشت و درمان"، "پوشاک و کفش"، "لوازم خانگی و نگهداری آنها

هرچند که تورم ماهانه   "دخانیات" همچنین در بین کاالها، .را نسبت به ماه قبل داشته است
درصد  ۱٣۹۵۷یات در بین گروه کاال و خدمات با گزارش شده است ولی همچنان دخان -٣آن 

با این وجود بانک مرکزی در توضیحاتی اعالم کرده بود که در ... .بیشترین میزان تورم را دارد
چارچوب ضوابط و وظایف قانونی خود به تولید و انتشار آمار خود اقدام خواهد کرد هرچند که از 

 .هایی متوقف کرده است م بررسیماه گذشته انتشار آمار تورم را برای انجا



قطعات /قطعات تقلبی خودرو به مرز هشدار رسیدرئیس بازرسی اتاق اصناف؛ -*
 :اصلی در گمرک مانده است

 

رئیس امور  ،علیرضا نیک آئین :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  ،مهر گزاریخبر به گزارش
درو در بازار به مرز هم اکنون حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خو: بازرسی اصناف گفت

با اشاره به اینکه کمبود وی  .هشدار رسیده که باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود
این افراد : قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم کرده است افزود

به بازار های معروف  های قطعات اصلی و با نشان قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندی
... .کنند به نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست عرضه می

این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو   :رئیس امور بازرسی اصناف افزود
تواند بسیار  وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای الزم و گیرایی کم در هنگام ترمز می

وی با بیان اینکه بخشی از این قطعات در کشور تولید و بخشی نیز وارد ... .خطرناک باشد
های قطعه ساز داخلی به اندازه حجم تولید خودرو نیست  توان تولید شرکت: شود گفت می

بنابراین این بخش نیاز به واردات قطعات دارد که همین روند زمینه را برای سودجویی متخلفان 
نبود خدمات پس از فروش قطعه یکی از   :رئیس امور بازرسی اصناف افزود.استفراهم کرده 

معضالت این بخش است به همین دلیل تعمیر کاران خودرو به دلیل خرید قطعه و نصب آن در 
شوند، زیرا امکان تشخیص قطعه تقلبی از اصلی  خودرو متحمل پرداخت خسارات زیادی می

ان اصلی را راهکار مقابله با قطعات تقلبی در بازار دانست و وی خرید از قطعه ساز.وجود ندارد
قطعه در گمرک وجود دارد، اما ورود آن به کشور بسیار سخت و در حجم بسیار کم  :افزود

 ....شود انجام می

 !های اصفهانی در صف خرید گوشت انتظار برخی خانواده -*

https://www.isna.ir/news/97110201166 

 

نایب اصغر پور باطنی،   :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،
در صورت تنظیم نشدن بازار و تداوم آن، قیمت : رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت

: اظهار کردوی  .هزار تومان برسد 380شت قرمز برای شب عید دوباره افزایش و شاید به گو
شود، چراکه مردم نیز با وجود قدرت پایین خریدشان،  هزار تومان فروخته می 20گوشت به نرخ 

متأسفانه به دلیل کمبود : وی با اشاره به دالیل گرانی گوشت، گفت.همچنان خریدار هستند
قیمت گوسفند و گوشت افزایش یافته است، از سوی دیگر گوسفند و دام زنده دام در کشور 

که اگر صادرات نداشته باشیم، کمبودی نخواهیم  شود، درحالی به صورت قاچاق صادر می
متأسفانه در سیستم توزیع گوشت وارداتی، هر خانوار یک سهمیه : پورباطنی افزود...داشت

دیده شده که اعضای یک خانواده پنج نفری در صف خرید برای خرید دارد، اما بعضاً بسیار 
وی ... .فروشند ها می مانند و سپس گوشت را با قیمتی باالتر به رستوران گوشت منتظر می

هزار  20هزار تومان، گوشت مخلوط گوسفند با دنبه  11قیمت هر کیلو گوسفند زنده : افزود

https://www.mehrnews.com/news/4520106/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
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تومان، گوشت گوسفند بدون دنبه و  هزار 31تومان، گوشت گوسفند مخلوط بدون استخوان 
چندی پیش : وی یادآور شد....هزار تومان است 10هزار تومان و دنبه  300استخوان بیش از 

هشدار دادم در صورت تداوم این وضعیت قیمت گوشت قرمز برای شب عید دوباره افزایش 
ار تومان هم هز 380خواهد یافت و اگر تنظیم بازار درستی نداشته باشیم، نرخ گوشت به 

 .خواهد رسید

 :است شده بحرانی زیست  محیط وضعیت:کالنتری -*
عیسی کالنتری، رئیس سازمان   :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ز با بیان اینکه از همه حفاظت محیط زیست در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سب
های  کشور در بخش: کنند، سپاسگزارم، گفت افرادی که برای حفظ محیط زیست تالش می

ها توسعه مناسبی نسبت به عمر  فراوانی توسعه پیدا کرده است، تقریباً در همه بخش
 تنها بخشی که وضعیت آن بهبود پیدا نکرده، بلکه بحرانی هم: وی ادامه داد.انقالب داشتیم

سال اضافه شده است،  ۲۰شده محیط زیست است، در حالی که عمر متوسط ایرانیان حدود 
درصد مردم در  ۷۰هزار نفر به جمعیت دانشجویان اضافه شده و  ۲۰۰چیزی حدود یک میلیون و 

سال  ۵۰کشور از گاز و آب آشامیدنی بهره مند هستند و این اقدامات خوبی است که در طی 
ها و  آلودگی هوای کالنشهرها، وضعیت نامطلوب جنگل: او افزود.اده استدر کشور اتفاق افت

وری کم از انرژی از جمله مشکالتی است که در کشور در حوزه محیط زیست وجود دارد،  بهره
صدم درصد است و بعد از روسیه که سی و دو  ۲٣دهیم  شدت ضریب انرژی که به هدر می

 .ورتر در حوزه انرژی هستیم ربستان نیز کم بهرهصدم درصد است، قرارداریم ما حتی از ع

 : بار دیگر کارگران شهرداری بروجرد تجمع کردند  -*

 
چهارمین روز متوالی از تجمع کارکنان : آمده است  31بهمن ماه  8به تاریخ سه شنبه 

عقب ماه حقوق ۷شهرداری بروجرد روبروی درب شهرداری مرکزی در اعتراض به عدم دریافت 
 .خود تجمع اعتراضی بر پا داشتند مانده

   
نماینده مجلس برای رفع  ۱۱۱درخواست  خطاب به رئیس جمهور انجام شد -*

 :نارضایتی فرهنگیان از کیفیت بیمه تکمیلی

https://www.isna.ir/news/97110201025 

 

یک ، علیرضا رحیمی :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،
نماینده مجلس برای رفع  ۱۷۰عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی نامه درخواست 

در جلسه وی  .بیمه تکمیلی را قرائت کردنارضایتی حداکثری فرهنگیان از شرایط نامطلوب 
نماینده خطاب به رییس جمهور را به شرح زیر  ۱۷۰مجلس، نامه ( شنبه سه)علنی امروز 

 :قرائت کرد
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با سالم و /  جناب آقای دکتر روحانی؛  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران؛  بسمه تعالی»
 احترام

یلی فرهنگیان سبب نارضایتی حداکثری به استحضار می رساند شرایط نامطلوب بیمه تکم
در این خصوص اعتراضات متعددی از کانال های مختلف به دست . فرهنگیان کشور شده است

 :اینجانبان رسیده است که اهم آن شامل موارد زیر است

حذف سهم نظارت و افزایش نرخ های جدید باعث فشار اقتصادی به خانواده فرهنگیان جامعه 
شش بیمه درمانی متناسب و معطوف نبودن آن به پیشگیری و نبود نظارت عدم پو شده است،

به رسمیت نشناختن  نمایندگانی از فرهنگیان عضو بیمه تکمیلی بر چگونگی اجرای روند بیمه،
حق ادارات فرهنگیان، تشکل های صنفی و شرکت های تعاونی ایشان برای بستن قرارداد با 

در سال جدید بدون برتری خدمات دوگانه دیدن فرهنگیان  نرخ گذاری دوگانه شرکت های بیمه،
 شاغل و بازنشسته برای خدمات

در این  .لذا خواهشمند است در خصوص موارد مطروحه دستورات الزم را امر به ابالغ بفرمایید
. خصوص پیشنهاد می شود بیمه قبلی برای تمامی فرهنگیان به مدت یک ماه تمدید شود

آموزش و پرورش در حمایت از بیمه تکمیلی فرهنگیان همانند بسیاری درصدی وزارت  ۷۰سهم 
 «.از ارگان های دیگر لحاظ شود

درصد  ۸۱رشد قیمت مسکن نسبت به دی پارسال به دهد؛ مهر خبر می -*
 :کاهش شدیدمعامالت/رسید

https://www.mehrnews.com/news/4520193 

 

متوسط قیمت هر   :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  ،خبرنگار مهربرهان محمودی  به گزارش
هزار تومان به ثبت رسید که  ۳٣۱میلیون و  ۷متر مربع مسکن در تهران در دی ماه امسال، 

در گزارش تازه ای که دفتر  .دهد درصد رشد نشان می ۸۷۵۷نسبت به دی ماه پارسال 
راه و شهرسازی منتشر کرده، وضعیت بازار مسکن در دی  ریزی و اقتصاد مسکن وزارت برنامه

بر اساس این  .ماه امسال در تهران به استناد قیمت و میزان معامالت ترسیم شده است
نامه مسکن در پایتخت به امضا رسیده  فقره مبایعه ۸۳۷ هزار و ۳گزارش، در دی ماه امسال 
 ۸۷ فقره بود،  ۷۷۰هزار و  ۳ه نامه ها که تعداد مبایع( ۷۹آذرماه )که نسبت به ماه گذشته 

که تعداد ( ۷۳دی ماه )درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۱۵۲فقره معادل 
( نزدیک منفی دو و نیم برابر)درصد کاهش  ۱۵۷۵۸فقره بود،  ۸۹۳هزار و  ۱۳معامالت مسکن 

میلیون  ۷  هرانمتوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی ماه امسال در ت.داشته است
که متوسط قیمت ( ۷۹آذر ماه )تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته  ۵۰۰هزار و  ۹۹۸و 

 ۱۵۷هزار تومان معادل  ۱۵۹تومان بود،  ۵۰۰هزار و  ۳٣۱میلیون و  ۷هر متر مربع در تهران، 
ع که میانگین قیمت هر متر مرب( ۷۳دی ماه )درصد رشد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

افزایش  درصد ۸۷۵۷تومان بود، معادل  ۲۰۰هزار و  ۱۵۸میلیون و  ۷واحد مسکونی در تهران، 
 .قیمت به ثبت رسیده است

 :داد فرهنگیان ذخیره صندوق دولت به  قاتمعو پرداختدیوان عدالت رای بر  -*
 

ره فرهنگیان از احقاق مدیرعامل صندوق ذخی: آمده است  31بهمن ماه  8سه شنبه به تاریخ 

https://www.mehrnews.com/news/4520193/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4520193/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 معوقات حق اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان و صدور رای دیوان عدالت اداری برای پرداخت 
از دریافت  بعد ۷۷تا سال  بازنشستگان معوقات . خبر داد فرهنگیان_ذخیره_صندوق دولت به 

 .نشیند هم در حسابشان می کارکنان شود و برای  اعتبارات داده می
 .صدور رای دیوان، جزو خبرهای شیرین این ایام بود و امیدواریم حال معلمان را بهتر کند

 رهنگیان کشورکمپین سراسری ف 

@Peygirii 

 :های قاچاق را به نیازمندان هم ندهید و بدون رحم آتش بزنید میوه -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/02/1929157 

 
معاون :   آمده است   ۷۹بهمن ۲، در تاریخ خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

اگر میوه قاچاق مشاهده کردید بدون هرگونه رحمی آتش بزنید و به : وزیرجهاد کشاورزی گفت
توان آنها را به افراد مستحق داد توجه نکنید، زیرا ورود یک  اظهاراتی مانند حیف است یا می

محمد علی طهماسبی .تواند باغات را از بین ببرد و خسارت زیادی به بار آورد ه کشور میآفت ب
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم سی ونهمین سمینارساالنه حفظ 

مصرف کنندگان دیگر به دنبال خرید محصوالت سالم کشاورزی : نباتات کشور، اظهار کرد
محصوالت تولید با خواسته های مصرف کنندگان هماهنگی نداشته هستند و در صورتی که 

خرمایی که میخواهیم به استرالیا صادر کنیم ابتدا : وی افزود.باشد، بازاری نیز نخواهد داشت
در چه زمانی مصرف شده است و  و از ما سوال میشود که چه سمی برای تولید آن استفاده

معاون امور باغبانی وزیر جهاد .آن باید رعایت شود استانداردهای جهانی و کدکس برای تولید
اکنون در باغات پسته آفت رفته است و باید مراقبت کرد که این آفت در :کشاورزی ادامه داد

وی همچنین به موضوع قاچاق میوه اشاره ... .توسعه نیابد حجم باالتری در باغات این محصول
بدون هر گونه رحمی آتش بزنید و به مسائلی مشاهده کردید  قاچاق را  اگر میوه:کرد و گفت

که مطرح میشود که حیف است یا میتوان آنها را به افراد مستحق داد و در بازار توزیع 
توجه نکنید، زیرا ورود یک آفت به کشور میتواند باغات کشور خودمان را از بین ببرد و  کرد،

میوه قاچاق از مواد مخدر نیز : طهاسبی اظهار داشت.خسارت زیادی به کشاورزان وارد کند
خطرناکتر است زیرا قاچاق مواد مخدر سالمت یک یا تعدای از افراد را به خطر میاندازد اما 

 .میوههای قاچاق سالمت کل مردم را هدف قرار داده اند

 خود، ماه 5 مصرف اندازه به برخی  /شد نخواهد گران کاغذی دستمال و پوشک -*

 :بودند کرده خریده

 
وگو با  عباس فصیح خوشگرد در گفت :آمده است   ۷۹بهمن ۲در تاریخ  خبرنگار ایلنا، به گزارش

با تمهیدات اندیشیده شده : خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص وضعیت بازار این محصوالت گفت
در حال حاضر هیچ مشکلی در تهیه، تولید و توزیع این محصوالت نداریم و بازار کامال اشباع 

واحدهای تولیدکننده نیز به رغم برخی مشکالت در واردات مواد اولیه،  است ضمن آنکه
ای را  محصوالت سلولزی طیف گسترده: وی ادامه داد.دهد همچنان به تولید خود ادامه می

امروز مانند تمام صنایع در این حوزه . درصد مواد اولیه آن وارداتی است 20شود و  شامل می
توانیم نیازهای خود را تامین کنیم اما  هستیم و مانند قبل نمیمشکالتی وجود دارد، ما تحریم 

رئیس انجمن ....باز همکاران من در تالش هستند که کشور دچار هیچ نوع کمبودی نشود
در پنج ماه اخیر که قیمت ارز ثبات پیدا کرده ما هیچ : تولیدکنندگان سلولزی و بهداشتی افزود

ها هیچ تغییری  وضعیت به همین منوال باشد قیمت ایم و اگر گونه افزایش قیمتی نداشته
ما در این صنعت ظرفیت باالیی داریم به طوی که اگر همین امروز : وی گفت.نخواهد کرد
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این صنعت با . توانیم نیاز آنها را تامین کنیم درصد اضافه شود باز هم می 10جمعیت کشور 
ند نوار بهداشتی، پوشک و یا بهداشت کالن جامعه سروکار دارد به خصوص کاالهایی مان

بر همین . شوند های سالمت و بهداشت جامعه محسوب می دستمال توالت جزو شاخص
اساس میزان مصرف و تولید آن و در نهایت قیمت آن برای هر کشور اهمیت زیادی دارد فلذا 

 .امروز در وضعیتی هستیم که این کاالهای اساسی موجود است و گران نخواهد شد

 : اتحاد بازنشستگان می گویند  گروه -*

اعتراضات سراسری بازنشستگان همگام با اعتراضات جاری شاغالن و بیکاران، نسبت به ابعاد 
فزاینده و خانمان برانداز فقر،گرانی، سطح نازل معیشت و تحمیل دستمزدهای حداقلی، عدم 

به حبس کشاندن  برخورداری از سیستم فراگیر و کارآمد تامین اجتماعی، پرونده سازی و
مجموعه تاثیرات این . روز به روز نمود بیشتری به خود می گیرد... فعاالن صنفی و اجتماعی و 

شرایط فالکت بار بر زیست و معیشت ما، که چیزی جز مرگ تدریجی در هیئت زندگی برایمان 
لبات بر حق بر جا نگذاشته است، ما بازنشستگان ایران را بر آن می دارد تا همصدا با هم، مطا

در مسیر مبارزه برای دست یابی به اهداف، هیچ گونه . و قانونی خود را رساتر فریاد زنیم
 .رقابتی بین گروه های بازنشستگی صحیح نبوده و مخل اتحاد عمل می گردد

از آنجا که منافع تمامی گروه های بازنشستگی به هم گره خورده است، امر اتحاد عمل 
ز تشکل مستقل سراسری مبرم ترین نیاز ما در دوره کنونی را تشکیل گسترده و برخورداری ا

بی شک احقاق مطالبات انبوه و مغفول مانده ما در گرو پیشبرد آگاهانه این ضرورت و . میدهد
 .به همت جمعی ما عملی خواهد بود

 گروه اتحاد بازنشستگان 
۷۹/۱۱/۲ 

  !به اعتالست جنبش کارگری رو: سندیکای کارگران فلز کار مکانیک -*

rooz.com/news.jsp?essayId=91112-http://www.akhbar 
در  :آمده است   ۱٣۷۹بهمن  ۲  شنبه سهسایت اخبار روز در تاریخ  دربرپایه اطالعیه منتشره 

سندیکاهای کارگری را . چهل سالگی انقالب جنبش کارگری باید مواجه با خشونت شود
چرا . ی قلمداد مینمایند تا سرکوبش آسان تر شودوابسته به خارج و چند بی عرضه سیاس

یک جریان سیاسی را باید این قدر بزرگ و قدرتمند جلوه داد؟ آیا جنبش کارگری و کوشندگانش 
  وخته و از سوی آنان هدایت شوند؟این قدر نادان و بی تدبیر هستند که چشم به خارج د

تالست و باید با این قبیل تهمت ها خیر، همه این کارها برای این است که جنبش رو به اع
  .ن بی پرنسیبی را به آن ربط دادکوشندگانش را بی شخصیت جلوه داد و جریا

آنچه کارگران روزمره حس می کنند کوچکتر شدن سفره هایشان است و برنامه ای که نان را 
تامین اجتماعی رو به ورشکستگی است و این به خاطر . از سر سفره هایشان می دزد

بی . دیرانی است که دولت بر آن گماشته و وزرایی که یکی از دیگری نادان تر و بی لیاقت ترم
برنامه ریزی بر . بر زبان مردم جاری است« دشمن ما همین جاست»دلیل نیست که شعار 

این مدیران در قبال . پایه سرمایه داری رانتی، مدیرانی بی عرضه و بی لیاقت را می طلبد
با این بستر . تنها سکوت می کنند بلکه خود بانی و جزیی از آن هستند فساد و رانت نه

کارفرمای هفت . این کارخانه مهم و راهبردی را ببندد( بانک ملی)سازی باید کارفرمای فوالد 
تپه باید وام دریافتی را خرج دکوراسیون دفترش کند و مابقی را در جایی دیگر سرمایه گذاری 

ارگر گرسنه و بیکار شده را به خیابان کشانده، سرکوبش کند و بعد هم کند تا به این ترتیب ک
  .ه بی عرضه گان سیاسی به چسباندب

طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری پس از چهل سال علیه رانت خواری، فساد گسترده که 
  .آمده و به مبارزه برخاسته اند حاصل خصوصی سازی و برنامه های ضدکارگریند به میدان

سال جامعه در چنبره رانت خواری و فساد فراگیر که برنامه های صندوق بین  ٠۰وز بعد از امر
قرار بود سطح معیشت مردم بهبود یابد، . المللی پول بستر سازش بودند، گرفتار آمده اند

بیکاری و فقر از جامعه کنار زده شود و تامین اجتماعی و آزادی بیان و مطبوعات همه گیر شود 
کارخانه اش . آن شد که کارگر ششماه به ششماه حقوق نگیرد و نباید هم دم بزند اما حاصل

اند ولی حق را با پارتی بازی به افراد بی مسوولیت و بی عرضه بدهند، بیکار شود، گرسنه بم



  .اعتراض نداشته باشد
سته تامین اجتماعی نه تنها رو به گسترش نرود بلکه با دست اندازی و غارت منابع اش ورشک

شده و دفترچه تامین اجتماعی به ورق پاره ای مبدل شود و همه این اقدامات بس نبود و باید 
آمدن آقای . وزیری در وزرات کار بنشیند که بتواند خانواده های کارگری را به گرسنگی بیاندازد

ر برابری سفره های کارگری منج ٣شریعتمداری به وزارت کار و گران شدن ارز و کوچکتر شدن 
مزد توافقی هم به آن  خصوصی سازی و فساد گسترده کم بود،. به اعالم مزد توافقی شد

  .اضافه شد
بیکاری تحمیل شده به کارگران ایران به ویژه کارگران فوالد اهواز و نیشکر هفت تپه با 

خصوصی سازی رانتی و مدیران بی عرضه و دزد کم بود، باید کارگران معترض را به زندان برد و 
  .ها علیه خودشان اعتراف هم گرفتاز آن

  برادران و خوهران مزد بگیر،
جنبش کارگری به درستی علیه خصوصی سازی برخاسته که نابودی خانواده های کارگری 

حاکمان نمی توانند این خواست ما را نادیده بگیرند و وادارمان کنند . مان را در دستور کار دارد
عالم می کنیم خصوصی سازی یعنی اعالم مدیران دولتی بی ما ا. چون بردگان زندگی کنیم

  .سر برآوردن بیکاری و بی حقوقی عرضه و فروختن اموال مردم و
  .ر خم کردن برای هر حقارتیمزد توافقی یعنی برده شدن و س

نی روزگار ندادن بدهی های دولت به تامین اجتماعی و غارت منابع درمان تامین اجتماعی یع
  .با گدایی پیری همراه

همه اینها یعنی جنبش کارگری باید دست به انتخاب بزند مرگ تدریجی خانواده های کارگری و 
  .جمله خصوصی سازی و مزد توافقی یا مبارزه علیه برنامه های صندوق بین المللی پول از

همه این بالهایی که بر سر . بی تردید مزد توافقی و خیریه ای محکوم به شکست است
سندیکایی می آورند به این دلیل است که محدودیت را از سندیکاهای کارگری برندارند جنبش 

دستگیری کارگران و . تا کارگران در مبارزه روزمره اشان از این سنگر خود محروم بمانند
  .دگان کارگری هم در این راستاستکوشن

مبنی بر آزادی ایجاد  قانون اساسی ۲٢ما خواهان آزادی همه زندانیان کارگری و اجرای اصل 
توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در  هیچکس را نمی»… :تشکل ها که می گوید

قانون اساسی مبنی بر آزادی اجتماعات و اعتصاب ها و  ۲۹اصل « .یکی از آنها مجبور ساخت
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا »: اصل سی و هشتم قانون اساسی که می گوید

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین . ب اطالع ممنوع استکس
بق قانون مجازات متخلف از این اصل ط. شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است

  .هستیم« شود می
  .زی هم هست، اما عقب نشینی نیستما می دانیم تا مبارزه هست، شکست و پیرو

  لزکارمکانیک ایرانسندیکای کارگران ف

  ۱٣۷۹اول بهمن 

 هیچ /اقتصادی بد اوضاع دلیل به شده تعطیل تولیدی واحدهای تعداد افزایش -*
 انجام کارگری نمایندگان و مجلس میان کارگران دستمزد درباره ای مذاکره

 :است نشده

 

 علیرضا محجوب،: آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ٣  چهارشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ای مبنی بر میزان دستمزد  مجلس با بیان اینکه تاکنون هیچ مذاکرهرئیس فراکسیون کارگری 

برای میزان دستمزد : سال آینده میان مجلس و نمایندگان کارگران انجام نشده است، گفت
هایی  کارگران در سال آینده در ابتدا باید یک مذاکراتی صورت بگیرد تا به واسطه آن و صحبت

او  .قم دستمزد کارگران را در سال آینده مشخص کنندشود طرفین میزان و ر که انجام می
ای را با نمایندگان  فراکسیون کارگری در تالش است که در یکی دو هفته آینده جلسه: گفت

کارگری برگزار و طی آن اعالم کند که در شرایط فعلی میزان حداقل معیشت با چه رقمی 
رگران فاصله بسیار زیادی با وضعیت وی با بیان اینکه میزان درآمد کا ... .شود تامین می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/719159-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%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%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/719159-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%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%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/719159-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%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%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


اتفاقاتی که در سال جاری در بخش اقتصاد کشور افتاد، باعث : اقتصادی کشور دارد، ادامه داد
رئیس فراکسیون کارگری  .شده که ما در بخش تعیین میزان دستمزد با ابهاماتی مواجه شویم

آمار : نرسیده است، افزود 33ها به میزان سال  محجوب تاکنون شدت بحران و تعطیلی کارخانه
سال اخیر قابل  1ها به ما ارایه شده است نسبت به  بیکاری که براساس تعطیلی کارخانه

خیلی کمتر است به  33مالحظه است اما نباید فراموش کرد که این رقم در مقایسه با سال 
تانه واحد صنعتی با مشکالتی مانند تعطیلی، در آس 8800طوری که در حال حاضر حدود 

تاکنون : وی ادامه داد...بود 8200این رقم  33اند و این درحالیست که در سال  تعطیل قرار گرفته
اند مشخص و دقیق  میزان کارگرانی که به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی بیکار شده

:  او گفت .نیست به طوری که هنوز یک تحلیل کامل و جامع در رابطه با این بخش وجود ندارد
های گدذشته در کشور رخ داده است تعداد  هیچ تردیدی نداریم که به دلیل اتفاقاتی که در ماه

 .اند، افزایش پیدا کند واحدهایی که به خاطر اوضاع بد اقتصادی تعطیل و از قافله تولید جامانده

 : تعدادی از کارگران پتروشیمی پارس عسلویه بازداشت شدند -*
روز سه شنبه دو : آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ٣  چهارشنبهنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری هرا

بهمن، شماری از کارگران اخراج شده شرکت پتروشیمی پارس عسلویه که طی دو روز 
نیروهای انتظامی  اخیر در اعتراض به اخراج خود از کار دست به تحصن زده بودند؛ توسط

و تعداد دقیق بازداشت شدگان ، هویت نوشته شده هنوز گزارش  در .بازداشت شدند
  .کماکان در دست بررسی است

این کارگران در مقابل ساختمان مدیریت کار و خدمات اشتغال این شرکت با مسدود کردن 
درب ساختمان اعتراض خود را به گوش مسئولین رساندند و در پی آن توسط نیروهای 

  .انتظامی بازداشت شدند
ترض پتروشیمی پارس عسلویه در فضای مجازی پخش ویدئویی از بازداشت کارگران مع

شده است که در آن نیروهای انتظامی این کارگران را با تهدید و الفاظ رکیک بازداشت 
  .کنند می

تاسیس و به نام شرکت پتروشیمی عسلویه  ۱٣۹۹شرکت پتروشیمی پارس در اسفندماه 
نام این شرکت در . شدهای آن از مهرماه همان سال شروع  به ثبت رسیده و فعالیت

  .به پتروشیمی پارس تغییر یافت ۱٣۹۷ماه  اردیبهشت
این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در شمال خلیج فارس در بندر عسلویه قرار 

کیلومتری  ۷۹۰کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و  ۲۹۰این منطقه در حد فاصل . دارد
 .غرب بندرعباس واقع شده است

 
ای کشف  زمان دستگیری سلطان سکه هیچ سکه: ادستان تهران امروز د -*

  :نشد

 
هزار کیلو سکه طال  ۲زمان دستگیری وحید مظلومین : پلیس تهران حسین رحیمی، رییس 

 کشف شده است
تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از سوی دادستانی چنین دروغگو و : سوال

 سکه دزد ارزشی دارد؟

 : از پیش سوخته  عیه ی نشریه گام درباره طراحیاطال -*

rooz.com/article.jsp?essayId=91128-http://www.akhbar 



 
در نمایش امنیتی  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ٣  چهارشنبهدر تاریخ  اخبار روزبه نوشته سایت 

چندین تن از اعضای تحریریه . بارها نام نشریه ی گام به میان آورده شد« طراحی سوخته»
این نشریه اطالعیه ای . ی این نشریه اکنون بازداشت شده و در زندان تحت فشار هستند

 :در این جهت منتشر کرده است که در زیر می خوانید
یل بخشی ، سپیده قلیان ، علی نجاتی و مازیار سیدنژاد با تحت فشار قرار دادن اسماع

های از پیش دیکته شده مقابل  شکنجه های جسمی و روانی و وادار کردن آنها به تکرار متن
پخش شد، از سناریوهای تکراری و دروغین " طراحی سوخته"دوربین که در قالب مستند 

وب فعالین عرصه های مختلف بارها نهادهای امنیتی است که در طول چهار دهه برای سرک
 .و بارها اجرا شده است

دیده سپیده قلیان و نگاه های مضطرب اسماعیل بخشی، و  نشان دادن چهره خسته و رنج
شان، گواه تکرار مطالب از  افشای حقایق مربوط به آن از سوی آن دو نفر در صفحات شخصی

و بی شرمی صدا و سیما در پیش تعیین شده ای است که همزمان مصداق بی قانونی 
  .داری و ترویج دروغ است جانب

کار صدا و سیما، بیش از پیش پرده از  این سناریوی تکراری و غیر حرفه ای همکاران امنیتی
 .سازی ها برداشت و خواست دادگاه علنی و آزاد را ضروری کرده است روند پرونده

ه و فوالد اهواز و پوشش خبری و ربط دادن مطالبات و اعتراضات برحق کارگران هفت تپ
که اسماعیل " ضدنظام"و " برانداز"تحلیلی آنها توسط اعضای نشریه گام به جریانهای 

گاه آنها بودند از سکانسهای نخ نمای این  بخشی و سپیده قلیان مجبور به تکرار گاه و بی
  .گونه مستندها شده است

است که نشریه گام را به عوامل و  هایی اجباری از عسل محمدی نیز تالشی پخش نوشته
ی قربانی جلوه دادن یک نشریه  از کشور مرتبط نشان دهند، تا به واسطه جریاناتی خارج

مستقل در نقش گروهک معاند و وابسته، این پازل مضحک را کامل کرده، فشار را بر 
 .بازداشتی های تحریریه گام بیشتر نمایند

مه، دستگیری مجدد سپیده قلیان با حمله به منزل او و نمایش این شوی تلویزیونی و در ادا
اذیت و آزار خانواده اش و نیز لشگرکشی مسلحانه به منزل اسماعیل بخشی و بازداشت 

مجدد او، و همچنین شرح واقعه از زبان این فعالین در نوشته ها و فایل های صوتی و 
به طرز برخورد نهادهای امنیتی  تصویری منتشر شده از آنان و اطرافیانشان، بهترین استناد

سندی عیان و پیش رو برای قضاوت درستی . با فعالین مستقل کارگری و دانشجویی است
  .شکنجه ها و تهدیدهایی که طی این مدت به این فعالین وارد آمده است

سپیده قلیان و , علی نجاتی, ما ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سالمتی اسماعیل بخشی 
نژاد ، و تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت اعضای نشریه گام امیرحسین مازیار سید

ساناز الهیاری و امیر امیرقلی ، مسئولیت هرگونه آسیب به تمامی این عزیزان , محمدی فرد
 .ا متوجه نهادهای امنیتی میدانیمر

 نشریه گام
 
 !بازنشسته گان را با مشکالت معیشتی شکنجه می کنند -*



 
 
محمد تقی محمودی رئیس کانون : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

حقوق دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تنها : بازنشستگان شهرستان گلوگاه گفته
کفاف هزینه ی یکهفته از زندگیشان را می دهد و این امر موجب گردیده که شرمنده ی 

 اند و هیچ لذتی از زندگی خود نمی برندبازنشتگان تنها زنده . خانواده هایشان شوند

 :تجمع نیروهای شهرداری مریوان  -*

  

تجمع نیروهای شهرداری  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ٣  در تاریخ چهارشنبهبرپایه خبرمندرج 
 .مریوان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا وارد سومین روز شد

 :ابی در مشهددر یک قص' فروش گوشت سگ به جای گوسفند -*

https://www.eghtesadnews.com 

 
به جای  سگ_گوشتروزنامه قدس در گزارشی از فروش به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از 

این روزنامه نوشته است که . خبر داده است مشهددر یک قصابی در  گوسفند_گوشت
ترل نامحسوس کن"کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی بعد از 

شده  عرضه می" گوشت مشکوک به گوشت سگ"اند که در یک قصابی  پی برده" چند روزه
 .است

این روزنامه به نقل از یک کارشناس اتحادیه گوشت دامی نوشته که این فروشگاه که پروانه 
هزار  ٣۳ران سر دست "کسب نداشته تابلویی نصب کرده که روی آن نوشته شده بود 

 .کرده است ای فروش گوشت از مشتریان ثبت نام میو بر!" تومان
لحظاتی بعد "اند و به گفته این کارشناس، ماموران در محل فروشگاه منتظر تحویل گوشت شده

ها را که داخل چند کیسه  پسر فروشنده که سوار بر یک وانت پیکان بود به محل آمد و گوشت
به محض رؤیت ماجرا وارد عمل شدیم، . ردقرار داشت از وانت تخلیه و به داخل مغازه منتقل ک

 ".اما پسر فروشنده با چاقویی که در دست داشت به سمت ما حمله ور شد
به گزارش روزنامه قدس پس از ورود کارشناسان به فروشگاه چهار الشه کشف شده و 

ها مشکوک به الشه  آنها متعلق به گوسفند نیست و برخی از آن"ها نشان داده که  بررسی
 ."باشد میسگ 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%DA%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF


 :خانواده سپیده قلیان تحت فشار است -*

 
گویند که از طرف نهادهای امنیتی در ایران تحت فشار  اعضای خانواده سپیده قلیان می

 ..هستند
هایی که درباره  سی فارسی دریافته است که خانواده سپیده قلیان به دلیل مصاحبه بی بی

 اند ، و تهدید شده"ار نهادهای امنیتی هستندبه شدت تحت فش"اند،  فرزندانشان انجام داده
سپیده قلیان در تماس کوتاهی به خانواده اش اطالع داده که در اداره اطالعات اهواز نگهداری 

 .می شود
 
 : تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شادگان  -*

 
 كارگران#تجمع جمعی از  :آمده است  ۷۹٣۱بهمن  ٣  در تاریخ چهارشنبهبرپایه خبرمندرج 

فضای سبز و خدمات شهردارى شادگان در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه و حقوق معوقه 
  .ماه اخیر مقابل شهرداری ۲
 
ویزیونی سکوت تایید آمیز آیت هللا سید علی خامنه ای در باره پخش تل -*

 :اقرارگیری زیر شکنجه
 

در باره ( استفتائی)نسبت به طرح سوالی : آمده است  اردوی کارنوشته کانال تلگرامی به 
پخش اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات جرم که سید علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در 

مکارم معروف به . اندصفحه توییتر خود آورده؛ مکارم شیرازی و بیات زنجانی واکنش نشان داده 
توان اسم و  تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده، نمی»: سطان شکر گفته

تصویر و اقراری که داشته است را منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، 
 «.آشکار کردن آن جایز نیست

از نظر اخالقی نیز درست در برابر  این کار عالوه بر اینکه مشروع نیست،» : بیات زنجانی گفته
کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز 

 «.قابلیت استناد ندارد
ولی نوری همدانی و سید علی خامنه ای هر دو در باره پخش اقرارگیری زیر شکنجه سکوت 

ه پخش تلویزیونی اعترافات زیر شکنجه که صرفا به سکوت تایید آمیز خامنه ای در بار. کردند
هم محدود نیست و سابقه ای به قدمت رسیدن به مقام والیت  سوخته_طراحی#مستند 

رکوب،پرونده سازی و ترور فیزیکی و روانی به عنوان ابزار فقیهی دارد، نقش کلیدی وی را در س
 اصلی اعمال والیت مطلقه بازتاب می دهد 

@ordoyekar 

در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده  ن چپ ایرانبیانیه ی گروهی از فعاآل -*

 :قلیان

  و آزاده ایرانمردم شریف 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


ای آن را تحت عنوان  گیری و نمایش رسانه ی اعتراف یقینا بخش وسیعی از شما برنامه
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در  ۲از کانال  ۲۰:٣۰ی در برنامه« طراحی سوخته»

  .اید مشاهده کرده ۲۷/۱۰/۱٣۷۹تاریخ 

ایم  عمومی جامعه به این نتیجه رسیدهما بر اساس باور و شناختمان از موازین انسانی و افکار 
خواه و  دارکردن شخصیت چند فعال آزادی که پخش این برنامه به منظور تخریب روحیه و لکه

هایی خالف شأن و حیثیت انسانی و  پخش چنین برنامه. پیگیر حقوق کارگری بوده است
محتوا،  بیی  تقریبا همگان این برنامه. خویانه نسبت به کنشگران سیاسی است دشمن

کاربردن زور علیه مخالفان راه و  ی کاربرد شکنجه و به سطحی، ناشیانه، و زشت را نشانه
 .اندرکاران حکومتی تشخیص دادند روش حکومت و دست

گیری نتوانست ارتکاب هیچ جرم و خیانت و وابستگی را به اثبات رساند بلکه، بر  این اعتراف
دو روز پس از پخش )سماعیل بخشی و سپیده قلیان عکس، و به ویژه پس از بازداشت مجدد ا

های تحت  ، حکم به برحق بودن متهمان و برائت آنان از اعتراف(گیری ی آن اعتراف کننده مأیوس
بردن از چند شخص  انتساب متهمان به یک جریان سیاسی و نام. زور و الجرم پرتناقض داد

گونه کارهای  ی این مدتهاست که نتیجه. منطق بود ربط و بی مقیم خارج کامال کذب، جعلی، بی
ی دور اندک تأثیر موقتی در فریب و ارعاب افکار عمومی داشت، تنها  عبث، که در گذشته

های خارجی و  ها و توطئه موجب ناراحتی و خشم مردم و ایجاد فضایی به نفع مداخله
  .شود سودجویان ضدمردمی داخلی می

های بحق انسانی،  پایه قطعا خواست های بی گیری ها از اعتراف این قبیل نمایش
های مختلف مردم را، که زیر فشارهای اقتصادی ناشی از  خواهانه و دموکراتیک گروه عدالت

های داخلی و فشارهای تحریم خارجی قرار گرفته و در رنج و محرومیت و  نادرستی سیاست
ی نسبت به حکومت و اینکه کند، و هر چه بیشتر بر ناامید برند متوقف نمی تبعیض به سر می

 .افزاید ها پایان داده یا آن را کاهش دهد، می بتواند به گرفتاری

ای از مردم این است که واقعیت نه در آن نمودارسازی  درک ما پا به پای بخش بسیار گسترده
های مردمی و کارگری نهفته  های غیرقابل باور بلکه در خواست گروه ناشیانه و سناریوسازی

های  های اعتراضی در بیش از هشتاد شهر، اعتصاب آنچه در یک سال اخیر طی حرکتاست؛ 
تپه، فوالد اهواز، بازنشستگان، رانندگان، معلمان و  از جمله هفت)ی فزاینده کارگری  طلبانه حق

باختگان و ستمدیدگان، خواست آزادی اندیشه و بیان، خواست  های مال ، خواست(جز آن
ها  واقعیتی که از راه این برنامه. ، حقوق زنان و همانند آنها شاهد بودیمها ها و قومیت اقلیت

شود، همانا حرکت بحق فرودستان است که حتی بر اساس اظهارنظر  هرگز کتمان نمی
های مهمی از درون حاکمیت صرفا ناشی از تحریم نیست و با سوء سیاست و  مقام

 .های قدرت گره خورده است طلبی گروه منفعت

های مردمی را وارداتی و  اور ما بسیار نامنصفانه و ناعقالیی است که کنش اعتراضی گروهبه ب
چنین . هایی از خارج از کشور معرفی کنند آمریکایی و وابسته به فعاالن تشکل و گروه

های کارگری در جهان با یکدیگر و این نکته را که   ی تشکل  کوشد حق ارتباط آزادانه  اتهاماتی می
های اقتصادی غیرانسانی در هر جای جهان به   است فرودستان و بازندگان سیاستطبیعی 

مسئوالن دولتی نه تنها این . معرفی کند« اقدام علیه امنیت ملی»کمک یکدیگر بیایند، 
ها، دستمزدهای ناعادالنه و فقرزا، تبعیض و  میل و ها، حیف سازی ها علیه خصوصی اعتراض

نظران  های مردمی و صاحب چنین پیشنهادهای راهگشای گروهفسادهای مالی و اداری و هم
دهند و تخطئه  های مختلف تحت پیگرد قرار می دارند بلکه به روش مستقل را گرامی نمی

های کارگری و مردمی خواستار مشارکت در امورکشور، حق  در حالی که گروه. کنند می
های  منابع ملی با اتکا به سیاست اند، مفسدان و غارتگران تشکل، نظارت و همکاری اجتماعی

محرومان و قربانیان مجازات . مانند های قدرت اقتصادی و مدیریتی استوار می دولتی بر اریکه
گیرند، اما مفسدان، که  ای قرار می شوند و به ناحق در معرض اتهام وتبلیغات سوء رسانه می



جهت نمایشی برای فریب  و عموما)های کشورند، بجز چند مورد استثنایی  منشا گرفتاری

  .ساز خود نیستند ، به هیچ روی پاسخگوی اعمال ویران(افکار عمومی

خواه از جمله اسماعیل بخشی و  درسی که ما از این آخرین شوی تلویزیونی علیه چند آزادی
ها  ها و خرابی ها و تبعیض سپیده قلیان، گرفتیم این است که گویا قرار نیست این نابسامانی

این راهکارها اساسا حول محور . آمیز رو به اصالح بگذارند کارهای مردمی و مسالمتبا راه
آزادی تشکل و بیان، انتقاد و حق مشارکت عادالنه در امور اقتصادی و اجتماعی و تولیدی و 

 .شوند گیرند و به همین دلیل با سرکوب روبرو می خدماتی شکل می

آمیز و انسانی  های مصلحانه و مسالمت و اعتراضدانیم از حرکت  ی خود می امروز ما وظیفه
شان به خطر افتاده است حمایت کنیم، در حمایت از  هایی که زندگی مادی و معنوی همه گروه

های داخلی  ای که از سرکوب های خارجی ها و مداخله ی مردم نسبت به توطئه اراده
در این جامعه دفاع کنیم، کنند هشدار بدهیم، از حق تشکل و آزادی بیان  سوءاستفاده می

ی اجتماعی و اقتصادی، به همراه آزادی و عدالت همگانی باشیم، و باالخره  خواهان توسعه
های ضدانسانی را محکوم و از فرزندان  گیری ای و اعتراف های رسانه گونه برنامه آنکه این

 .خواه جامعه به ویژه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دفاع کنیم آزادی

 :ضاء کنندگانام   

حسین اکبری، علی سالم، کاظم فرج الهی، فریبرز رییس دانا، وحید علیقلی پور، یاشار    
دارالشفا، سید علی صالحی، رضا عابد، حسن اصغری، محمد مالجو، سیامک طاهری، 

علیرضا جباری، کامران طاهباز، پرویز صداقت، فروزان افشار، ناصر طاهری، مصطفی طاهری، 
سمنانی، شهال انتصاری، حمید بی آزار، منصور یوسف پور، احمد پورابراهیم،  نزهت حافظی

عنایت یوسف پور، پروانه شمیرانی، منیژه گازرانی، محسن حکیمی، مراد فرهادپور، صالح 
نجفی، رحمان بوذری، مریم محبوب، حافظ موسوی، فاطمه حسن پور، علی کاکاوند ،آیدا 

اده، مونا محمدی، ناصر زرافشان، پرویز بابایی، عبدهللا عمیدی، روزبه سوهانی، سیامک میرز
وطن خواه، محبوبه موسوی، علیرضا آدینه، سهند ستاری، سودابه رخش، علی معظمی، 

فروغ عزیزی، سمانه عابدینی، مرضیه امیری، دالرام علی، آیدین خلیلی، الناز انصاری، منصور 

       .اعالء، ناهید جعفری، ناهید میرحاج

۱٣۷۹/۱۱/۰٣ 

 :برای امضا به این آدرس مراجعه کنید

docs.google.com 

 شستگانبازن حقوق پرداخت در تاخیر /است خالی بازنشستگان ی سفره -*

 :زیارتی سفرهای به بازنشسته هزار 601 اعزام /نیست پذیرفتنی

ستمری بگیران رئیس کانون عالی بازنشستگان و م علی اصغر بیات، به گزارش خبرنگار ایلنا،
سازمان تأمین  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ٣  در تاریخ چهارشنبه، تامین اجتماعی کشور

شدگان و  دم نهاد در ارتقاء سطح رفاه بیمهاجتماعی به عنوان یک سازمان عظیم مر
ای بهتر برای نیروی مولد و شاغل کشور نقش اساسی دارد و  بازنشستگان و تأمین آینده

های مهم و اساسی در توسعه پایدار کشور به شمار  عامل تقویت امنیت و یکی از شاخصه
: دانست و ادامه داد بیات حل مشکالت بازنشستگان را اولویت اصلی این کانون... .رود می

ها نداشتند و آنهائی که عوامل این  بازنشستگان نقشی در تضعیف و ناکارآمدی صندوق
های  ناکارآمد جلوه دادن صندوق: وی تصریح کرد .موضوع بودند باید امروز پاسخگو باشند

رئیس کانون  .بازنشستگی برای تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان اصالً پذیرفتنی نیست
های  بگیران تامین اجتماعی کشور درباره رشد شمار کانون الی بازنشستگان و مستمریع

کانون استانی  82کانون شهرستانی و  133در حال حاضر : شهرستانی و استانی گفت
: میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت ۱۸۲وی با اشاره به بدهی .. .داریم

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaLE3T_qDMcVe5XWEcj_bIOhS0y7QoUc4C1ilQT6MOtvO_jA/viewform
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719209-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719209-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C


سنواتی خود بخشی از این بدهی را پرداخت کند که   ودجهبایست هر ساله در ب دولت می
هزار میلیارد تومان از این بدهی  ۷۰براساس این موضوع دولت سال گذشته مکلف به پرداخت 

 ....شد و امسال هم مجاب به پرداخت همین مقدار از بدهی خود شده است

 : دعوت به تجمع اعتراضی -هانوفر  -*
حکومت . ر و نکبت جمهوری اسالمی را فرا گرفته استجانبه نظام ترو بحرانی همه

های سرنوشت ساز در معرض اضمحالل و در آستانه  اسالمی در یکی از بزنگاه جمهوری
   .فروپاشی قرار گرفته است

خیزش دی ماه نقطه عطفی بود در کشاکش بین مردم عاصی از یک سو، و رژیم اسالمی از 
یافته   رکوب گسترده و نظامدم، اختالس، فساد و سسوی دیگر که تبلور تبعیض، تحقیر مر

  .است
در تمام دوران پس از خیزش دی ماه، درونمایه آن، در این یا آن مقطع از سوی کارگران، 

های  به اشکال مختلف و با ضرباهنگی مختص گروه... معلمان، دانشجویان، بازنشستگان
  .اجتماعی تداوم یافته است

اند،  د پرچم رهایی و برابری و مداخله در سرنوشت خود را برافراشتهکارگران هفت تپه و فوال
سازی و سلب  و ضمن دفاع از تشکل مستقل کارگری، مبارزه و مقاومت در برابر خصوصی

  .اند ی را به معرض نمایش گذاشتهحقوق از نیروی کار و زحمت کارخانه، خیابان و محل زندگ
و اسماعیل، نجاتی، محمود بهشتی و محمد  امروز در همه جای ایران سخن از سپیده

حبیبی و هزاران فعال مدنی بی صدای دیگر است، که در زندان اند، تا صاحبان زر و زور به 
  .گری و چپاول ادامه دهند غارت

و مماشات با اروپا برای خرید زمان و یارگیری " نرمش قهرمانانه"نظام منفور اسالمی در حال 
ریکا است، تحریمی که عمدتا معیشت و زندگی شهروندان ایران از آن های ام در برابر تحریم

رژیم اسالمی اما در قبال مردم ایران شمشیر سرکوب را از رو بسته است، . بینند آسیب می
ها را  زند، ویا در زندان آن کنند، در ماشین آتش می فعالین سیاسی را در روز روشن خفه می

  .دارد خودکشی وا میبه 
دان تاریخ پرتاب کرد، بار دیگر  نه انقالب بهمن، انقالبی که شاه سایه خدا را به زبالهدر آستا

مردم به جان آمده از دست رژیم اسالمی که محصول و فرزند مشروع نهاد سلطنت است بپا 
     .میزننداند، و برای مطالباتی که تا کنون تحقق نیافته است دست به مبارزه  خاسته

ای و در پاسداری از جان زندانیان سیاسی، معلمان، زنان، دانشجویان، برای دفاع از آزد
زیست، دراویش گنابادی و جامعه بهایی به ویژه فعاالن کارگری  خبرنگاران، فعالین محیط

خوانیم که در اکسیون روز  سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و علی نجاتی ما شما را فرا می
گردهم آییم، و صدای اعتراض خود را به گوش جمعه ساعت چهار و نیم جلوی بانهوف 

  .خواه و آزاده برسانیم ای ترقیه انسان
  نان، کار، آزادی

  اسالمی سرنگون باد جمهوری
  زنده باد آزادی و برابری

 هانوفر/ کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست

 فراخوان به آکسیون اعتراضی برای آزادی همه کارگران و زندانیان سیاسی -*
  :ایران در شهر گوتنبرگ

 
در اعتراض به در بند کشیدن سپیده قلیان؛ اسماعیل بخشی؛ علی نجاتی و در حمایت از 

  همه زندانیان سیاسی
  باید فوری سپیده و اسماعیل را از چنگال این تبهکاران و ربایندگان آزاد کنیم

کارگران در شهر گوتنبرگ به آزادیخواهان ایرانی ؛ فعالین سازمانها ؛ احزاب و مدافعین حقوق 
فراخوان شواری پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران آکسیون اعتراضی در روز شنبه بیست و 

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ . برگزار میشود« یرن توریت» ششم ماه ژانویه در میدان 
از این حرکت « منفردشورای پشتیبانی ؛ سازمانها ؛ احزاب و فعالین » در پاسخ به فراخوان 

  اعتراضی حمایت و شرکت میکنیم



ما انجمن پناهندگان ایرانی ضمن محکوم کردن این تعرضات؛ همراه با سایر جریانات مترقی و 
انقالبی به میدان بیاییم و اجازه ندهیم رژیم آدمکشان اسالمی ایران ؛ صدای آزادی و برابری 

را در درون سیاه چال های مخوف همچنان به  و حق طلبانه کارگران ؛ معلمین؛ دانشجویان
آزادی همه » انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ شما را فرا میخوانیم تا برای. بند بکشد

در « یرن توریت» ژانویه در میدان  80در روز شنبه « کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی
  .تجمع کنیم ساعت دو بعدازظهر بر علیه رژیم فاشیست جمهوری اسالمی

خواست آزادی بی قید و شرط و فوری اسماعیل بخشی ؛ سپیده قلیان و علی نجاتی 
باید با مبارزه برای آزادی کارگران . کارگران زندانی خواست سراسری طبقه کارگر است

زندانی و همه زندانیان سیاسی، سرکوبگری لجام گسیخته جهموری اسالمی را عقب 
رگری به زندان و شکنجه و حبس وظیفه هر انسان شریف و محکوم کردن رهبران کا.زد

آزادی اسماعیل بخشی ؛ علی نجاتی و سپیده قلیان بستگی به تالش . آزادیخواهی است
با اتحاد و تالش مشترک باید آزادی کامل و بی قید و شرط تمام . مشترک ما مردم است

ن و رهبران کارگرزندانی و حمایت از دفاع از نمایندگا. کارگران زندانی و معلمان را تحمیل کرد
  .همه زندانیان سیاسی وظیفه ابتدایی همگی ما است

  !سرنگون باد رژیم فاشیست سرمایه داری جمهوری اسالمی
  ساعت دو بعد از ظهر 8033شنبه بیست وششم ژانویه : زمان 
  «یرن توریت» میدان: مکان

  !انداری جمهوری اسالمی ایر سرنگون باد رژیم سرمایه
  !کارگر زندانی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد

  !مرگ بر جمهور اسالمی! زنده باد برابری! زنده باد آزادی 
  تلفنهای تماس

  0104441331: محمد رضا هادی پور
  0101104110هاجر جاهدی فر 

  0111211013مجید فالح 
  انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

 8033سوم ژانویه بیست و 
به نقل از خانم فرزانه زیالبی وکیل آقای اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت   -*

 :تپه

 
 راد جامعه است دادگستری مرجع دادخواهی و تظلم خواهی همه اف

بر اساس قانون اساسی دادگاه مرجع تظلم خواهی افراد است و دادخواهی از حقوق مسلم 
و بدیهی همه شهروندان می باشد و هیچ کس نمی تواند دسترسی مردم به حق دادخواهی 

متاسفانه از زمان دستگیری آقای اسماعیل بخشی بنا به دستور مستقیم . را دشوار نماید
ستری و دادستان دادسرای شهرستان شوش از ورود اعضای خانواده وی به ریاست دادگ

تا جایی که دفتری را به همین منظور در اختیار حراست . دادگستری ممانعت بعمل آمده است
و بنا به . دادکستری قرار داده اند که ورود و خروج افراد را منوط به احراز هویت آنها نموده است

این دفتر که تا پیش از آن وجود نداشته صرفا جهت ممانعت از ورود اظهارات حراست ورودی، 
الزم به ذکر است که تاکنون . اعضای خانواده آقای بخشی در اختیار حراست قرار گرفته است

هیچ مورد بی نظمی از جانب خانواده بخشی مشاهده نشده بلکه آنان با متانت و صبوری 
 .ن می باشندپیگیر وضعیت نامعلوم و نامشخص فرزندشا

اعتراض به این نقض قانون و بی عدالتی مسلم تاکنون پاسخی نداشته بلکه سختی گیری ها 



 .در این خصوص نیز بیشتر شده است
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 مزد درصدی ۵۱ افزایش به امسال کارگری جامعه وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 :شود نمی راضی
 

 غرب کارگر خانه دبیر) قربانی اکبر  :آمده است ۷۹بهمن  ٠پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
باتوجه به مشکالت اقتصادی که از ابتدای سال : در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت (هرانت

وی  .دهد درصدی به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران را نمی ۲۰داشتیم، افزایش دستمزد 
های کار محول  حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی: افزود

ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن  د باید به اندازهشده را مورد توجه قرار ده
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران بیان  .شود را تامین نماید توسط مراجع رسمی اعالم می

این یکی از موضوعاتی است که همواره به دنبال . های خانوار تعیین شود ابتدا سبد هزینه: کرد
شود، اعالم  اهمیت این است که وقتی بحث سبد معیشت مطرح مینکته حائز  .ایم آن بوده

: وی افزود...  .های اقتصادی توان پرداخت هزینه دستمزد را نخواهند داشت کنند که بنگاه می
. اضافه شود، مشکلی از کارگران حل نخواهد شد ۷۹درصد به حقوق پایه سال  ۲۰امسال اگر 

رصد افزایش دستمزد خواهد بود؟ عواقب این تصمیم د ۵۰آیا این میزان از دستمزد پاسخگوی 
شود بنابراین مجبور به کار دو شیفت و سه شیفت  این است که زندگی کارگر تأمین نمی

اگر این اتفاق بیفتد، بحث راندمان کار، نوآوری، اثربخشی و کارایی زیر سوال . خواهد بود
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران ...خواهیم داشته باشیم؟ ما چه توقعی از کارگر می. رود می

های اقتصادی توان  اند بنگاه طی سالیان گذشته همواره کارفرمایان گفته: خاطرنشان کرد
پیشنهاد . کنند ای است که کارفرمایان از آن استفاده می این حربه پرداخت مزد را ندارند؛

های  فته شود، بلکه بستهدرصد افزایش دستمزد درنظر گر ۷۰کنم امسال نه تنها باالی  می
امسال جامعه کارگری  ...:.قربانی در پایان تصریح کرد .حمایتی نیز در اختیار کارگران قرار بگیرد

 .شود زیرا هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد به افزایش دستمزد کم راضی نمی

 : وکیل دادگستری به رئیس قوه قضائیه  ۵۱نامه  -*

 

ای به رئیس قوه قضائیه اعالم کردند که رسیدگی دادستان شوش  ی در نامهوکیل دادگستر ۲۱
فاقد »به شکایت اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، درباره شکنجه شدنش 

 .است« وجاهت قانونی
در این نامه تاکید شده که دادستان شوش به دلیل وظیفه خود مبنی بر نظارت بر ضابطان 

است و انجام تحقیقات مقدماتی دراینباره توسط وی « در مظان اتهام تخلف»دادگستری، خود 
 .است« فاقد وجاهت قانونی»

 .دوباره بازداشت شدند  دی، ٣۰اسماعیل بخشی و سپیده قلیان روز 
 قلیان و بخشی در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری بیشتر قرار دارند: عفو بین الملل

قانون آئین دادرسی کیفری  ۱۱چنین دادستان براساس ماده به گفته نویسندگان این نامه، هم
تواند در نقش  نمی»و « در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد» 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719219-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719219-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 .رسیدگی کند« مرجع بی طرف، میان شاکی خصوصی و متهم
فرزانه زیالبی، امیر رئیسیان، حسین زكی، پیام درفشان، غزال لرستانی، حسین 

اج، سجاد چترسفید، حافظ سواری، لیال خسروی، معصومه اورکی، سعید دهقان، ت
منش، حمیدرضا رسولیان،  الدین حیدری ل احمد نورالدینی، منصور شکیبا، جما

فر، آنا دشتی، حسین علی حاتمی، رضا ممبنی، مازیار  محمدرضا طهماسبی
 طاطائی

 :تجمع بازنشستگان و شاغلین فرهنگی استان البرز -* 

 
ما بازنشستگان و شاغلین فرهنگی استان البرز مانند دیگر همراهان خود در سراسر کشور در 

اعتراض به عدم دسترسی به درمان فراگیر و کار آمد و همچنین حقوق های چندین برابر زیر 
خط فقر، در اعتراض به خصوصی سازی ها و غارت منابع مردم و در اعتراض به بازداشت ها و 

م غیر موجه برای فعالین صنفی و اجتماعی، متحد و هم بسته در کنار هم تجمع صدور احکا
  .خواهیم داشت

 .زمان وعده های فریبکارانه دیگرسپری شده است. مسوالن باید پاسخگو باشند
 :دیدار ما

 صبح ۱۰بهمن ساعت  ۵
 عظیمیه -کرج  -اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

 ایراناتحاد سراسری بازنشستگان _
 .شورای بازنشستگان ایران_

 به چیز همه چرا بام و دو هوای وزارت بهداشت؛ های یک  گزارشی از سیاست -*
 :کردند قبضه را "سالمت تحول طرح" / است؟ پزشکان نفع

اگر به   :آمده است ۷۹بهمن  ٠پنجشنبه  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
است؛ آن کسی  آید، یک پرستار بیمارستان مراجعه کنید، اولین کسی که به استقبالتان می

دهد، یک پرستار  دردهایتان را تسکین می  ایستد و که بر بالین شما، کنار تختخواب شما می
مضایقه  تان بیاید، کسی که اولین پاسخ را بی شبی اگر درد جانکاه به سراغ شبی، نیمه. است

ک پرستار ایستد تا شما را به وضعیت پایدار برگرداند، بازهم ی  دهد و خبردار می به شما می
ی بسیاری از خدمات ارائه شده به بیمار، نصیب صاحبان برحقِ آن یعنی  هزینهاگر  .است

پرستاران شود، از منافع نجومی پزشکان کسر خواهد شد به همین دلیل است که نظام 
دهد که پشیزی  ساالِر وزارت بهداشت و همه نهادهای رفاهی و اجتماعی، اجازه نمی پزشک

ها، از  ها و فداکاری با همه این دشواری« پرستار»اما .های پزشکان کاسته شوداز خرواِر درآمد
های لوکسى آخرین مدل  چنانی و اتوموبیل خیلی چیزها محروم است؛ پرستاِر ایرانی؛ خانه آن

های تفریحی هم خبری نیست؛ دستمزدش هم بسیار پایین  شود؛ از مسافرت سوار نمی
شود؛  نیز اجرا نمی« گذاری خدمات پرستاری تعرفه»ون است؛ حتی همان قانون ساده، قان

 ... !شود هاست تصویب شده اما به بهانه نبودن بودجه اجرا نمی قانونی که سال

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719037-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87-%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-9/719037-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 :تجمع جمعی از معلمان خرم آباد -*

 
نشدن مطالبات  ،جمعی از معلمان و فرهنگیان خرم آباد در اعتراض به برآورده 3131بهمن ماه  4

 .برگزاری تجمع اعتراضی کردندخود، اقدام به 

 افزایش درصد بیست /است ناکارآمد فعلی تکمیلی بیمه:معلمان مطرح کردند -*
 :نیست کافی آینده سال برای حقوق

 

صبح امروز جمعی از معلمان و  : آمده است ۷۹بهمن  ٠پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
بازنشستگان فرهنگی در شهرهای مختلف از قبیل اصفهان، کرج، کرمانشاه و اردبیل به ادارات 

ترین مطالبات فرهنگی در  به گفته آنها؛ مهم.هایشان مراجعه کردند کل آموزش و پرورش استان
ه تکمیلی کارآمد سازی حقوق بازنشستگان، بیم همسان: این مراجعات به شرح زیر است

به گفته معلمان؛ آنها در .برای تمامی شاغالن و بازنشستگان فرهنگی و مشکالت معیشتی
اند چراکه  گر تکمیلی پیش از این اعتراضاتی انجام داده اعتراض به نحوه انتخاب شرکت بیمه

هزینه دهد، کارایی الزم را ندارد و در مقابِل  شرکتی که بیمه تکمیلی معلمان را انجام می
آنها خواستار مشارکت دولت جهت . دهد کند، خدمات اندکی ارائه می باالیی که دریافت می

معلمان همچنین .شان هستند گری بهتر جهت پوشش بیمه تکمیلی یافتن سازمان بیمه
تقدیم مجلس  ۷۸درصد حقوق کارکنان دولت برای سال آینده که در الیحه بودجه  ۲۰افزایش 

ها و  ته و اعتقاد دارند این میزان افزایش حقوق با واقعیت گرانیشده را ناکافی دانس
 .های زندگی، تناسبی ندارد هزینه

 : آمریکا چهار سازمان مرتبط با سپاه قدس ایران را تحریم کرد -*
 

آمریکا اعالم کرد  : آمده است ۷۹بهمن  ٠پنجشنبه  برپایه خبر مندرج در سایت ها به تاریخ
واپیمایی ماهان ا علیه چهار سازمان وابسته به سپاه قدس ایران و های ر های تازه تحریم

  .اعمال کرده است
شنبه شاخه فاطمیون سپاه  متحده، این وزارتخانه روز پنج داری ایاالت بنابر اعالم وزارت خزانه

را « سی.ال.پروازهای ال»و نیز « هواپیمایی فارس قشم»قدس، لشکر زینبیون و همچنین 
سی در ارمنستان قرار .ال.دفتر مرکزی هواپیمایی ال. های خود قرار داد یمدر سیاهه تحر

  .دارد
رژیم بی رحم ایران از پناهجویان در این «  :داری آمریکا اعالم کرد وزیر خزانه  استیو منوچین،

ای نظیر آموزش محروم  کند و آنها را از برخورداری از امکانات اولیه کشی می کشور بهره
  «.کند های سوریه استفاده می آنها به عنوان سپر انسانی در درگیری کند و از می

اعضای . دهد سپاه پاسداران ایران لشکر زینبیون را ایجاد کرده و جنگجویان آن را آموزش می
لشکر فاطمیون . این گروه شبه نظامی طرفدار دولت در سوریه، شیعیان پاکستانی هستند

  .تشکل از شیعیان افغانستان استنیز وابسته به سپاه قدس بوده و م
نظامیان تحت  های شبه هدف گرفتن دارایی»: داری آمریکا در بیانیه خود افزود وزیر خزانه

های نامشروعی است که رژیم  حمایت ایران بخشی از فشار روزافزون ما برای قطع شبکه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719456-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719456-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719456-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


  «.برد ایران برای صدور تروریسم و ایجاد ناآرامی در منطقه از آن بهره می
با اعالم این که هواپیمایی ماهان از سپاه پاسداران ایران  ۲۰۱۱بار در  ایاالت متحده نخستین

 .هایی را علیه این هواپیمایی وضع کرده بود کند تحریم پشتیبانی مالی و غیرمالی می
 :شهرداری ناتوان از پرداخت حقوق کارگران -*

 
 
ساختمان شهرداری این ، اری مریوان روبروی کارگران شهرد:آمده است  بهمن ماه ۵به تاریخ  

شان تجمع اعتراضی  شهر، برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه
 .برپا کردند و سفره خالی شان را در خیابان گستردند

 های گروه/کند می تهدید را کشاورزان معیشت ها، نهاده شدید گرانی و آبی بی -*
 :برند می باال را ها قیمت مافیایی

 

 
 کشاورزان نماینده) منصوری اکبر : آمده است ۷۹بهمن  ٠پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

پیرامون مطالبه کشاورزان، ضمن  (ایران کشاورز خانه مرکزی شورای در بختیاری و چهارمحال
این مساله محدود به کشاورزان لردگان و : آمیز خواندن تجمع امروز آنها، اظهار داشت مسالمت

رمحال و بختیاری با مشکل گرانی و کمبود سایر کشاورزان چها. شود میرزا نمی بخش خان
 .کنند های شیمیایی دست و پنجه نرم می الخصوص کود های کشاورزی، علی نهاده

با توجه به خشکسالی و کمبود آب برای کشاورزی، کشاورزان با توسل به : وی توضیح داد
د کشاورزی، و مکانیزاسیون فرآین  های کشاورزی مثل کود اوره و فسفات و تکنولوژی نهاده

هایشان را باال ببرند اما مشکلی که وجود دارد، این است  وری و باردهی زمین تالش کردند بهره
ها دیر  کنند نهاده های مافیایی کاری می ها، عوامل فروش با تشکیل گروه که در زمان توزیع نهاد

سه سال -با طی دواین مشکل تقری. ها را باال ببرند توزیع شود تا از این طریق بتوانند قیمت
بحران کمبود آب، معیشت : منصوری گفت.اخیر وجود داشته، اما امسال حادتر شده است

از همین رو آنها به کود شیمیایی و . کند کشاورزان لردگان و چهارمحال و بختیاری را تهدید می
گیر کرده  زمین هایشان اتکا کردند اما گرانی و تورم آنها را عوامل دیگر برای افزایش بارآوری زمین

 ....برابر شده است ۷الی  ۵سال اخیر  چیز طی یک قیمت همه. است

اعمال می  "سپیده قلیان"و " اسماعیل بخشی"بر  شکنجه جسمی و روانی -*
 :شود

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719482-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%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-9/719482-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
دیروز : آمده است ۷۹بهمن  ٠پنجشنبه ،  کانال مستقل کارگران هفت تپهبرپایه خبر مندرج در 

ر خانواده ها، فقط چند نفر از آنها موفق شدند برای دقایقی کوتاه چهارشنبه بعد از تالش بسیا
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را مالقات کنند و اجازه مالقات تمام اعضای خانواده به آنها 

انتظار برای به محل مالقات آوردن این دو بازداشتی در اهواز، چهار ساعت طول . داده نشد
که محل بازداشت آنها چه شهر و چه مکانی است و  کشید و به همین علت مشخص نیست

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اجازه نداشته اند هیچ . خانواده ها از این بابت نگرانند
سخنی درباره علت بازداشت و محل بازداشت بگویند و به طور کلی، دلیل این بازداشت 

 .ای از ابهام و نگرانی است وحشیانه و محل و نحوه ی نگهداری و بازجویی این دو در هاله
یکی از اعضای خانواده ها اظهار داشته است که یکی از بازداشت شدگان با عالمت و اشاره 
از کتک خوردن خبر داده که مامورین اجازه نداده اند وی دقیقا مشخص کند این مساله به چه 

جه بازداشتی به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکن. مقداری و به چه صورت بوده است
 .ها به وجود آمده است

تعدادی از اعضای خانواده این عزیزان، پس از مالقات دیروز که با تدابیر امنیتی برگزار شده در 
هیچ مقامی نه دادستانی و نه . نگرانی شدید نسبت به وضعیت این عزیزان به سر می برند

سپیده قلیان، محل مقامات امنیتی توضیحی درباره علت بازداشت اسماعیل بخشی و 
 .بازداشت و وضعیت آنها ارائه نمی کنند

 ۷۹بهمن  ٠پنجشنبه 
 کانال مستقل کارگران هفت تپه

 آقایان مستند ساز صدای اعماق را شنیدید؟ -*
 

صدای برخاستن طبقه ای را که می رود : به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است 
 سازی کند، نمی شوید؟«مستند»شکنجه و بیداد را  تا صدای شکستن استخوان های ظلم و

آقایان مستند ساز که ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به هم دوختید تا ثابت کنید علی  *=
نجاتی و اسماعیل بخشی نماینده مطالبات کارگران هفت تپه نیستند؛ و که دست های توطئه 

؛ شنیدید دوشنبه همین هفته در برابر وزارت گری از خارج اعتراضات کارگری را تحریک کرده اند
! شکنجه! مستند: کار در تهران صدای استوار بازنشستگان بزرگوار ما را که شعار می دادند

 دیگر اثر ندارد؟
، زمین و زمان را با مالت دروغ و شارالتانیسم و ترور سوخته_طراحی#شما که در یک  *=

روز مبارزه غرور آمیز فوالدیان علیه مافیای حاکم بر فوالد را از  13شخصیت به هم چسباندید تا 
ضمیمر خاطر هم طبقه ای ها و هم سرنوشتان بیرون بکشید، شنیدید امروز صدای رسای 

اثر ندارد را در تجمعات فرهنگیان چهار استان کشور؟ حمایت دیگر ! شکنجه! شعار مستند
فرهنگیان از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی را شنیدید؟ حمایت فرهنگیان 

 شاغل و بازنشسته از کارگر زندانی را؟ همبستگی غرورآفرین با معلم زندانی را؟
داخل کشور را در محکومت  بیانیه شجاعانه فعاالن، شخصیت های سیاسی و کنشگران *=

این رذالتی که با انکار شکنجه و بازداشت مجدد اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و ادامه 
 شکنجه علی نجاتی مرتکب می شوید، خوانده اید؟

. چشم تان را بسته اید و گوش تان صدای اعماق را نمی شنود. ساز« مستند»آقایان  *=
این بار در مبارزه علیه . است که طرح تان سوختهمعنای این شعارها و محکومیت ها این 

شکنجه، اردوی بزرگ کارگران و زحمتکشان، فرهنگیان، بازنشستگان، لشکر بزرگ بیکاران، 
محذوفان، زاده گان رنج و خاکسترشده گان فقر، قربانیان ستم جنسی، و همه دیگر ستم 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87


 .به میدان آمده انددیده گان و شکنجه شده گان این ملت مجروج و خسته از بیداد 
نمی شنوید صدای غرش غرورانگیز اعماق را که از توفانی برعلیه ! آقایان مستند ساز *=

ظلمت خبر می دهد؟ صدای برخاستن طبقه ای را که می رود تا صدای شکستن استخوان 
 سازی کند، نمی شوید؟«مستند»های ظلم و شکنجه و بیداد را 

چهل سال زجر و شکنجه و تحقیر و محرومیت به خط شده لشکر بزرگ ! آقایان مستند ساز *=
! است؛ تاروپود صدای اسماعیل است، قدرت صدای دخترمان سپیده است« همراه کارگران»و 

 آن نگاه سرشار از رنج و نجابت رضا شهابی است! آن مشت گره کرده علی نجاتی است
. اره اقتاده استنفس فرصت های شنیدن و دیدن شما به شم! آقایان مستند ساز *=

اسماعیل عبدی ها، محمود بهشتی لنگرودی ها، محمد جبیبی ها، رضا شهابی ها، علی 
نجاتی ها، اسماعیل بخشی ها و سایر یاران دربند ما چون مشعل هایی بر فراز بلندی های 

  .بیداد می سوزند و راه ما را روشن می کنند
 !آقایان ما بسیاریم

https://t.me/hamrahekargaran 

  :معلمین در چند شهر تجمع اعتراضی برپا کردند -*

 

  
به دنبال : آمده است ۷۹بهمن  ٠برپایه خبر مندرج در سطح شبکه های مجازی در پنجشنبه 

ین شهر تجمع های فراخوان های قبلی، تعدادی از معلمین شاغل و بازنشسته در چند
شعارهای صنفی، دموکراتیک و سیاسی در این تجمع ها تواما به گوش . اعتراضی برپا کردند

آزادی معلمان و کارگران زندانی، اعتراض به شکنجه و مستندسازی که در قالب . می خورد
شعارهای مختلفی فریاد می شد، در کنار مطالبات همیشگی فرهنگیان از جمله آموزش 

پایان دادن با کاالیی سازی آموزش، بهبود وضعیت معیشتی معلمان شاغل و  رایگان،
بازنشسته و اعتراض به فقر، تورم و گرانی عمده ی خواست های فرهنگیآن کشور را در 

  .تجمع های امروز تشکیل می داد
ه، اردبیل، خرم آباد برگزار این تجمع ها امروز از جمله در شهرهای اصفهان، کرج، کرمانشا

  .شد
ی پایانی معلمان کرمانشاه تاکید شده است برغم برگزاری تجمع وسیع معلمان  در قطعنامه

و تجمع . اند های معلمان پاسخ نداده دی مسئوالن به هیچیک از خواست۲۰این استان در 
امروز به همراه چند استان دیگر تالش دیگری است برای واداشتن مسئوالن به مطالبات 

  .این زمینه ادامه خواهد یافت درمعلمان و تالش 
تجمع های امروز معلمان در ادامه ی ده ها تجمع اعتراضی محلی و سراسری برگزار شده 

در . بیشتر این تجمع ها از سوی شورای فرهنگی معلمان فراخوان داده می شود. است
با  اصفهان که امروز شاهد تجمع دوباره ی معلمان بود، در ماه گذشته نیروهای انتظامی

  .خشونت اجتماع اعتراضی معلمین را سرکوب کرده بودند
هم اکنون محمد . تعداد زیادی از معلمان در پی تجمع های اعتراضی دستگیر شده اند

حبیبی، محمود بهشتی و اسماعیل عبدی از فعالین فرهنگی کشور، همچنان زندانی 
 .هستند

tg://resolve/?domain=hamrahekargaran


 :اتهام جدید علیه سپیده قلیان -*

 
اتهام : اعالم کرد« جمال حیدری منش» :ج در کانال های مجازی آمده است برپایه خبر مندر

 .متوجه سپیده شده که جزء اتهامات قبلی او نبود! جدید تبلیغ علیه نظام 
پرونده ای نیز در دادسرای شهید مقدس تهران مفتوح است که : این وکیل دادگستری گفته

 .افت نکردمعلیرغم مراجعه مکرر پاسخی در خصوص مفاد آن دری

 

 ما از هم را مرز/است الزم جهادی تصمیمات کارگران زندگی وضعیت بهبود برای -*
 :اند کرده دریغ

 

 
 اجرایی دبیر) اکبری حسینعلی  :ده است آم۷۹بهمن  ٠پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

در خصوص موضوع دستمزد کارگران برای سال  (بلوچستان و سیستان استان کارگر خانه
اکنون وضعیت زندگی کارگران بسیار حاد شده و با توجه به برآوردهایی که : آینده اظهار داشت

 .هد شدتر خوا شود، شرایط برای کارگران سخت در خصوص تورم سال آینده می
وی با بیان اینکه انتظار ما از مجموعه شورای عالی کار این است که تصمیمی معطوف به 

از دولت هم انتظار داریم برای اینکه کارفرمایان در تقابل با : شرایط واقعی اتخاذ کنند، گفت
های کارگران تمایل بیشتری برای همکاری داشته باشند، تسهیالتی در زمینه کاهش  خواسته

های تولید هستند، برای آنها  دهنده هزینه های انرژی و موارد دیگری که افزایش یات، حاملمال
: اکبری با تاکید بر اینکه کارگران هم جزو مردم ایران هستند، خاطرنشان ساخت.فراهم آورد

دولت این وظیفه را بر دوش دارد که در حوزه رفاه خدمات بهتری را عرضه کرده و شرایطی را 
اگر : وی تصریح کرد ...رفرمایان فراهم آورد که از نابودی کار و تولید جلوگیری به عمل آیدبرای کا

شرایط را برای کارگران ساده نگیریم و مرتبا مشکالت مالی داشته باشند آنها از زمانی که از 
روند در طلب معیشت و ناچار از  خیزند تا هنگامی که در شب به خواب فرومی خواب برمی

چنین نیروی کاری چگونه خواهد توانست کار و تولید را به . هایشان خواهند بود دغهتحمل دغ
اکبری ضمن وخیم خواندن وضعیت  بهترین نحو انجام داده و بازدهی کار باالیی داشته باشد؟

شرایط کارگران ما بسیار بد است و آنها با : کار در استان سیستان و بلوچستان، عنوان داشت
کند  فردی که در اینجا کار می. شان مواجه هستند زیادی برای امرار معاش های بسیار چالش

اش همچون دیگر نقاط ایران، کار  های زندگی تواند برای کسب درآمد بیشتر و جبران هزینه نمی
من حتی . به عبارت دیگر، در اینجا کار زیادی برای انجام وجود ندارد. دوم و سوم برعهده بگیرد

توانید پیداکنید که در دو شیفت در دو  ن ما ممکن است شما کارگری را نمیگویم در استا می
چنین وضعی این است که مجموعه استان  علت یک: وی توضیح داد.مجموعه مختلف کار کند

ما، تولیدی نیست و تنها ظرفیت موجود برای ما مرز است اما این ظرفیت برای کارگران ایجاد 
با در نظر گرفتن اینکه ساخت و ساز دچار رکود شده،  :دبیر اجرایی گفت.کند شغل نمی

های درآمدی، معوقات  ها با دشواری آهن، شهرسازی و شهرداری های راه کارگران پروژه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719189-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%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-9/719189-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


در واقع، ما در سیستان و . ای بسیار زیادی مواجه هستند دستمزدی و مشکالت بیمه
  .از ما دریغ شده است بلوچستان جز مرز چیز دیگری برای کسب درآمد نداریم که آن هم

 : رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد -*

 

دادستان کل کشور : آمده است ۱٣۷۹بهمن  ۷به گزارش خبرگزاری ایرنا در تاریخ جمعه  
گزارشهایی درباره عملکرد رئیس سازمان خصوصی سازی بوده که باعث شده یک : گفت

وج شدن این فرد به علت این است که به هر پرونده ای تشکیل شود و بعد هم ممنوع الخر
محمدجعفر منتظری  .باشد، باید این حقوق ضایع نشودحال اگر حقوقی از عامه مردم متصور 

این : عصر پنجشنبه در حاشیه همایش دادستانهای کل کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد
ر کرده اما این را نمی دانم چه کسی منتش( ممنوع الخروجی آقای پوری حسینی)بحث 

بحث را نباید قبل از اینکه پرونده تشکیل بشود و افراد تحت تعقیب رسمی قرار بگیرند، 
بله به خاطر اینکه یکسری مسائل درباره ایشان . منتشر شود اما به هر حال منتشر شده

 .مطرح شده بوده و اکنون ممنوع الخروج است تا رسیدگی شود
 
 :میلیون تومان است ۵.۹خط فقر در تهران ماهانه  -*

های مجلس   گزارش مرکز پژوهش :برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 ۵متوسط انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت : حاکی است

میلیون ریال  ٣۰ریال ماهیانه حدود ( ٣۳۲)نفر رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون
  .است

میلیون ریال  ۲۹ماهیانه  ۷۹خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال 
 .میلیون ریال برآورد شده است ٣۲۰و سالیانه حدود 

میلیون ریال به عنوان سقف معافیت مالیاتی در  ۲٣میلیون ریال ساالنه با ماهیانه  ۲۹۳رقم 
 های خانوار ندارد هزینه تناسبی با متوسط ۷۸الیحه بودجه سال 

@ordoyekar 
 
 سال هر کارگران مزد، افزایش فعلی روند با وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 :پرکند را معیشت سبد با اختالف باید ۸۹ دستمزد/شوند می فقیرتر
 

 اجرایی دبیر) شوکت اکبر  :آمده است ۱٣۷۹بهمن  ۷در تاریخ جمعه   به گزارش خبرنگار ایلنا،
 ۵۰در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه طبق اعالم مرکز آمار تورم حدود   (مق کارگر خانه

ست که باید مشخص شود سبد معیشت  این در حالی: درصد اعالم شده است، اظهار داشت
اضافه کردن درصد تورم . کارگران از سال گذشته تا امروز به ریال چقدر افزایش پیدا کرده است

آنچه ما تاکید داریم این است که اختالف سبد معیشت . د پایه درست نیستبر مبنای دستمز
رقم : وی افزود .سال گذشته و امسال باید محاسبه شود و به دستمزد کارگران افزوده شود

اگر آن رقم . ای که تورم در سبد معیشت اثر گذاشته باید به حقوق کارگران اضافه شود ریالی
ما . درت خرید کارگران به قدرت خرید سال قبل رسیده استریالی هم اضافه شود، تازه ق

خودروسازها قیمت برخی . کند، نداریم هیچگونه اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعالم می
...  .کنند این نرخی است که خودشان اعالم می. اند درصد اضافه کرده ۷۰تا  ٣۷ها را  ماشین

درصد بر  ۲۰تا  ۱۰م اگر حتی دو برابر هم شود، تنها این فعال کارگری با اشاره به اینکه این رق
 ۸۰کارفرما باید در مورد : های کارفرما تاثیر گذاشته و هزینه چندانی ندارد، تاکید کرد هزینه

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-9/719174-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719174-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%AF


عضو   .ها به دنبال حق و حقوقش باشد؛ نه اینکه معیشت کارگران را تضعیف کند درصد هزینه
متأسفانه دولت و کارفرما دست به : شان کردهیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرن

های تولید  درصد هزینه ۷اند و به دنبال کاهش حقوق کارگران و کاهش همین  دست هم داده
که  کنند درحالی درصد تورم را در حقوق پایه کارگران ضرب می ۵۰نمایندگان کارفرما . هستند

شود؛ نه طبق حقوق پایه  ده میاین چهل درصد به صورت اختالف دستمزد ریالی است که افزو
  .هزار تومان باید به حقوق کارگران افزوده شود ۷۰۰در واقع حدود یک میلیون و . سال قبل

روانی، تهدید به تزریق   زیست با شکنجه  فعال محیط ۹سازی علیه  پرونده -*
 زا و تهدید به قتل های توهم دارو

 

منابع مطلع و نزدیک به هشت تن از : است  آمده۱٣۷۹بهمن  ۷برپایه خبر مندرج در تاریخ 
حفاظان محیط زیست زندانی در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که برخی از آنان که 

اند، با  ماه بدون ارتباط با خارج از زندان یک سال گذشته را در بازداشت گذرانده ۱۲برای مدت 
  .اند به اقرار بر علیه خود شده تهدید به مرگ مجبور

مدت این هشت نفر به دست کمپین   ای که در مورد شرایط بازداشت طوالنی جزییات تازه
دهد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطالعات سپاه پاسداران در  رسیده نشان می

سازی علیه این فعاالن با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از  پرونده
هومن : اسامی این هشت نفر عبارت است از. اند ست آمده، همکاری تنگاتنگ داشتهآنها به د

، سام جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی
  .رجبی و عبدالرضا کوهپایه

قدامات یک منبع آگاه از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از ا
های اطالعاتی خواست نامش محفوظ بماند به کمپین گفت که برخی از این  جویانه نیرو تالفی

ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به  فعاالن محیط زیست ماه
بع این من. زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند های توهم تزریق دارو

علیه خودشان ضرب و شتم همچنین افزود که برخی از این فعاالن برای اجبار به اعتراف 
  .اند شده

اعترافات اجباری که با »: هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این خصوص گفت
های تندروی قضایی و امنیتی علیه این فعاالن به دست آمده، تاثیری در  سازی نیرو پرونده

دالنه به دوش کردن این حقیقت ندارد که حقوق اولیه این افراد در برخورداری از دادرسی عامخ
  «.است  شدت پایمال شده

نیز گزارش شده   مرگ یک فعال محیط زیست و انزوای هشت تن دیگر با تحمل نهایت فشار

 . است 

 :کار به بازگشت برای «درود فارسیت» کارخانه کارگران از جمعی تجمع -*
جمعی از کارگران پیمانی  :آمده است ۱٣۷۹بهمن  ۷ر تاریخ جمعه  دبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

نامه بازخریدی آنان زده  ۷۵در استان لرستان که در سال « فارسیت درود»کارخانه 
بازگشت به کار و پرداخت  مقابل کارخانه تجمع کرده و خواهان (بهمن ماه ۷)امروز شده،

، اخیراً با پیگیری ۷۵تولیدی در سال  این درحالیست که در پی تعطیلی این واحد. هستند
مأمور به »کارگر رسمی این شرکت در کارخانه فوالد چدن به صورت  ٣۵کارگران، حدود 

سال پیش به  ۵حدود  کارگران پیمانی کارخانه فارسیت.اند ، بازگشت به کار گرفته«خدمت
کارگران تعدیل و حکم  دلیل رکود کار و افزایش مطالبات کارگران با توافق دو طرفه تعدادی از

جمعی از ( بهمن ماه ۷)از قرار معلوم در تجمع امروز....بازخرید برایشان صادر شده است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/719691-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


کارگران بیکار شده این واحد تولیدی خواستار این هستند که در کنار دیگر کارگران بازگشت به 
 .. .کار آنان نیز صادر شود

 
 :قتل عام سگ ها در مسجد سلیمان -*
 

به گفته شهردار مسجد سلیمان، :بر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است برپایه خ
وی با بیان اینکه . سگ در مسجد سلیمان جمع آوری و کشته می شود ۵۷هر شب حدود 

کشد،  بیشتر از یک سال است که شهرداری سگ های سطح شهر را جمع آوری کرده و می
سگ در شب رسیده  41مدت اخیر به میانگین  سگ بود ولی در ۱۷در ابتدا هر شب : گفت
 .است

هزار تومان خبرهایی از سالخی خرها یا توزیع گوشت سگ  300با عبور قیمت گوشت از مرز 
در مورد اخیر روزنامه قدس دو روز پیش در گزارشی از . به جای گوسفند منتشر شده است

 .داده است فروش گوشت سگ به جای گوشت گوسفند در یک قصابی در مشهد خبر

 :تداوم بازداشت بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری -*

  

تاریخ روز  در به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران،
با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از بازداشت بهنام  : آمده است ۱٣۷۹بهمن  ۷ جمعه

ماه قرار  دی ۲۷در تاریخ . ن در بازداشت به سر می بردابراهیم زاده، این فعال کارگری کماکا
وثیقه وی صادر شده است با این حال در پی مراجعه خانواده آقای ابراهیم زاده مسئولین 

های  علیرغم پیگیری :در خبر آمده است  .اند  هتاکنون از قبول وثیقه و آزادی وی جلوگیری کرد
ودیع وثیقه، تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده مکرر خانواده بهنام ابراهیم زاده، جهت ت

  .است
در حالی که شش روز “: یک منبع نزدیک به خانواده آقای ابراهیم زاده به گزارشگر هرانا گفت

از صدور قرار وثیقه برای بهنام ابراهیم زاده گذشته است طی این مدت از قبول وثیقه توسط 
شده است که از فردا شنبه به دادسرای  مسئولین خودداری شده و به خانواده وی گفته

اوین مراجعه کنند با این حال پاسخ روشنی در ارتباط با آزادی موقت آقای ابراهیم زاده به 
  .”آنها داده نشده است

زاده تماس  ماه از سوی دادگاه با خانواده آقای ابراهیم دی ۲۷این در حالی است که در تاریخ 
  .میلیون تومانی تهیه کنند ۲۰۰آزادی موقت ایشان وثیقه  گرفته و گفته شده بود که برای

زندان اوین در بازداشت به سر  ۵زاده، فعال کارگری که هم اکنون در اندرزگاه  بهنام ابراهیم
آذرماه در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  ۲۲برد در تاریخ  می

نواده این فعال کارگری تا چند روز پس از بازداشت خا. به مکان نامعلومی منتقل شده بود
زاده در روز بازداشت مطلع  آقای ابراهیم. اطالع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری او نداشتند

ماه حبس  ۱۸شده بود که توسط دادگاه انقالب شهرستان داالهو به صورت غیابی به 
جرای حکم مذکور مشخص تعزیری محکوم شده است هر چند ارتباط این بازداشت به ا

  .نیست
تاکنون بارها در  ۸۹در شهرستان اشنویه است که از سال  ۱٣۷۳زاده متولد  بهنام ابراهیم

هرانا پیشتر نیز در گزارش مربوط به اردیبهشت ماه سال . بازداشت و حبس بوده است
ساله  ۹یت گذشته از آزادی بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر با پایان دوران محکوم

  .خود خبر داده بود



 در ها خواب کارتن زدن کتک به شهرداری واکنش وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*  
 حساب آزاد  تعرفه با را ها خانمان بی داروی هزینه بهداشت وزارت /ها گرمخانه

 :کند می

 

الدین  نجم :آمده است ۱٣۷۹بهمن  ۷در تاریخ جمعه  خبرنگار ایلنا، پیام عابدی گزارش به 
شهرداری تهران با اشاره به اینکه اکنون : گفت (مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی)محمدی 

وزارت بهداشت به : شوند، گفت های شهرداری نگهداری می خواب در گرمخانه هزار کارتن ٣
کند و حتی در هزینه داروها هیچ  ها و معتادان همکاری نمی خواب ر درمان کارتنهیچ وجه د

های شهرداری  هایی که در گرمخانه خواب درباره وضعیت درمان کارتن .دهد تخفیفی نمی
رغم عدم همکاری وزارت بهداشت و درمان، ما در رابطه با  علی: شوند، گفت نگهداری می
های آزاد از  وزارت بهداشت با تعرفه. کنیم ای نمی ها هیچ مضایقه خواب های کارتن درمان بیماری

. دهد کند و هیچ تخفیفی هم به ما نمی ها را دریافت می خواب ما هزینه داروهای کارتن
. کند ها را پرداخت می شهرداری ساالنه میلیاردها تومان هزینه درمان کارتن خواب

دیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری م... .ها حتی بیمه سالمت ندارند خواب کارتن
است که  (NGO) های شهرداری با موسسات خدمات اجتماعی اداره گرمخانه: تهران ادامه داد

توانند به تنهایی از پس کارها  اند، اما از آنجا که نمی از سازمان بهزیستی مجوز دریافت کرده
هایی  آنها قرارداد مالی داریم و کمکهای جاری و پرداخت حقوق دارند، ما با  برآیند و هزینه

پردازند، مربوط به  ها می خواب آوری کارتن هایی که به جمع همچنین ون. دهیم انجام می
 ۵۷روزانه حدود . اوهای خدمات اجتماعی هستند که با ما قرارداد دارند جی موسسات و ان

. زند شت میون در شهر گ ۱۰-۱۷چرخد و در هر شیفت  گشت شهرداری در سطح شهر می
اوها  جی وقتی با ان: محمدی گفت.سپاری کنیم ها را برون ما در حال تالش هستیم تا فعالیت

اوها کار  جی زمانی هم که با ان. کنید اوها کار نمی جی گویند چرا با ان کنیم، می کار نمی
به گویند ممکن است بخش خصوصی  اینکه می. کنید گویند چرا با آنها کار می کنیم، می می

ها دل نسوزاند درست نیست؛ چراکه در هر َون شهرداری یک مددکار  خواب حال کارتن
حتی همین چند وقت پیش یک . حضور دارد اجتماعی تحصیلکرده و یک مامور نیروی انتظامی 

 .آید چاقو خورد و متاسفانه چنین مسائلی پیش می مامور نیروی انتظامی

 : حبوس در زندان اویناعتصاب غذای محمود ناجی، زندانی م -*

 
تاریخ روز  در به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران،

محمود ناجی، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین، از روز  : آمده است ۱٣۷۹بهمن  ۷ جمعه
ست به هایش مجدداً د بهمن ماه به دلیل عدم رسیدگی مسئوالن به خواسته ۲شنبه  سه

آذرماه در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئوالن  ۱۷وی پیشتر در تاریخ . اعتصاب غذا زده است
اش و همچنین عدم موافقت با مرخصی خود دست به اعتصاب غذا  در ارتباط با اتهامات و پرونده

هایش به  زد و پس از دو هفته با وعده مساعد مسئوالن زندان مبنی بر رسیدگی به خواسته
  .اب غذای خود پایان داده بودعتصا

 ۲شنبه  به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز سه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/719225-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/719225-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/719225-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


، محمود ناجی، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی ۷۹ماه  بهمن
  .هایش دست به اعتصاب غذا زده است مسئولین زندان به خواسته

. ی به دلیل عدم موافقت مسئوالن با مرخصی خود دست به اعتصاب غذا زده استمحمود ناج
وی مدعی . سازی پرونده و اتهاماتش است خواسته دیگر این زندانی رسیدگی مجدد و شفاف

  .های مکررش اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است است که تاکنون علیرغم درخواست
آذرماه نیز در همین رابطه دست به اعتصاب غذا زد و در  ۱۷محمود ناجی پیشتر نیز در تاریخ 

هایش به اعتصاب  ماه با وعده مساعد مسئولین مبنی بر رسیدگی به خواسته دی ۵تاریخ 
  .غذای خود پایان داده بود

همکاری با دولت “به اتهاماتی از جمله  ۸۸ساله از سال  ٣۸الزم به ذکر است محمود ناجی، 
آقای ناجی مردادماه سال جاری از زندان رجایی . بس محکوم شدسال ح ۱۰به ” متخاصم

  .زندان اوین منتقل شده است ۱۰سالن  ۸شهر کرج به اندرزگاه 
هایشان دست به بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته

ض به عدم رسیدگی به ها در اعترا بسیاری از این اعتصاب. زنند اعتصاب غذای اعتراضی می
های بلندمدت بوده  مشکالت پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بالتکلیفی

  .است

میلیون تومان  ۵.۹خط فقر در تهران ماهانه  در یک گزارش پژوهشی اعالم شد؛ -*

 :است

 

های  مرکز پژوهش : آمده است ۱٣۷۹بهمن  ۷ تاریخ روز جمعه در، خبرگزاری مهر به گزارش
های خانوار  با هزینه ۷۸مجلس با اعالم اینکه سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال 

هزار تومان در  ۹۰۰میلیون  ۲نفره در تهران،  ۵خط فقر برای یک خانوار : خوانی ندارد، افزود هم
پیش بینی ها، انتظار افزایش تورم برای سال آینده وجود دارد؛ ضمن اینکه بر اساس  .ماه است

نفر، رقمی بیش  ۵متوسط انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت 
با توجه  .میلیون ریال است ٣۰ریال، یعنی ماهیانه حدود ( ٣۳۲)از سیصد و شصت و دو میلیون

تداوم داشته باشد؛ ضمن  ۷۸ها در سال  رود افزایش هزینه ظار میانت ۷۹به جهش ارز در سال 
میلیون  ۲۹ماهیانه  ۷۹اینکه خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران، در تابستان سال 

با توجه به دالیل فوق می توان نتیجه  .میلیون ریال برآورد شده است ٣۲۰ریال و ساالنه حدود 
میلیون ریال به عنوان سقف معافیت  ۲٣ل ساالنه با ماهیانه میلیون ریا ۲۹۳گرفت، رقم 

 ....های خانوار ندارد ، تناسبی با متوسط هزینه۷۸مالیاتی در الیحه بودجه سال 
 
 :خواهند کارگران جز مزد منصفانه چیزی نمی:رئیس اتحادیه کارگران قراردادی -*

https://www.isna.ir/news/97110502379 

 

اله  فتح: آمده است ۱٣۷۹بهمن  ۷در تاریخ روز جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،
گوید قرار نیست دستمزد کارگران هم مثل  بیات،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می

او از شورای عالی کار خواست تا جانب انصاف را در تعیین . فزایش یابددرصد ا ۲۰کارمندان 
کارگران  ۱٣۷۸با اشاره به آغاز جلسات مزد سال وی  .دستمزد سال آینده کارگران رعایت کنند

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، علیرغم گارد بسته کارفرمایان در : از هفته آینده گفت
ها را متقاعد کنند و موافقت  ذاکره و ارائه دالیل و مستندات منطقی آناین موضوع، باید با م

https://www.mehrnews.com/news/4523025/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4523025/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4523025/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4523025/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


با توجه به : وی افزود.اعضای گروه کارفرمایی را درباره افزایش بن خواربار و حداقل مزد بگیرند
ها، طبعا سبد معیشت کارگران نیز چند برابر افزایش  نوسان نرخ ارز و افزایش چشمگیر هزینه

هزار تومانی کارگر امروز ارزش خود را از  ۲۰۰دستمزد یک میلیون و  ی کهیافته است، به نحو
هزار  ۷۰۰اگر کسی سه میلیون و  درواقع. هزار تومان رسیده است ۳۰۰دست داده و به زیر 

تومان حقوق داشته باشد، ارزش آن به شدت کاهش یافته و به اندازه حقوق یک میلیون و 
نابراین اگر این کاهش قدرت خرید جبران نشود، سال آینده هزار تومانی یک کارگر است؛ ب ۲۰۰

که اگر حداقل  با بیان اینوی  .آید چه مواردی برای خانوارهای کارگری پیش می معلوم نیست
قدرت خرید : مزد کارگران با شرایط موجود صددرصد افزایش یابد، جای تعجب نیست، گفت

این مقام  .ز اصالح و بهبود قطعی آن نداریمای ج جامعه کارگران به قدری افت کرده که چاره
کارگران،  ۷۹مسئول کارگری با اشاره به کوتاهی شورای عالی کار در ترمیم دستمزد سال 

متاسفانه ترمیم دستمزد مورد مخالفت قرار گرفت و دولت و کارفرمایان پای کار نیامدند، : گفت
ترمیم حقوق و دستمزدها را عملی ها، نتوانستیم  بنابراین حال که به دلیل افزایش قیمت

را  ۷۹ماندگی سال  ای باشد که هم عقب گونه کنیم، باید افزایش حقوق سال آینده کارگران، به
که شاید  وی با بیان این.را درنظر بگیرد ۷۸بینی سال  جبران کند و هم شرایط غیرقابل پیش

ولی نمایندگان : ند گفتدرصدی حقوق کارگران نرو ۱۰۰دولت و کارفرمایان زیربار افزایش 

 .کارگری باید به دنبال افزایش صددرصدی باشند تا به موفقیت برسند

 :آوار ریزش دلیل به ساله ۰۵ کارگر یک فوت -*

 

سخنگوی  ،جالل ملکی :آمده است ۱٣۷۹ن بهم ۷در تاریخ جمعه  گزارش خبرنگار ایلنا، به 
صبح امروز یک مورد  ۱۰:۵۲در ساعت : درباره جزییات این حادثه گفت ،نشانی سازمان آتش

متری  ۱۷حادثه آوار در یک محل گودبرداری شده واقع در شهرک حکیمیه، نبش خیابان 
اینکه بالفاصله  وی با بیان .شود نشانی اطالع داده می سازمان آتش ۱۲۷شیرازی به سامانه 

شود در قطعه  در محل حادثه مشاهده می: دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند، ادامه داد
متر گودبرداری شده بود کارگران مشغول کار روی  ۱۰متر که در حدود  ۷۰۰زمینی به وسعت 

 ....شود دیوار بودند که به یکباره بخشی از دیواره ضلع شرقی تخریب می

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/719652-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1

