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 !پیمانکاران غارتگراسیر ، ها کارگران شهرداری
 امیر جواهری لنگرودی

 

کوچه، محله  بهکوچه در درون کشورمان، جامعه و مردم روان روح و سالم سازان زندگی و بهداشت 

با رسند تا  درخوابند، بی صدا سر میها شهر همه ساکنانکه صبح هنگام خيابان به خيابان،  ،لهمح به

 .باره بخشند حياتی ديگربه زندگی  ه،سازی محيط زيست جامعبه سالم نگهداشتن و 

گويم  جان آفرين را می رفتگران  . آورندهای شهرها  را به درون محله پاکی تا شادی   کارند سر اينان بر

شان را به دست پيمانکاران سپارند تا  اند که برای هميشه زندگی نهادهشان  نام «پاکبان»که به دروغ 

 .اندازند خطر شان را در ينت شغلیام حيات و هيچگاه نام آنان نبرند و

ها که در  زنم از اندوه تنهايی اين همه نيروی انسانی شهرداری روز شمار کارگری هفته را که ورق می

گير گستردگی اپيدمی کرونايی همچنان بر سر کارند، ولی هيچ فرياد رسی را در برابر خود  دوران جان

ها را نظافت  خيابان« پاکبان»های  همين بی حقوق ماندهچرا که ! آيد بينند، دل آدمی به درد می نمی

کنند و در  زنند و زيرپای مردم را جارو می های اضافی را می دهند، چمن ها را آب می کنند، پارک می

 !گردند هاشان برمی های خالی به خانه ها و دست پايان کار با جيب

ی  ها از کوت عبدهللا در حاشيه های سريالی اعتصابات و اعتراضات کارگران شهرداری تکانه

اهواز، اعتراضات کارگران شهرداری سوسنگرد، نگرانی اعتراض آميزکارگران  شهرکارون در

 درموران شهرداری که تحت عنوان پليس ساختمان أم سرانجام آرتيست بازی شهرداری زنجان و

 ن سپاری نظارت بربرو در ی کرج به بهانه شهر محمد استخدام يک شرکت پيمانکار شهرداری در

 پرداختند کهساختمانی  شتم کارگر ضرب وبه  و آمده بودندخدمت شهرداری دربه  ،سازها ساخت و

ای است  موج اعتراضات بهم پيوسته  ،اينها همهخورد وسيع داشته است های مجازی باز درسطح شبکه

پیمانی، حاصل آمده های  در رویارویی با شرکت کارگران شهرداری بحران دستمزدهایکه بر بستر 
 . است

 نیروی کار و پیمانکاریای  ههای واسط شرکت حضور سازی و خصوصی ی هنتیج این بحران
. و کشداربرای کارگران ساخته است سراسریبالنسبه بحرانی که دهن باز کرده و  هاست شهرداری

حدت . گردند ها یکی بعد ازدیگری مجبور به اعتراض می که کارگران زحمتکش شهرداریطوری  به
این اعتراضات سریالی به نوعی درسلسله گزارشات خبرگزاری حکومتی کارایران، ایلنا گزارش شده 



 

 

 ها در شهرداری. دستمزد معوقه فصل مشترک مشکالت نیروهای پیمانکاری شهری است» :است
ت موظف است که تمامی مقررا پیمانکار. کنند نظارت و پایش عملکرد پیمانکاران ضعیف عمل می

مطالبات کارگر جزو  ۱۱طبق تبصره همین ماده . این قانون را درمورد کارگران خود اعمال نماید
 مراجع یأر برابر را کارگران به پیمانکاران بدهی باشد دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می

 حتی یعنی .نمایند پرداخت کار، انجام حسن ضمانت جمله من پیمانکار، مطالبات  ازمحل قانونی
 را کارگران حقوق که است کارفرما وظیفه بدهد را کارگران حقوق نتواند هردلیل اگرپیمانکاربه

 «.کند پرداخت

ها  ی کارگران شهرداری های گذشته نيز ما شاهد اعتراضات گسترده ها وهفته در روز شمار کارگری ماه

عدم دريافت بموقع حقوق خود، درسطح شهرهای گوناگون کشور در برابر پيمانکاران بوديم که بدليل 

ما  با بازشدن پای پیمانکاران شهری، :گویند کارگران شهرداری می .تجمعات اعتراضی برپا داشتند
 کنید؛ کار بیشتر» دهند گوییم چرا حقوقمان کم شده؛ جواب می می. شدیمکارگران خدماتی دچارمشکل 

  .«!بگیرید بیشتر

ترین  مهم کارگران معیشتی وای مشکالت بیمه ای معوقه، ه در دل اين تجمعات جدا ازموضوع حقوق
این  با .که کمتر مقام شهرداری یا شورای شهرپاسخگوی آنها شدبود  اعتراضی دلیل این تجمعات

به عنوان کارفرما تصمیمی  های کل کشور مشکالت حتی باعث نشد که شهرداریسطح وجود این 
اختیاراتی را هم به  ،شرایط عمومی پیمانکه  این درحالیست .بگیرند پیمانکاران با پیمان لغو مبنی بر

پرداخت دستمزد کارگران به مدت  در خیرأت درصورت تکرار. داده است (ها شهرداری)کارفرمایان
 شهريور ماه برای عدم دريافت هفت سوسنگرد درکه کارگران شهرداری  درحالی – پیش ازیک ماه

مقابل فرمانداری شهرستان دشت آزادگان دراستان خوزستان حق بيمه دست به تجمع  حقوق و ماه( ۷)

  .تواند پیمان رافسخ کند کارفرما می - زدند

 اند؟ استفاده کرده قانونی خود این اختیار ها از شهرداری کدام یک از: اولین پرسش اساسی این است
 ،دنوق کارگران فسخ کنبه دلیل عدم پرداخت حق قراردادهای پیمانکاران را ها، شهرداری وقتی چند بار

 ی ماده ی معنای ممتازه بودن تبصره شود اینجاست که می. کنند ها راکیسه می ماست دیگرپیمانکاران
 کار اینکه مثل توجیهاتی با اما ،این حق فسخ استفاده کنند ها باید از شهرداری. دیحقوق کاررا فهم ۱۱
 امان به رفتگر بدون را شهر و گذاشت نگل توان نمی را عمومی خدمات و دهیم می ضرر و خوابد می
 !کنند می باز خود سر از را کارگران زندگی کردن زخمی دشواری ی همه نمود، رها خدا

 برخورد با پیمانکاران متخلف یا آن گروه که در ها در تکلیف شهرداری :پرسش اصلی اینجاستدیگر
داللی نیروی دراين وضعيت ت، بر ما روشن اس شوند، چیست؟ مشکل می انجام تعهدات خود دچار

، شده است فراگیر کلید خورده و پیش ها مدتها از  شهرداری سپاری در تحت عنوان برون که انسانی
جای قرارداد مستقیم با شهرداری با پیمانکاران  ها به ای که بسیاری ازکارگران شهرداری به گونه

های برتر، در هیاکل پیمانکاران و  ها و ژن پیمانکارانی از جنس سپاهی، آقازاده ،طرف قرارداد هستند
کارگران به ی عمدتاً برای  هکه این شیو درحالی. کنند ها خود نمایی می طرف قرارداد شهرداری

 نه برای کارگر ،بینی شده بود پیشو پروژه ای  مقطعی موقت و های پروژهبرای  و اصطالح شرکتی
دهد و  ها را آب می کند يا پارک ها را نظافت می انخياب ،سطح شهرهامستمراً  و روز شهرداری که هر

شوند، پیمانکاران  درمقابل کارگرانی که بی حقوق می .ندمشغول کار و دنکن می جارو زيرپای مردم را
 اولیه و ابزارآالت تولید و ی هسرمای های تولید اعم از هزینه، تماماً های تأمین نیروی انسانی و شرکت

نقش  اما همین پیمانکاران. زنند و به جیب می کنند میامورخود صرف  ه رامواد خام اولی ی ههزین
ی ها واسطه .کنند ها دارند تا جایی که نفوذ سیاسی زیادی پیدا می گردش مالی شهرداری پررنگی در

کنند و کمتر رد  که بخشاً دردرون شهرهم زندگی نمی - راکارگرفته شده، پیمانکاران پنهان وآشکار  به
در روابط پیچیده و مافیایی  –گذارند  جا می ها به خود برای کارگران معترض شهرداری پایی از



 

 

ها حتی توان  تا جایی که برخی از آن. توان یافت ها می پیمانکاران وابسته به نهاهای قدرت با شهرداری
نظارت بر برند؛ در نتیجه امکان  ها حساب می جایی مدیران شهری را دارند و این مدیران از آن جابه

اصل مهم همین جاست که . ها وجود ندارد، چه برسد به مؤاخذه یا عزل چنین پیمانکارانی آن
شقه شقه سیاست یعنی . توان شناخت میرا  سازی نیروی کار های تعدیل ساختاری یعنی ارزان سیاست
ارتباط  ارفرما درکمتری با ک به این معنا تعداد نیروی کار، چرا که نیروی کار نمودنالیه الیه کردن و

توسط همین کارفرما با خیل کارگرانش به صورت غیرمستقیم   ی رابطه و گیرند قرارمیکاری مستقیم 
 پیمانکاران برای ها شهرداری در که هایی سفره عمومی، نگاه دریک چنانچه .شود تبیین میها  واسطه

 ها سپاری برون این کلیدی معنای راحتی به ،کنید مقایسه کارگران خالی های سفره با را شود می پهن
  !شود می فهمیده

چند ماهی است که در اين شرايط بد »: گويند در چنين شرايطی کارگران معترض شهرداری می

زن و بچه و دوست و آشنا و  هشرمند... ها و ها به ضامن فشاربانک اقتصادی، گرانی مايحتاج روزانه، و

االن دو »: گويند دراعتراضی سازمان يافته میکوت عبدهللا  کارگران شهرداری. «ايم بقال و غيره شده

های شهری را جمع نکرديم با اين  ايم، دست از کار کشيديم و زباله ماه و نيم است که دستمزد نگرفته

 .«حال هنوز مطالباتمان پرداخت نشده است

های  کردن آشغالکارگران شهرداری کوت عبدهللا؛ عليرغم اعتراضات بديع و پر وسعت که با جمع ن

ی  کوچه و محالت شهر و با خبررسانی بی واسطه انجام دادند، توانستند افکارعمومی شهر را متوجه

از ديگر سو مسئولين . اند هايشان، ساخته و توضيح دادند چرا دست از کارکشيده گرسنگی خود و خانواده

نشدن   دليل تعيين هبو بدهللا مشکالت شهرداری کوت عاين کارگران را تعويق طوالنی دستمزد شهری 

کوت عبدهللا به عبارتی ! کنند عنوان می ريزی بين اهواز و کارون و تقسيمات بدون برنامه ی محدوده

 ،شهرستان کارون انتخاب شده است به عنوان مرکز اهواز شهر ی حاشيه شهر جديدی است که در

نتيجه  در رون و اهواز بالتکليف است وبنابراين شهرداری کوت عبدهللا به نوعی بين دو شهرستان کا

اين از آن نوع دروغگويی آشکار و  .با مشکل روبرو است مين منابع مالی حقوق کارگران نيزأت

درستی  ی مسئولين است چرا که بر خالف کارگران، پيمانکار شهرداری به تراشی بی پايه و مايه بهانه

ت قطره چکانی در پرداخت دستمزد کارگران سياس. داند که کارفرمای طرف قرارداد او کيست می

های گرسنه را درحدی راضی نگهدارند و ضرب  گردد تا شکم ی چند ماهه منظور می گاهی با فاصله

اعتراض و اعتصاب کارگران را کاهش دهند و از سويی در بين صفوف کارگران چند دستگی ايجاد 

کارگران معترض شهرداری کوت عبدهللا به  ،های مسئولين شهری در مقابل اين خيمه شب بازی. نمايند

ها  خيابان به انباشت زباله در که کردندسطح شهر اجتناب  ها از جمع آوری زباله مدت يک هفته از

شهردار کوت عبدهللا عليرغم وعده وعيدهايش نه موفق به شکستن اعتصاب کارگران شده  .شدمنجر 

ها  حل مشکل جمع آوری زبالهبه  تان کارون منجرهايش با همکاری فرمانداری شهرس تالش نه است و

مقامات »: گويند زنند و می های سرراست و بی تعارفی می کارگران حرف .ازسطح شهر شده است

به اقوام و آشنايان و کسبۀ . اند، تاکنون محقق نشده هايی که برای پرداخت معوقات داده هيچکدام از وعده

و کرونا و کمبود تخت و دارو و توانند در اين اوضاع  گرانی  محل بدهکاريم؛ آيا خود مسئوالن می

 «!چند ماه بدون دستمزد سرکنند که از کارگران توقع  صبر و تحمل دارند؟کرايه خانه مستاجری ، 

های معوقه، از ابتدای سال جاری  حقوق ماه از ۷عالوه برعدم دريافت » :کارگران شهرداری سوسنگرد

مان درزمينه دريافت  های  ما به همراه خانواده مين اجتماعی پرداخت نشده وأای ما به ت مطالبات بيمه

 .«ايم مين اجتماعی دچار مشکل شدهأهای ملکی ت خدمات درمانی از بيمارستان

دستمزد  کنيم اما از کارمی» :کنند گفتند می کار فضای سبز های خدمات و بخش اين کارگران که در

تواند نيازهای  دستمزد هم بگيرد، نمی کارگر حتی اگر فعلی،شرايط اقتصادی  در! خبری نيست

 .«ها به تعويق افتاده است مين کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهايمان ماهأضروری خانوار را ت



 

 

ها  آن. سوسنگرد است ها گسترده شدن شيوع ويروس کرونا در شهر بخش ديگری از نگرانی آن

ای پرخطر، مسئوالن شهری نسبت به رعايت اصول محافظتی کارگران دراين روزه»: باره گفتند دراين

مان  درروزهای گذشته برای تعيين تکليف وضعيت مطالبات .توجه هستند شهرداری در برابر کرونا کم

. ناچار شديم تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان دشت آزادگان برگزار کنيم

آوری  رای چندين روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق از جمعارديبهشت ماه سال جاری نيز بدر

 «.های شهر خودداری کرديم زباله

شان به پيمانکاران بخش خصوصی  انتقاد به واگذاری مسئوليت در کارگران شهرداری زنجان نيزاما  

ری اخيراً شايعاتی مبنی بر ورود پيمانکاران به بخش خدمات و فضای سبز شهردا»: تصريح کردند

کارگران  .«امنيت شغلی ما در معرض تهديد قرار بگيردکه زنجان قوت گرفته درنتيجه نگرانيم 

های  باتوجه به اينکه پيش از اين تجربه کار برای پيمانکاران مختلف و بدحسابی»: گويند معترض می

ان شهرداری کارگر .«ايم، از تکرار به خطر افتادن امنيت شغلی خود به شدت نگرانيم آنها را داشته

زنجان ضمن تهديد با بيان اينکه به هيچ وجه برای تبديل وضعيت استخدامی خود با پيمانکار کنار 

در . رسد مان به جايی نمی دانيم وقتی کسی حامی ما کارگران نيست مخالفت می»: نخواهيم آمد، افزودند

نند و هيچ واکنشی از خود ک مند هستيم که سکوت اختيار می عين حال از مسئولينی در شهرستان گله

  .«...ددهن نشان نمی

 :جمعبندی

درصد ازقراردادها خارج  ۰۸حدود ی کل کشور ها شهرداریسطح درامروزهمچون ديروز

روش . شود شوند که باعث رانت می واگذار میو در زد و بند آشکار با رشوه و داللی ازاستانداردها 

عنوان  ها به رانت و داللی همراه است وهمين واسطهبا ها  پروژهواگذاری برای  انتخاب پيمانکار

مافيايی که تنها و تنها منفعت رانت خواری و ارتشاء را . سازند کارچاق کن، عوامل کار را فراهم می

 !است فهد و جان و حيات و گذران کارگران برايشان هيچ می

قاعده هستند و  های بی پاریس ثير برونأکارگران زيادی تحت تدر بستر چنين بده و بستان ناسالمی، 

و مواجهه  اليه اليه شدن کارگران شهری طی قراردادهای پيمانکاری. مشکالت معيشتی فراوانی دارند

آيا زمان حذف . ها شده است هرچه بيشتر باعث تضييع حقوق کارگران شهرداری ،با پيمانکاران متفاوت

سازی، خلع يد بخش  ی عليه خصوصی يافته ؟ امروز کمپين سازمانپيمانکاران نرسيده استو خلع يد 

ی جدی رودرويی نيروی کار و  های رانتخوار پيمانکاری، حلقه خصوصی ناظر بر همين لغو شرکت

ی  ها نيز برای آن بايد طرح و نقشه ی ما است و که در مبارزات کارگران شهرداری ی جامعه سرمايه

ای به وسعت تمام کشور با مشکالت  ر پهنهها د کارگران شهرداری. راهنمايی روزانه سازمان داد

های جديد  هم پيوستگی با استفاده از ظرفيت توانند با اتحاد و به سان و مطالباتی واحد مواجهند که می يک

ی آن تأثير  سازی در اينترنت، به هم پيوسته و اعتراضات خود را وسعت بخشند و با افزايش دامنه شبکه

 .طی فرصتی ديگر باز در اين باب خواهم نوشت. ز پيش سازنداعتراضات خود را نيز بيشتر ا

عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست يابی به آرشيو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به 

 : آرشيو های زير مراجعه نمايند

 سایت روز شمار جنبش کارگری ایران

gari.comhttp://kare 

  ۱٣۷۹آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۱٣۷۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

http://karegari.com/amir.html


 

 

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

******* 

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

 . مربوط گردید

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 : هم رفت اجتماعی و فرهنگی  -فعال سیاسیطیفور بطحایی  -*

  

شهر کوچک بود،مردم اغلب همدیگر را می : پست فیس بوک اش نوشت درمهین غفاری 
شناختند اوایل دوره دبستان با آنها همسایه وتا کالس نهم با خواهرش دوست و همکالس 

بودم اما دوره دبیرستان ازهم جدا شدیم ولی خواهرزاده اش مدرسه ما امد ،آن روزهای 
ساعت های تفریح را بااو که یکسال از من کوچکتر بودمی گذراندم  ،من تمام ۲۵پرالتهاب سال 

در حیاط مدرسه قدم می زدیم و از دنیای جدیدی که با حرکتی تازه برویمان گشوده شده بود . 
خسرو "صحبت می کردیم، شعر می خواندیم به دور از چشم ساواک آهسته و عاشقانه از 

می گفتیم که دایی " طیفور بطحایی"مکث از وبا کمی " کرامت دانشیان"و از " گلسرخی
وقتی خبرحکم قطعی و رهاشدنش از مرگ آمد بعدازظهر .دوست داشتنی و تاثیرگذارش بود 

یکروز سردبارانی بود و اوخودش را بمن رساند ،خبررابا هیجان تند تند گفت ، سربرشانه ام 
ی بطرف کالسش دوید که نهاد و کلی گریه کرد وبعدباهمان چشمان اشکبار سرخوشانه وراض

 ....دیر شده بود 
روزها گذشت ،طیفور از زندان هم که آزاد شدمردم ، شهررا آذین بستند وبپاس تحمل آنهمه 

دوش خود نشانده چون دالوری ازجنگ  بر سختی،شکنجه و مرارت به استقبالش شتافتندو
  ...زندخودشان بود، در همه حال دوستش داشتند چون فر....برگشته به خانه اش بردند 

وحاال خبر مرگش در همه جا پیچیده ودوستدارانش را در بهت ، غم واندوه فراوان فروبرده است 
  ...یادش،گرامی و تسلیت به دوستداران و خانواده عزیزو ارجمندش  .

 ۱٣۷۷شهریور ۵۲

 ابوالقاسم شمس: خوش نگار

 :شد آغاز تپه هفت در نیشکر مکانیزه کشت:موسوی -*

mailto:info@karegari.com
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/966362-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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سید مهدی » :آمده است   ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ روز 
: مدیر روابط عمومی شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در این رابطه گفت «موسوی

مطابق : وی افزود.هکتار از اراضی این شرکت آغاز شد2:11عملیات کشت نیشکر در سطح 
برابر هماهنگی به عمل آمده . هکتار کشت قلمه نیشکر انجام میشود۰۲  برنامه، روزانه بالغ بر

تهیه قلمه مورد نیاز جهت عملیات کشت بصورت مکانیزه و قسمتی دستی انجام می 
 .یان مهرماه به اتمام رسدموسوی ابراز امیدواری کرد که عملیات کشت تا پا.شود

 :ی صدها تن از سینماگران در اعتراض به سانسور بیانیه،خبر -*
تن از سینماگران  ٣۱٣: آمده است کانون نویسندگان ایرانتلگرامی کانال برپایه خبر منتشره در  

ه حذف هر نوع پروان»و « برچیده شدن نظام سانسور»ای کوتاه خواستار   ایران با انتشار بیانیه
 .اند شده« سازی فیلم

ما »: منتشر شده، آمده است« روز ملی سینما»شهریور،  ۵۱در این بیانیه که به مناسبت روز 
سینماگران در روز ملی سینما خواهان برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه 

  «سازی هستیم فیلم
اگر »: ان آن است در توییتی نوشتاف که خود از امضاکنندگ در ارتباط با این بیانیه محمد رسول

یک خاصیت داشته باشد، آن است که سینماگران " سینمای ملی"نام گذاری روزی به نام
  های بنیادی و انباشته شده های رایجِ حکومت، خواسته هراس از داغ و درفش بتوانند بدون 

 «.خود را طلب کنند
 .اند تاکید ورزیده« نه به سانسور»امضاکنندگان بیانیه بر 

کانون نویسندگان ایران با هرگونه »: ی سانسور بند دوم منشور کانون صراحت دارد در باره
صورت  هایی است که، به ی شیوه سانسوراندیشه و بیان مخالف است و خواستار امحای همه

 «.شوند رسمی یا غیررسمی، مانع نشر و چاپ آرا و آثار می
 به نقل از کانال کانون نویسندگان ایران

https://t.me/GEtehadbazneshastegan 

 :مرکزی استان در معوق حقوق دارای کارگران تعداد درصدی 27 کاهش -*

966336-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

می بهروز اکر: آمده است   ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ روز 
نفر در مرداد سال گذشته به  0411تعداد کارگران دارای حقوق معوق از حدود : اظهار داشت

اکرمی همچنین با اشاره به واحدهای . نفر در مرداد امسال کاهش یافته است 0311حدود 
تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوق در : تولیدی دارای حقوق معوق اظهار داشت 

tg://resolve/?domain=GEtehadbazneshastegan
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 61درصدی به  60واحد در مرداد ماه سال گذشته با کاهش حدود  83 استان مرکزی نیز از
                                                                             واحد در مرداد ماه سال جاری رسیده است

مجموع ماه های معوقات : رئیس کمیسیون کارگری استان مرکزی خاطر نشان ساخت .
وی در پایان خاطرنشان . ماه کاهش یافته است 50ماه به  006در این مدت نیز از کارگران نیز 

با توجه شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران ، : کرد
خوشبختانه با تالش مجاهدانه فعاالن اقتصادی و صنعتگران وضعیت رو به بهبودی را در استان 

یریت استان تالش دارد با پیگیری و رفع مسائل و مشکالت تولید مرکزی شاهد هستیم و مد
کنندگان ضمن حفظ اشتغال موجود ، نسبت به ایجاد اشتغال جدید و رفع دغدغه تولید 

  .کنندگان گامهای اساسی را در این زمینه بردارد

 :هستند کارگری نهاد تشکیل خواستار تبریز کمپروسورسازی کارگران -* 

965799-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

ان در برخی کارگر:آمده است   ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه در تاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 
اعالم کردند که آخرین دوره شورای اسالمی کار کارخانه « کمپروسورسازی تبریز»کارخانه 

تقریبا چهار سال پیش به پایان رسیده اما از آن سال تاکنون؛ دوره « کمپروسورسازی تبریز»
گیری این نهاد صنفی در شرایط نامعلوم  آنها معتقدند که شکل.جدید هنوز تشکیل نشده است

این کارگران .ماه معوقات مزدی دارند، ضرورت دارد ۵ه و کارگرانش که در حال حاضر کارخان
ءهای  شود و در این میان باور داریم که به دلیل خال نفر برآورد می ۱٣۱تعداد کارگران : گفتند

یکی از کارگران در خصوص .توانیم از تمامی حقوق صنفی خود برخوردار شویم قانونی نمی
در فاصله زمانی : شورای اسالمی کار در این واحد تولیدی به ایلنا گفت علت تشکیل نشدن

ای که از توقف فعالیت آخرین شورای اسالمی کار گذشته است، چندین بار برای  ساله ۰حدود 
به .ایجاد نهاد صنفی تالش کردیم اما در هر دوره برخی مشکالت مانع از انجام این کار شد

ر آنچه مانع برگزاری انتخابات و تشکیل شورای اسالمی کار در گفته این کارگر، در حال حاض
شده؛ نارضایتی کارفرما و تعلل اداره کار شهرستان تبریز   کارخانه کمپروسورسازی تبریز

جمع زیادی از کارگران ( شهریور ماه ۱۱)شنبه  پس از اجتماع صنفی روز سه: او گفت.است
را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارخانه درخواست تشکیل نهاد صنفی کارگری 

تقویت امنیت شغلی : این کارگر یادآور شد.شهرستان تبریز ارسال کرده و منتظر پاسخ هستند
ای کارگران، حذف اخذ سفته و انعقاد قرارداد سفید امضاء توسط  و جلوگیری از اخراج سلیقه

ت تا بتوانند در مقابل این های مستقل کارگری اس برخی کارفرمایان در گرو ایجاد تشکل

 .های آشکار مقاومت کنند ظلم

 :شدند خود مطالبات تکلیف تعیین خواستار آبادان شهرداری کارگران -*

965765-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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کارگران مجموعه : آمده است   ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ روز  
ایلنا گفتند که حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد آنها به صورت شهرداری آبادان به خبرنگار 

این کارگران .اند پایه حقوق پرداخت شده و حقوق تیر و مرداد را نیز به صورت کل دریافت نکرده
همزمان با حقوق، بیمه کارگران هم به حساب : خود گفتند  ای همچنین درخصوص معوقات بیمه

آنها با بیان اینکه بخش دیگری از مطالبات کارگران در مناطق .تامین اجتماعی واریز نشده است
این مطالبات شامل : های وابسته به شهرداری قدیمی است، افزودند گانه و سازمان سه

                                  .اند انباشته شده ۷۹ها است که از آذرماه سال  ها و شبکاری کاری ها، تعطیل کاری اضافه
تا چه زمانی باید : شهرداری آبادان از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد کرده و گفتند کارگران 

هزار نفر کارگر هستیم که در مجموعه  ۵منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود 
مان را با تاخیر  شهرداری آبادان مشغول به کار هستیم؛ اینکه به عنوان کارگر همیشه حقوق

ای  ای داریم که در سوابق بیمه ریم، بماند همچنین چندین ماه معوقات بیمهگی چندین ماهه می
مان به هر  یکی از این کارگران با بیان اینکه در زمینه مشکالت.ما مشکل بوجود آورده است

جدا از : کند، افزود کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی مسئولی هم شکایت می
اند منتظر دریافت  مکاران که از دوسال پیش بازنشسته شدهنفر از ه ۶۲کارگران شاغل حدود 

                     ....                                                                                                                         .سنوات پایان خدمت خود هستند
صد حق آالیندگی که به صندوق ملی محیط زیست تخصیص در ٣۲وی با بیان اینکه اگر این 

یافته مجددا به آبادان بازگردد، بسیاری از مشکالت مالی شهرداری برطرف خواهد شد و 
همزمان شهرداری آبادان مشکالت دیگری دارد که : شود، گفت مطالبات کارگران پرداخت می
شهر جزو مناطق آزاد تجاری در گردد که آبادان به همراه خرم بخشی از آن به زمانی برمی

 .جنوب کشور محسوب شد و وضعیت بالتکلیفی پیدا کرد

 :درصدی کمپین اعتصاب کارگران نفت و گاز ۰۸موفقیت  -*

11-09-https://telegra.ph/555 

 

جمعه در تاریخ روز  رمنتشره در کانال تلگرامی روزنامه نگاران مستقل ایران،برپایه خب
با اتمام پنجمین مرحله از کمپین اعتصابی کارگران نفت و  :آمده است  ۱٣۷۷ شهريور ۵۱

گاز کشور، کارگران گزارشی از دستاوردهای این دوره از اعتصابات خود منتشر کرده و 
کارگران . ر افزایش دستمزدها این دوره را منتشر کردنددرصدی د ۱۲های تقریباً  موفقیت

صنعت نفت و گاز کشور، بعد از یک دوره بیش از یک ماهه اعتصاب هماهنگ در مراکز 
ضمن « ای کمپین اعتراضی کارگران پایپینگ و پروژه»نفتی کشور و مطالبه گری در قالب 

لبه گری کمپین را به گیری درباره مراحل بعدی مطا های ضمنی، تصمیم کسب موفقیت
                                                                                         .رسانی خواهد شد اند که در این خصوص نیز اطالع آینده موکول کرده

ما کارگران پروژه دراین »:خوانیم ای نفت و گاز کشور می در گزارش کارگران پایپینگ و پروژه



 

 

توانید  دهیم که دیگر کارگران را نمی هشدار می ها وپیمانکاران زالوصفت تن به شرکتم
در ادامه از همه عزیزانی که صبر پیشه کردنذ و طبق کمپین مشغول بکار . فریب دهید

با درود بیکران و                                                       .کنیم اند، تقدیر و تشکر می شده
                                                             ای ی عزیزان پروژه رض ادب و احترام خدمت همهع

ها با همکاری بسیاری از  برادران عزیزان توجه داشته باشید، طی پنج مرحله از کمپین
. درصد رسیدیم ۱۲کش و باغیرت پروژه خوشبختانه به موفقیت تقریباً  نیروهای زحمت

ها و پیمانکاران از این اتحاد کارگران وحشت کرده و از این همبستگی کارگران  شرکت
توانند چپاول کنند؛ دانند حق کارگر را نمی کارفرمایان و پیمانکاران دیگر می. متعجب هستند

توانند کارگر را فریب  ی پیمانکاران که حساب کار دستشان آمده که دیگر نمی بخصوص همه
                                                                             .قِ کم کارگران را مشغول کننددهند و با حقو

ای تا کِی باید بگوییم، فالن پیمانکار فامیل هست یا فالن پیمانکار از اقوام  ما کارگران پروژه
کنیم، آنهم در  ما است، دوست ما است و سرمان را پایین بیندازیم و باحقوق کم کار

ی باید خوابگاه با امکانات کم، میلیون تومان شده است؟ تا کِ  ۱۲۰ای که پراید  زمانه
کیفیت را تحمل کنیم؟ هر جا و در هر  سرویس رفت و آمد با وضعیت افتضاح، غذای بی

پروژه دیدید که حقوق، بیمه، خوابگاه، غذا، سرویس و دیگر شرایط کار، وضعیت 
، سریعاً با دوستان خود مشورت کنیم؛ اتحاد داشته باشیم و دست از کار سامانی دارد نابه

. بکشیم و اعتصاب کنیم تا متصدی کار شرایط کارگاهش را برایمان درست فراهم سازد
 ۶ای چجوری با یک مربای سه در سه و با یه کره سه در سه از ساعت  من ِ کارگر پروژه
ها وپیمانکاران زالو صفت  خوری شرکت مان حقظهر کار کنم؟ نه دیگر ز ۱۵صبح تا ساعت 

                            ۱٣۷۷ها وپیمانکاران در سال  به تمامی شرکت. به پایان رسیده است
                                .های بعد با اتحاد بیشتر نشان خواهیم داد اتحاد خودمان را نشان دادیم و بازهم در کمپین

ی شما عزیزان و به لطف  ها و با همکاری و همیاری همه در اکثر پروژه! ندوستان عزیزا
به عنوان مثال جوشکار برق آرگون . کمپین با افزایش حقوق نیروها موافقت شده است

میلیون  ۱۵یا  ۱۱یا  ۱۲میلیون تومان بوده، االن با  ۹یا  ۶.۲کربن که قبل از کمپین حقوقش 
ن مشغول امیلیون توم ۶و  ۲.۲ر که قبل از کمپین با حقوق فیت. اند تومان مشغول بکار شده

؛ داربست بند که  ن مشغول بکار شدهامیلیون توم ۱بوده، بعد از کمپین و االن با حقوق 
 ۹میلیون تومان مشغول بوده، االن و بعد از کمپین با حقوق  ۰.۲یا  ۰قبل از کمپین باحقوق 

                                                                                                         .میلیون تومان مشغول بکار هستند ۹.۲یا 
از اینجا خواهش داریم از تمام عزیزانی که بدور ازخانواده و در گرما و شرجی در عسلویه و 

ها و  ها مشغول بکار شوند و شرکت دیگر مناطق کسور مشغول بکار هستند، طبق کمپین
ای اعم از  پیمانکاران زالو صفت بدانند و هوشیار باشند که حقوق کارگران اجرایی پروژه

کمکی و سایر مشاغل  جوشکار، فیتر، مونتاژکار، داربست بند، مکانیک، انبار دار ، برق کار
                                                                                                                                        .پروژه هر سال افزایش خواهد داشت

ما کارگران پروژه و صنعت کشور همان افرادی هستیم که تا پای جان از میهن عزیزمان 
های ناچیز است و در آخر  حق ما کارگران پروژه بیش از این حقوق. دفاع خواهیم کرد

های شما سکوت نخواهیم کرد و با  دانند کارگران دیگر در برابر ظلمها و پیمانکاران ب شرکت
                                                                                                                         .های کارگران پروژه افزایش خواهند داشت ی کارگران زحمتکش هر سال حقوق اتحاد همه

 «های کشور به امید اتحاد بیشتر برای کارگران زحمتکش پروژه

 بیکاری مقرری" ماه شش از بعد :های کشور دبیر کانون عالی کاریابی -*
 :نشد برقرار "متقاضیان
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 کریمی حسین: ده است آم  ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ روز 

گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مشکالت بیمه  در (کشور های کاریابی عالی کانون دبیر)
انتقاد بسیار به سخنان مسئوالن در توجیه دیرکردهای : گوید بیکاری و سردرگمی مردم می

ا به روش وقتی روش موجود ر. پنج ماهه و شش ماهه در برقراری مقرری بیکاری وارد است
کنند و اسمش را الکترونیکی کردن فرایند و حذف مراجعات حضوری به  جدیدتری تبدیل می

 .گذارند، باید قاعدتاً تاخیر کار و سردرگمی مردم کمتر شود ها می و کاریابی  ادارات کار
اند و الکترونیکی شدن روند به ضرر  به گفته وی، در بیمه بیکاری مردم به حال خود رها شده

                                                                                                                                                  .راجعان تمام شده استم
شد، با فقط یکبار مراجعه  تا قبل از عید وقتی یک کارگر بیکار می: دهد کریمی ادامه می

مدارک را به دفتر کاریابی تحویل . داد دفاتر کاریابی، احراز هویت را انجام میحضوری به 
شد؛ از متقاضی اثر انگشت هم  این مدارک اسکن شده و در سامانه مربوطه ثبت می. داد می

بعد هم . شد شد که این کارها نهایتاً در عرض ده دقیقه یا یک ربع ساعت انجام می گرفته می
فقط یکبار . کشید تا مراحل طی شود و مقرری پرداخت شود روز طول میبین یک هفته تا ده 

پرداختند؛ این  هزار تومان به دفاتر کاریابی می ۵۹حضور به کاریابی الزم بود و متقاضیان فقط 
دادند و هم  دفاتر عالوه بر ثبت نام برای مقرری بیکاری، هم کار مشاوره شغلی را انجام می

هزار تومان نیز مصوبه دولت و مجلس و  ۵۹این . کردند مایی میمتقاضی را هدایت و راهن
                                                                                                                                     .....از این فرایند کار راضی بودند  همه مردم هم. شورای نگهبان را داشت

  های دفاتر به گفته وی، هر متقاضی باید چند ساعت برای دریافت یک کد ساده در صف
ست که این انتظار هیچ تناسبی با آنالین شدن کار و حذف  پیشخوان منتظر بماند و بدیهی

شود و متقاضی  کریمی با بیان اینکه بعد از دریافت کد، کار تمام نمی .مراجعات حضوری ندارد
هزار نفر متقاضی  ۵۲۲از : دهد ی جامعه روابط کار ثبت نام کند؛ ادامه می هباید در سامان

بگیر هستند و بسیاری از این کارگران ساده، اطالعات  مقرری بیکاری، بیش از نیمی حداقل
خیلی از این . شوند اینترنتی چندانی ندارند و گاهاً در ثبت نام در سامانه با مشکل مواجه می

نت یا دفاتر  نام در سامانه باید به کافی کانات اینترنت ندارند و برای ثبتکارگران در خانه ام
این مراجعه مجدد، هم برای متقاضی هزینه دارد و هم احتمال ابتال به . کاریابی مراجعه کنند
کرد قرار است از مراجعات حضوری مردم به  دهد؛ وزارت کار ابتدا ادعا می کرونا را افزایش می
جای یکبار  اند به کرونا کاسته شود اما حاال بسیاری از متقاضیان مجبور شده خاطر خطر ویروس

 ....!مراجعه، دو بار یا حتی چند بار به دفاتر مختلف مراجعه کنند

زنده زنده سوختن یک کارگرجوان کارخانه ای در شهرک صنعتی فوالد لنجان  در  -*

 :کوره ذوب ریخته گری

ساله  24یک کارگر   :آمده است  ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه وز در تاریخ ر برپایه خبر منتشره؛
حین کار دریک کارخانه شهرک صنعتی فوالد لنجان بدرون کوره ذوب ریخته گری سقوط و زنده 

 .زنده سوخت

 : زیرکوب ماشین آالت راه آهن کرج پیام یک کارگر اپراتور -*

                                                                                                                                باسالم وخسته نباشید
ما پرسنل شرکت تراورس هیچ راهی نداریم هرچه اعتصاب کنیم،بریم جلومجلس،قوه 

به عموم همکاران اطالع  فقط یک راه مونده قضائیه،استانداری وغیره برای ما فایده ای نداره 



 

 

مدیرعاملو  شه دریک تاریخ معین شده همه جمع بشیم جلوی دفترمرکزی شرکت ورسانی ب
یک خیابان اصلی ی  مرکزی تو دفتر ورش پرت کنیم بیرون،اونجا تهرانه و باکاسه لیسای دور

                                                                                                                 صداش همه جا شدیدا می پیچه  و پایتخت سر
                                                                                           تنها راه نجات ماست، بخدا قسم این اخرین راه و

  ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه / ازطرف اپراتورزیرکوب شاغل درماشین االت کرج

صورت  آتش نشان زابل حین کار اطفاء حریق براثر تصادف 7میت مرگ ومصدو -*

 :گرفت

یک آتش نشان   :آمده است  ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه در تاریخ روز  برپایه خبر منتشره؛
ایستگاه شماره سه زابل بنام وحید آتشگه ثانی حین کار اطفاء حریق در کمربندی آیت هللا 

اه ملی این شهربراثر برخورد یک خودرو با وی در سیستانی در محدوده محل درب قدیم دانشگ

 .دم  جانش را ازدست ویک آتش نشان دیگر مجروح وبه بیمارستان منتقل شد

 کارفرمایان و پیمانکاران با جدی برخورد ضرورتوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
  ....ندارد اهمیت پیمانکاری های شرکت برای کارگران جان /متخلف

966069-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
ابوالفضل اشرف  :آمده است   ۱٣۷۷ شهريور ۵۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ روز 

در گفتگو با خبرنگار ( های صنفی ایمنی و بهداشت کشور رئیس هیات مدیره انجمن)منصوری 
اجرای معدن هجدک کرمان و اکثر در م: ایلنا، ضمن اشاره به حادثه ریزش معدن هجدک گفت

منصوری در ادامه با تاکید .قانون کار مقصر هستند 50و  40معادن ایران، کارفرمایان طبق ماده 
رغم تاکید همگان، هنوز تغییر چندانی در ایمنی و  بر اینکه از زمان وقوع حادثه معدن یورت و به

متاسفانه ضریب ناایمنی و : ودبهبود وضعیت معادن برای کارگران صورت نگرفته است، افز
توان اعتماد کرد؛ چون این  به آمارها هم چندان نمی. حوادث معادن در کشور ما بسیار باالست

کند؛ مثال پزشکی قانونی،  آمارها سلیقه و چندطرفه است و از نظم واحدی پیروی نمی
به خود را به  های بیمه هرکدام آمار مخصوص سازمان تامین اجتماعی، بازرسان کار و شرکت

هرچند با توجه به همین آمارها هم، وضعیت ایمنی معادن ما . دهند ای ارائه می شکل سلیقه
منصوری                                                                               .بدتر از قبل شده است

ران، در کنار آن باید توجه داشت که عالوه بر نقش مرکزی کارفرما در جان باختن کارگ: ادامه داد
کنند و بعضا خود پیمانکاران به  کارفرمایان، استخراج این معادن را به پیمانکاران واگذار می

های پیمانکاری نیز به دنبال سودجویی  شرکت. این یک سیکل باطل است. پیمانکاران دیگری
سازمان مدیریت و . دهرچه بیشتر هستند و جان کارگران برایشان اصال اهمیتی ندار

ها، دست آنها را در وقوع این حوادث، باز  ریزی نیز با صدور مجوز برای این پیمانکاری برنامه
بعد از سالها هنوز : او گفت ... .ها ندارد گذاشته است و هیچ نظارتی بر مجوزهای این شرکت

مایان و آموزش آنها ای مشکالت و برخورد با پیمانکاران و کارفر اراده چندانی برای حل ریشه
اند و کارگران صرفا با جان خودشان و تقریبا با کمترین  معادن کشور رها شده. وجود ندارد

برای مثال کارگران معادن باید روزی یک . ها مشغول به کارند امکانات و تجهیزات در دل کوه
کارفرمایان  پاکت شیر بخورند تا مشکل تنفسی یا بیماری سل پیدا نکنند اما پیمانکاران و

این موضع درباره همه نوع تجهیزات فردی و . کنند همین یک پاکت را هم از کارگران دریغ می
های پیمانکاری صرفا به دنبال استثمار بیشتر کارگر و سود  شرکت. کند محیطی نیز صدق می

 .ها در کنار کارفرمایان برخورد شود بیشتر برای خودشان هستند و باید با این شرکت

 : سخنان کولبران زن از دردهای جانکاهشان -*

http://www.lajvar.se/1399/06/22/100980/ 
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گل نیشان گل نیشان اسمر حالم »: برپایه گزارش منتشره در سایت لج ور آمده است 
                                                                                                               «پریشان هرچن کوتمه غریبی ناشکینم عهد و پیمان

ها و  ها، بوته نسیمی خنک در حال وزیدن است، صدای گرم و رسای صبری از میان درخت
خواند، سرباالیی سختی است، آن هم با  گذرد، کلمات آخر ترانه را بریده بریده می ها می تپه
ساعت است که به همراه دوستانش  0دیک به نز. کیلو چای و صابونی که روی کولش دارد 61

                                                                                                                                                    .اند تا بارشان را تحویل دهند به راه افتاده
« .ی همیشگی کمی استراحت کنیم و چای بخوریمجا! خسته شدیم»: گوید صبری می

ها در مسیر رفت و آمدشان، جایی در دل کوه که شکافی ایجاد شده، وسائل درست  کولبر
گذراند تا اگر کولبری از آن مسیر رد  های فاسد نشدنی می کردن چای و مقداری نان و خوراکی

ر صبری از جای همیشگی، منظو. شد و گرسنه و خسته بود، استراحت کرده و چیزی بخورد
                                                                                            .همان شکاف دل کوه است

                                                                                        کولبری شبانه: محور خوری آباد، بین سقز و بانه
توانم کار کنم، تمام  دانم تا کی می درد کمرم امانم را بریده، نمی»: صبری آهی کشید و گفت

آن پول که کفایت . پولی را که با کولبری جمع کرده بودم سر بیماری سرطان شوهرم رفت
م آخر های تهران خرج کرد نکرد، خانه و فرش و یخچال و دار و ندارم را فروختم و توی بیمارستان

مجبور شدم از صفر شروع کنم و دوباره بزنم به دل . سر هم جنازه شوهرم را تحویلم دادند
های  زن. دشت و کوه، آه که فقط این دشت و این کوه و این درختان سنگ صبور من هستند

. شناسم هیچ کدام شوهر ندارند اند، تا جایی که من می کولبر شبیه من هستند، یعنی بیوه
تر است؛ مجبوریم شب کولبری  کنیم، سخت ی که توی این محور خوری آباد کار میهای کار ما

توانیم پشت  کنیم، چون اینجا یکی از مراکز هنگ مرزبانی است و، چون دشت است نمی
دشت خوری آباد خیلی وسیع است . ها بایستیم ها پنهان شویم، مجبوریم در پناه درخت صخره
کشد برویم و همین مقدار هم طول  ساعت طول می01تا  4های زیادی هم دارد، بین  و تپه
شرایط دارد، . هاست راستی، فکر نکنید که کولبر شدن به همین راحتی. کشد که برگردیم می

اوال باید یک کولبر با تجربه و قابل اعتماد معرفیت کند که صاحب بار اعتمادش جلب شود و بار 
ساعت بار  01کند اگر بداند توان حمل  از میدستت بدهد، جثه هم مهم است صاحب بار ورند

سال  80تا  61های کولبر بین  برای همین هست که زن. کند کیلویی را نداری قبولت نمی 81
ساله هم داریم، اما خوب، چون زن کولبر یا شوهرش   31ساله و  01سن دارند البته حتی 

«                                                                                                                        .کند را ندارد کولبری می اش مرده، یا علیل شده و یا بدهکار است و توان پرداخت بدهی
                                                                      ای نیست بین ما تا مرگ فاصله: اورامانات، محور نودشه به گردنه تته

زانوهایش را با روغنی که دارد چرب . سال سن و دیابت دارد 31اسمش شرافت است، 
اما چه کنم مجبورم کل تابستان را کار . شود این پا دیگر برای من پا نمی»: گوید کند و می می
ای،  بیمهبچه تنها گذاشت، نه مستمری دارم و نه  0شوهرم چند سال پیش مرد و مرا با . کنم

در زمستان . کنیم های فامیل کولبری می کل تابستان را به همراه خواهرم، دختر عمو و بقیه زن
در نودشه ما دامداری نیست، ولی درخت گردو و انار . بافیم هم سجاده یا گلیم و قالی می

 کنیم و یا در فصل گردو، های کولبر در فصل انار، رب انار و لواشک درست می هست، ما زن
کال ما دوبار کولبری . بریم کنیم به کردستان عراق برای فروش می گردو پاک و خشک می

بریم و از اونور هم که هر چیزی باشه  کنیم، از اینجا نان و عسل و مواد خوراکی محلی می می
کنیم تا برای زمستان خرجی داشته باشیم،  کل تابستان کولبری می. برای فروش میاریم

اگر اصرار . دهند، چون سال پیش زن کولبری توی سرما یخ زد و مرد بار نمیزمستان به زنان 
داری معلوم نیست زنده به پایین کوه  گویند وقتی که کول برمی هم کنی فایده ندارد، می



 

 

من هم یکبار نزدیک بود ! شود؟ ها چه می برسی یا نه، اگر مادر خانواده هم بمیرد تکلیف بچه
هایشان را به سمتم گرفتند،  را پیاده آمده بودم که هنگ مرزی تفنگ ساعت از راه 0. که بمیرم

کیلو بود به پایین دره پرت کنم، داد و فریاد کردم، فهمیدن زن  81مجبور شدم بارم را که نزدیک 
                                                                       .هستم، شلیک نکردن، اما اخطار سختی دادند

روی کنم تا بارم  ساعت بین سنگ و خار پیاده 4اره فرار کردم، اما فردای آن روز مجبور شدم دوب
اگر بار به هر دلیلی گم شود یا آسیب ببیند به شدت سرزنش . را پیدا کنم و تحویل دهم

کنم، اما  یک عمر است کولبری می. شویم و مجبوریم خسارت بار را به صاحبش بدهیم می
کنند  مان می گیرند و بیچاره ن را میکشند، یا چرا بارهایما ها را می هنوز نفهمیدم چرا کولبر

نشاند،  داند توقیف بار، ما را به خاک سیاه می مرزبانی که خوب از حال و روز ما خبر دارد، می
                                                                                              .از کجا پول بیاوریم خسارت بدهیم

ها جانمان را بگیرند،  ها و دره از دست ماموران هم نجات پیدا کنیم، ممکن است صخره تازه اگر
کوچکترین اشتباه . ارتفاعات نودشه به تته از شدت ارتفاع و دشواری رفت و آمد معروف است

شود که از کوه پرت شوی یا به درون دره  یا مثال خطای چشم و سر خوردن پا باعث می
                                                                                                                       «.بیفتی

                                                                                      با بارش از کوه پرت شد و مرد: سروآباد، محور شویشه
: گوید مریم می. ها هموفیلی دارد آنساله و مادر سه فرزند است که یکی از  80مریم، کولبر 

من ماندم و سه . سنندج، تصادف کرد و مرد –توی جاده مریوان  41شوهرم کارگر بود، سال »
کنیم یعنی من و برادر و  بچه، بدون پشتوانه و مستمری و هیچی، ما خانوادگی کولبری می

بارمان هم . لی استخواهر و بعضی وقتا عروسمان، کولبری کال به صورت خانوادگی و فامی
همه چیز هست، پوشاک، سیگار، چای، پوشک بچه و هر چیزی که صاحب کار بخواهد، به 

دهند، به نظرشان این کار اخالقی  های خیلی سنگین مثل لوازم خانه نمی های زن بار کولبر
های سنگین حتی ممکن است بمیرند، چند سال پیش این اتفاق  ها زیر این بار نیست، چون زن

هایش بیشتر کار کند تا پول بیشتری  فتاد، توی محور تته زنی که مجبور بود به خاطر بچها
بگیرد، بار سنگین گرفت، اما در میان راه طاقت نیاورد و همراه با بارش به پایین دره پرت شد و 

                                                                                                                                               .دهیم دستمزدمان کم است در مقابل کاری که انجام می. مرد
ها  دردهایمان را به صخره/ درد دلی با کوهستان/ بنویسید به ما خون جگر هم بدهند

                                                                                            .          مرگ، آشنای نزدیک ماست/ ای نیست بین ما و مرگ فاصله/ گوییم می
ها هم انصاف ندارند،  البته میزان مزد به انصاف صاحب کار هم بستگی دارد که صاحب کار

همین چند ماه پیش بود که داد و فریاد کردیم دستمزد ما چرا همراه با تورم زیاد نشده، آن 
ها راضی نشدند ما  صاحب کار. گرفتند تومان می 211تا 011ها  تومان و مرد 01ها  موقع ما زن

ها مجبور شدند  ها دست به اعتصاب زدیم و بار نبردیم، تا اینکه صاحب کار یعنی همه کولبر
ه باری ک .تومان افزایش دهند 211تا  001ها را به  هزار تومان و مرد011تا  41ها را به  حقوق زن

البته همه . مان است دهند، به نفع بریم، چون با دینار دستمزدمان را می از کردستان می
هایی که توی محور خوری آباد کار  توانند از کردستان بار ببرند مثال زن های کولبر نمی زن

کار ما خیلی سخت است، اینطور بگویم که کار ما کار . برند کنند از کردستان چیزی نمی می
یست، بارکشی که کار انسان نیست، اما در مقایسه با کار قبلیم، کولبری بهشت انسان ن

نزدیک بوئین زهرا « شال»های آجرپزی در  سال پیش در کوره 0ام  من به همراه خانواده! است
 «.ها پرت شوم و بمیرم، اما به آنجا برنگردم حاضرم در این دره! کردیم، جهنم بود، جهنم کار می

طیفور /  انجمن قلم ایران در تبعیدو  نون نویسندگان ایران در تبعیداطالعیه کا -*
 !بطحائی درگذشت



 

 

   
با اندوه بسیار آگاه شدیم که طیفور بطحائی، نویسنده، فیلمساز، عضو کانون نویسندگان ایران 

، و یار و همرزم زنده یادان خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان، رو گذشته در اثر «در تبعید»
 .سوئد درگذشت( یوتُبری)اری سرطان در شهر کوتنبرگ بیم

شمسی دستگیر و  0602طیفور بطحائی یکی از مبارزان آرمانخواه جامعه ما بود که در سال 
به همراه یازده تن از فعالین سیاسی دیگر در بیدادگاه رژیم شاه ابتدا به اعدام و سپس به 

اما بی درنگ، به . از زندان رهائی یافت :060حبس ابد محکوم شد و در جریان انقالب سال 
خاطر دفاع از آرمانهای انسانی خود در راه رهائی مردم ایران، از سوی رژیم ارتجاعی و آزادی 

طیفور سالها در . ُکش جمهوری اسالمی تحت تعقیب قرارگرفت و غیابی به اعدام محکوم شد
تعقیب زندگی کرد و  کردستان، با سختی بسیار همراه همسرش و فرزند نوزادش، تحت

 .سرانجام در اروپا ساکن شد و از شر رژیم اسالم امان یافت
در تمام دوران زندگی تبعید، طیفور بطحائی با وفاداری به آرمانهای انسانی خود دست 

ازحرکت سازنده و فعالیت فرهنگی برنداشت و با ساختن فیلمهای مستند و سینمائی از 
تابهای ادبی و اجتماعی، و با تدریس در دانشکده های زندگی مردم ایران، با نوشتن ک

. سینمائی در گوتنبرگ سوئد و در شهرهای کردستان به یاری جوانان شتافت و از پا ننشست
، یکی از زیباترین نوشته های ادبی او، اثری ارزنده است که سبک و شیوه «باد»رمان 

اده کارگری تبعید شده ُکرد میپردازد نگارشی نوجویانه اش با مهارت به توصیف زندگی یک خانو
 .و از دشواری های طاقت فرسای این زندگی سخن میگوید

متاسفانه طیفور بطحائی از سال گذشته در اثر ابتال به بیماری سرطان ریه نتوانست به 
 .فعالیت های خود ادامه بدهد و سرانجام روز دهم سپتامبر امسال چشم از جهان فروبست

ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، فقدان این یار شریف و انسان  کانون نویسندگان
آزاده و نویسنده و هنرمند توانا را به خانواده، دوستان او، و به مردم آزادیخواه تسلیت میگوید و 

 .خود را در اندوه آنان شریک میداند
 کانون نویسندگان ایران در تبعید

 انجمن قلم ایران در تبعید
 ۵۲۵۲سپتامبر  ۱۱

 « !عاشق ترین زندگان شهرمان لنگرود که بر خاک غنوده اند » -*

https://www.youtube.com/watch?v=z5PCTPmgwy8 

فرزندان دختر و پسر ، وابستگان و همه ی یاران جانفشانان راه  -همسران  -پدران  -مادران 
                                                                                                                              ! آزادی در شهر شمالی مان لنگرود

یوی به وسعت عظمت وجودی یکایک جان های برای تکمیل این پرونده و به وجود آوردن آرش
 سازش سر بیداد و استبداد و خودکامگی با که داریم نیاز کسانیشیفته، به یاری همه ی 

 باید را بخش هستی شدگان نیست که باورند این بر و پایبندند آدمی منزلت و شان به ندارند،
                                                                                                              .داشت بزرگ



 

 

 به نه " پویایی این و بنویسید خود فرزندان از ما برای. بفرستید فیلم و عکس ما برای
                                                                                .  شود می ثبت همیشه برای ها آن نام که است ترتیب این به .ست" فراموشی

                                                                                                                        : راه های ارتباط با ما

  فیسبوک اعدام لنگرودی ها

janfeshananeLangroud@gmail.com                                                                                        
 ۵۲۵۲برابر سپتامبر  ۱٣۷۷شهریور  

کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای بازگشت  -*

 : به ادامه تجمع خود پرداختندتبدیل وضعیت  و بکار

 

: آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵درتاریخ روز شنبه  برپایه خبر منتشره در شبکه های مجازی؛
جمعی دیگر مقابل فرمانداری شهرستان کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه با برپایی ت

 .شوش خواهان بازگشت بکاروتبدیل وضعیت شدند

 :!کنیم های جاری معترضیم و اعدام نوید افکاری را محکوم می ما به خشونت -*
 

را به خاطر  ۱٣۷۷شهریور  ۵۵روز : شته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده استبه نو
  .در شیراز اعدام شد ۷۹سپاریم؛ روزی که نوید افکاری از معترضین اعتراضات مرداد  می

ی افکاری دستگیر شده و تحت  گیری بنام و معترض بود، سه عضو از خانواده او کارگر و کشتی
ای  فشارهای جسمی و روانی به اندازه. تراف علیه یک دیگر شدندشکنجه، مجبور به اع

 .وحشیانه بود که یکی از برادران دو بار اقدام به خودکشی کرد
زمان شکنجه،  صدای نوید از دیوارهای زندان گذشت و کارزاری به راه انداخت که هم

اللملی را هم  بین های گیری اجباری و اعدام را به چالش کشید و حتا واکنش سازمان اعتراف
ها، گردن ستبر و پرغرور او را نشانه گرفته بود،  به این محاکمه برانگیخت ولی طناب آن

اش را ببیند و بگذارند آخرین بار به صورت مادر  شتابزده و ترسیده بی آن که بگذارند خانواده
  .بوسه بزند اعدامش کردند

تابد و پاسخش به دادخواهی  برنمی گونه اعتراضی را اینها حکایت سیستمی است که هیچ
اعدام است و دارد به جای ... های حقوق بشری و گیران، سازمان ها، کشتی مردم، رسانه

 .کند تا خود را نجات دهد مردم را سرکوب می.  ..ها و ها و پناهیان های طبری پاسخ به اختالس
ر فقر، بیکاری، گرسنگی و از کنترل شیوع کرونا، تامین نیازهای آموزشِی مناطق محروم، مها

 .حتی پرداخت دستمزد کاِر انجام شده ناتوان است اما در اعدام و زندان تواناست
سیستمی که با هر ترفندی حق کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان را پایمال 

خونین  سپارد و در پی های مرگ می ها را به جوخه ها، مردادها، آبان کرده و معترضان دی ماه
هایش  های نمایشی، بر بیدادگاه کند تا با دادگاه های دیگر سال است اما تالش می کردن ماه

  .سرپوش بگذارد
شدگان سقوط هواپیما کجاست؟ تنها  جواب رای من کجاست؟ نان من کجاست؟ عامل کشته
 .اعترافات اجباری به ضرب شکنجه و زندان و اعدام است

 .گذارد د اما خاک اعدام معترضین را بر جای میبر ها را می سیل غارت، ثروت
ی  تواند این چرخه ی مردمی می شک اعتراضات گسترده بی. بریم ما این روز را از یاد نمی

 .خشونت ساختاری را از کار بیندازد



 

 

 اعدام_به_نه#
 اتحاد بازنشستگان

https://t.me/joinchat/AAAAAFMIxkeGyaa9jh_6Jg 

 !آن مرد اعدام شد:نگاران مستقل ایران روزنامه -*

 

نوید افکاری، امروز در سحرگاه شنبه بیست و دوم شهریور ماه مثل مصطفی صالحی و 
بانی، هوشمند علیپور، دیگرانی اعدام شد؛ اما قائله ختم نشده و دیگرانی چون حیدر قر

. اند در صف اعدامیان... سامان کریمی، عباس محمدی، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و 
های ضبط شده، کارگردانی و بازیگری  پیش از اعدام نوید افکاری و دیگر محکومین هم فیلم

از دی  هایی را که هیچگاه بعد شده اعدامیان یک به یک به نمایش در آمد تا مسئولیت پرسش
                                           .نتوانستند پاسخ بگویند، یکی یکی به افراد و اشخاص نسبت دهند ۷۶ماه 

فیلم اعترافات اجباری نوید افکاری که از صداوسیما پخش شد، با چنین پرسشی آغاز 
خبرنگاری الزم  -برای بازجو « های این پدر باشد؟ چه کسی باید پاسخگوی گریه»: شود می

نیست مهارت خاصی داشته باشید؛ کافی است چشم بر واقعیت ببندید، روحتان را به 
های اجتماعی یا تلنگر زدن به  شیطان قدرت بفروشید و به جای پرسشگری درباره واقعیت

در ماجرای پخش .  جامعه، کثافت موجود را توجیه کرده و چون گردوخاک زیر فرش بروبید
اجباری  نوید افکاری که محصول مشترک صداوسیما و نهادهای امنیتی بود، مستند اعتراف 

دیگر گماشتگان این نهادها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز به کار گرفته شده بودند تا 
بپردازد و روایت رسمی به   ۵۲:٣۲افکار عمومی نتواند آنگونه که باید به تقابل با مخاطبان  

توییت علی احمدنیا،  مسئول سابق کانال تلگرامی  اصالحات .  رائه شودعنوان روایت مسلط ا
عمل » نیوز  که توسط مهره گردان رسانه ها در وزارت اطالعات وارد این عرصه شد درباره 

                                   .بخش دیگری از این بازی بود« تطبیق جنسیت محمدرضا فروتن، بازیگر سینما
خبرنگارها  -ر نوید افکاری زنده نیست، آنها برای طنابشان گردنی یافتند، احتماال  بازجوحاال دیگ

هم دستمزد این خوش خدمتیشان را دریافت کردند اما رویه نهادهای امنیتی در به دام 
ها تمام نشده است؛ قوادی  ای یا وارد کردن نیروهای امنیتی به رسانه انداختند نیروهای رسانه

همچنان ادامه دارد؛ چراکه همچنان در تبعیض، فقر، نابرابری و انواع فساد  برای قدرت
                                                                                                                      .وریم غوطه

. زیر خط فقر قرار دارند میلیون خانوار کارگری کشور ۰۲درصد از  ۹۲طبق گفته کارشناسان 
همین امر ساالنه تحوالت اجتماعی وسیعی را در قالب اعتراضات کارگری و صنفی و 

آنکه به عمق  ها بی در رسانه« خبرنگاران -بازجو»های دی و آبان رقم زده است اما هنوز  خیزش
داخته ها پر های پایین جامعه معترض در خیابان و ریشه مشکالت اجتماعی کارگران و دهک

وارونگی همه این تصاویر اتفاقاً در . کنند باشند، تصاویر وارونه از یک محکوم به اعدام پخش می
                                                                                      .سلب مسئولیت مسببین فقر است

انده از تحصیل در کشور وجود دارد؛ میلیون کودک بازم ٣وقتی طبق آخرین سرشماری بیش از 
هزار نفر در کردستان روزگارشان را از طریق  ۵۲وقتی براساس آمارهای غیر رسمی بیش از 

نشین کشور را  گذرانندو بر اساس گزارش وزارت راه وشهرسازی جمعیت حاشیه کولبری می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
tg://join/?invite=AAAAAFMIxkeGyaa9jh_6Jg


 

 

ه ندارند و طبق آمار هزار کارگر ساختمانی بیم ۶۲میلیون نفر اعالم کرده؛ بیش از  ۱۷حدوداً 
میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور وجود دارد؛ وقتی بر اساس ارقام مرکز آمار  ٣.۲غیر رسمی 

میلیون بیکار در کشور داریم و  ۶های کارشناسان تا  میلیون بیکار و بر اساس داده ٣بیش از 
در کشور وجود دارد، خواب  هزار کارتن ۲وقتی برآوردهای غیر رسمی نیز اذعان دارد که بیش از 

ی این تصاویر وارونه  همه. کنید، ابعاد وسیعی دارد تصاویری که بازجوخبرنگار از نظر پنهان می
حال . شود انگاری می شود که اعدام مخالفان تقدیس و اعتراض جرم درست وقتی عرضه می

و بازجو آِل سیستم  کشوری بدون معترض، بدون اعتصاب را تصور کنید؛ جایی که بهشت ایده
بیند اما  شماری را نمی در یک چنین جایی فقط کسی درد پدران بی. خبرنگاراِن است

خبرنگاری مستقل به دنبال همین اعداد عظیم است، پیگیری تک به تِک همین چند میلیون نفر 
                                                                                                                                          .زیر خط فقر

سانسور پیش و بیش از هر چیز آزادی بیان بخشی است که چون حق مطلق سوال کردن 
ها لشگر این افرادی که محق بودند، خبرنگاران  همه این سال. کند پرسد و اعدام می دارد، می

                                                                                                                      !تطهیر سرکوب اند، ها همیشه یک وظیفه خطیر داشته تحریریه

 !امروز باید به هر شکلی از سرکوب و اعدام نه گفت

بازهم تصادف سرویس رفت وآمد کارگران قربانی گرفت اینبار مرگ ومصدومیت  -*
 :کارگرشرکت نفت و گاز اروندان 91

اتوبوس حامل کارگران  : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵بر منتشره؛ درتاریخ روز شنبه برپایه خ
جاده اهواز به  00کارگرشرکت نفت و گاز اروندان بدنبال تصادف با یک دستگاه تریلر در کیلومتر 

کارگر جانشان را ازدست  2دراین حادثه راننده اتوبوس و .آبادان از جاده منحرف و واژگون شد
 .نفردیگر مصدوم شدند 03دادند و

 :خوی شهرداری کارگران اعتراضی تجمع -*

 
، تجمع ۱٣۷۷شهریور ماه ۵۵امروز شنبه : برپایه کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است 

اعتراضی جمعی از کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری خوی در اعتراض به پرداخت 
 .ینشدن حقوق ماهیانه و سایر معوقات مزد

این کارگران معترض با تجمع در در مقابل واحد خدمات شهری شهرداری شهرستان خوی 
خواستار پرداخت حقوق معوقه مرداد ماه آنها و همچنین سایر مطالبات معوقه مزدیشان 

 .شدند

تفاوتی  کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی و بی -*
؛ اعتراضات خود را از مان دادگستری استان قزوینمسئوالن با تجمع مقابل ساخت

 :سر گرفتند



 

 

 

کارگران کارخانه : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵برپایه خبر منتشره درتاریخ روز شنبه 
کنتورسازی ایران با تجمع مقابل ساختمان دادگستری استان قزوین اعتراضاتشان را نسبت به 

تند وخواهان خلع ید از مالک شرکت تفاوتی مسئوالن سرگرف بالتکلیفی شغلی و بی
تفاوتی  دلیل این تجمع اعتراض به جذب نیروی جدید شرکت و بی:تجمع کنندگان گفتند.شدند

مسئوالن به رغم مصوبات متعدد در رابطه با تعیین تکلیف مدیریت شرکت و خلع ید وی و بسته 
                                                                                                               .ماندن شرکت است

میلیارد معوقه کارگران این واحد صنعتی از  00این تجمع پس از آن صورت گرفت که بدهی 
سوی سازمان برنامه و بودجه در سفر نوبخت طی روزهای اخیر به کارگران پرداخت 

نظور خلع ید مدیرعامل شرکت صورت گرفته اعتراضات کارگری طی این مدت عمدتا به م.شد
مالکیت این واحد تولیدی همچنان در اختیار فردی است که با وجود حضور در زندان، . است

وعده های مسئوالن طراز .همچنان با امکانات ِویژه از داخل زندان این واحد را مدیریت می کند
ی پیدا کردن راه حلی جهت اول کشور واستان قزوین منجمله مسئوالن دستگاه قضایی برا

ها برای احیای مجدد کنتور  خلع ید مالک هنوز به نتیجه نرسیده و کارگران منتظر تحقق وعده
 .سازی هستند

اعتراضات کارگران شهرداری های خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالبات  -*
 :ادامه دارد

 
اعتصاب کارگران شهرداری کوت   :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

شهریور یک  22عبدهللا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و وعده های پوچ مسئوالن روز شنبه 
 .هفته را پشت سرگذاشت و وارد دومین هفته شد

کارگران معترض حاضر به جمع آوری زباله ها از سطح شهر نیستند و زباله درخیابان ها 
عبدهللا علیرغم وعده و وعیدهایش نه موفق به شکستن  شهردار کوت. انباشته شده است

اعتصاب کارگران شده ونه تالش هایش با همکاری فرمانداری شهرستان کارون مشکل جمع 
 .آوری زباله ها از سطح شهر را حل کرده است

@ordoyekar 

 :!ر زدندنوید را دا -*
او از . از حق حیات محروم شد: به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است

 .ای زحمتکش و جرمش شرکت در تجمعی معیشتی بود خانواده
شاهد آوردند و شاهد پس از آزادی موقت اعالم کرد که زیر فشار .  گفتند قاتل است اما نبود

 .نوید مجرم نیست شدید اعترافات اجباری، شهادت داده و
 .، را به مادری ستمکش دادند"اعدام شد"آری باز هم خبر کوتاِه 

 .نگریست تا باز شود و پسرانش بازگردند ی در را می چشمانی که با انتظار آستانه
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ام، خودم  کرد که من هنوز زنده عدالتی به سمت مادر اشاره می ی دار بی اما دستانش بر چوبه
 .بینم که فردا روز بی من چگونه خواهی زیست یرا در عمق چشمان تو م

آری فرزندی رشید را باز هم به جرمی واهی از زندگی مادر جدا کردند، او بارها با صدای 
ی مادر و چشم در چشم پر مهر او، سِر خسته از کار بر بالین گذاشت و اکنون  شیرین و خسته

ریانی زیبا بود اما زشتی و پلشتی به خوابی ابدی رفته که پذیرایش نبود، زندگی برایش ج
گرچه خبر کوتاه بود و یک زندگی باز هم بر دار رفت، اما زندگی را از . نگذاشت نفس بکشد

 .درخواهیم آورد چنگال شوم سیاهی به
 ارسالی از یک معلم

 بکشیم_نفس_خواهیم می#
 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

؛ جان ای کارگر یک واحد صنعتی کمال شهر کرج حین کار براثرسقوط درب کرکره -*

 :باخت

کارگر یک واحد  : ه است آمد ۱٣۷۷شهریور ۵۵درتاریخ روز شنبه  برپایه گزارش منتشره؛
ها وبرخورد با سر  ای یکی از سالن صنعتی کمال شهر کرج  حین کار براثرسقوط درب کرکره

 .وی،در دم جانش را ازدست داد

کارگران شاغل و بازنشسته شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت ماه ها -*
اعتراضی ؛ تجمع حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرو وعده های توخالی مسئوالن

 : مودند

 

کارگران شاغل و  : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵برپایه خبر منتشره درتاریخ روز شنبه 
بازنشسته شهرداری آبادان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به ت عدم پرداخت ماه ها 
حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرو وعده های توخالی مسئوالن جمع مقابل ساختمان مرکزی 

تجمع کنندگان                                  . اری این شهرستان دراستان خوزستان زدندشهرد
علیرغم وعده مسئوالن شهرداری آبادان مبنی بر پرداخت حقوق و حق سنوات کارگران : گفتند

نفر از  211ماه مطالبات و حق سنوات  2و بازنشستگان این شهرداری در پایان هر ماه ، تاکنون 
 2در چهار ماه گذشته فقط : کارگران معترض افزودند.ان بازنشسته پرداخت نشده استکارگر

. ماه دیگر تعلل کرده است2ماه مطالبات بازنشستگان پرداخت شده و شهرداری در پرداخت 
کنند  بازنشستگان شهرداری آبادان هر ماه مستمری بازنشستگی خود را با تاخیر دریافت می

کارگران : آنها اضافه کردند.مه درمان مستقیم و تکمیلی خود نیز دارندو مشکالتی در زمینه بی
این شهرداری فقط پایه حقوق فروردین، اردیبهشت و خردادماه را دریافت کرده  و حقوق تیر و 

عالوه بر حقوق، چند ماه حق بیمه کارگران : افزودند کارگران. مرداد را نیز هنوز دریافت نکرده اند
 .ین اجتماعی واریز نشده استنیز به حساب تام

، پرداخت نشده ماه حقوق کارگران اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی یاسوج 2 -*

 :است
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ماه حقوق کارگران اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی  : : برپایه خبر منتشره آمده است

 . .اندماه حقوق های خود را دریافت نکرده  :به مدت یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد 

ماه حقوق وحق  2کارگران شهرداری دشت آزادگان دراعتراض به عدم پرداخت  -*

 : ، دست به تجمع و اعتصاب زدندبیمه  مقابل فرمانداری برای دومین روز 

 

برای دومین روز ، کارگران  : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵برپایه خبر منتشره درتاریخ روز شنبه 
ماه حقوق وحق بیمه  از رفتن بر سر  :اعتراض به عدم پرداخت شهرداری دشت آزادگان برای 

 .کار خودداری کردند ومقابل فرمانداری دشت آزادگان در استان خوزستان تجمع کردند

 :سال حبس راهی اوین شد ۵خسرو صادقی بروجنی برای تحمل  -*

 
ادقی بروجنی، خسرو ص: است آمده ایران مستقل نگاران روزنامه تلگرامی خبرکانال برپایه

خبرنگار اقتصادی و حوزه کار و رفاه روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه برای تحمل حبس به 
  . زندان اوین منتقل شد

این خبرنگار پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و توهین 
سال آن قابل  ۲حکوم شده بود که سال حبس م ۱به بنیانگذار جمهوری اسالمی مجموعاً به 

 . اجرا است
بازداشت  ۷۱اردیبهشت ماه  ۱۱شود که او در  حکم خسرو صادقی بروجنی درحالی اجرا می

 .شده بود
                                                                                                 ایراننگاران مستقل  روزنامه

@IRFreeJournalist 

 :، برپایه دیگر باره ریزش تونلمعدن کرومیت فاریاب وجان باختن کارگری دیگر -*

های  یکی از تونل : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵درتاریخ روز شنبه  برپایه گزارش منتشره؛
ب  واقع درشهرمنوجان استان کرمان ریزش کرد وجان یک کارگر اهل معدن کرومیت فاریا

                                                                      .شهرستان رودان دراستان هرمزگان را گرفت
خاطرنشان می شود که این دومین حادثه ریزش تونل  است که طی یک ماه گذشته در معدن 

فاریاب  ،یک کارگر معدن کرومیت55مرداد  24روز سه شنبه .فاریاب منوجان اتفاق افتاده است
براثر ریزش تونل مصدوم وپس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات جانش را از دست 

 .داد

  :موج تازه گرانی قیمت های مایحتاج عمومی در راه است -*
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مدیرعامل اتحادیه مرغداران  :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه
عمده مشکل مرغداران در »: شهریور به ایسنا گفته 26کشنبه گوشتی استان مرکزی امروز ی

حال حاضر تامین نهاده است و اگر مشکل عمده مرغداران که در حاضر تامین نهاده است ادامه 
هزار  81پیدا کند، قیمت مرغ برای مصرف کننده در دو ماه آینده ممکن است به کیلویی نزدیک 

 «.تومان برسد
درصد  81نبود نهاده علت اصلی بروز مشکل برای مرغداران است، »: علی اکبر حیدری گفته

تومان به مرغداران  2021و سویا  0000نهاده ذرت از سوی اتحادیه به قیمت دولتی هر کیلو 
در حال حاضر به گفته . درصد مابقی باید توسط مرغدار تهیه شود 31تحویل داده می شود، اما 

تومان است که با این  6611هزار تومان و ذرت کیلویی 06ییمرغداران، سویا در بازار آزاد کیلو
هزار تومان به فروش برسد که در این  21قیمت ها مرغ زنده باید حداقل به ازای کیلویی 

 «.شرایط مرغدار نه متحمل ضرر شود و نه سودی دریافت کند
وط ارزش پول افزایش شدید قیمت نهاده ها و کودهای شیمایی در اثر افزایش قیمت دالر و سق

برای دامداران و کشاورزان گندم کار نیز کار پروار کردن دام ها و کشت گندم را زیان ده کرده و 
بدون افزایش قیمت محصوالت گوشتی و پروتئین حیوانی، همچنین محصوالت لبنی، تخم مرغ، 

ه ناچار از نان و زنجیره غذایی مرتبط با آرد، کشاورزان، دامداران، مرغداران و صیفی کاران ک
  .خرید قیمت آزاد نهاده ها و کودهای شیمیایی هستند ورشکست خواهند شد

@ordoyekar 

ساختمان   دامداران فارس نسبت به قیمت وکمبود نهاده های دامی مقابل -*
  :مع اعتراضی نمودند؛ تجازمان صنعت، معدن و تجارت استانس

 

جمعی از دامداران  : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵درتاریخ روز شنبه  برپایه گزارش منتشره؛
  استان فارس برای اعتراض به قیمت وکمبود نهاده های دامی دست به تجمع مقابل

                                                                                                              .ازمان صنعت، معدن و تجارت این استان درکالنشهر شیراز زدندساختمان س
به دلیل عدم پاسخگویی وزارت صنعت در خصوص علت قیمت "این تجمع :تجمع کنندگان گفتند

گذاری های دستوری، کمبود شدید نهاده های دامی و گرانی چند برابر آنها طی چند ماه اخیر 

 .انجام شده است" پایین بودن قیمت شیر و گوساله پرواری و

 : ؛ جان باختیک کارگر ساختمانی در مهرشهر کرج براثر سقوط از ارتفاع -*

یک کارگر س حین کار در  : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵برپایه خبر منتشره؛ درتاریخ روز شنبه 

 .نهم جانش را ازدست داد ساختمانی نیمه کار در مهر شهر کرج براثر سقوط از طبقه

درصد از واجدین شرایط دردور دوم باصطالح انتخابات مجلس  2شرکت کمتر از  -*

 :اهواز

 213یک میلیون و  : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵درتاریخ روز شنبه  برپایه گزارش منتشره؛
. بات شرکت کردندنفر در انتخا 8:3هزار و  5:هزار واجد شرایط در حوزه انتخابیه اهواز بودند که 

بنابه گزارش کل .به عبارتی کمتر از هفت درصد واجدین شرایط شرکت کننده در انتخابات بودند
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رأی به  3:0هزار و  88رأی بود که از این تعداد  8:3هزار و  5:آرای ماخوده حوزه انتخابیه اهواز 

 . شمرده نشد رأی هم :680.رأی به احمد سراج تعلق گرفت644هزار و  60شبیب جویجری و 

 :اعد ام نوید افکاری،جوان معترض:کانون نویسندگان ایران -*

 

شهریور ۵۵صبح امروز شنبه : به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران آمده است
بازداشت شده  :065نوید افکاری جوانی که به سبب شرکت  در اعتراضات تابستان ، ۱٣۷۷

                                                                                                     .برند سر می و برادر دیگر او نیز با حکم های سنگین در زندان بهد. بود، به اتهام قتل اعدام شد
های  اعدام او در شرایطی انجام گرفت که برادران افکاری و وکیل آنها روند دادرسی و اتهام

پس از انتشار اخبار . را ناعادالنه ، غیر شفاف و همراه با شکنجه اعالم  کردندمنتسب شده  
های سنگین آنها به ویژه حکم دو بار اعدام نوید  در داخل و  مربوط به برادران افکاری و حکم

های معروف ورزشی،  ها و شخصیت بسیاری از چهره. خارج ایران موجی از مخالفت برخواست
زدگی عریان، صبح  ار لغو حکم اعدام نوید شدند با این همه، با شتابهنری و سیاسی خواست

اگر . . .»: تر در فایل صوتی گفته بود او پیش. شهریور حکم اعدام نوید اجرا شد 22روز شنبه 
ویکم، با این همه سازوکارهای حقوق بشری و سازمان  اعدام شدم، همه بدانند در قرن بیست

گناه در حالی که با تمام توانش تالش کرد و  یک انسان بیملل و شورای امنیت و غیره، 

 «. . . جنگید، اعدام شده است

 :نوید افکاری نامش و خاطرش می ماند -*

 

نهایت پسرت : خدابخشی دادیار سابق زندانیان امنیتی به مادرم گفته بود: حسین رونقی
 !شه کنن تموم می میره چهار روز سر و صدا می می

 ین تمام شدن و خاموشی نوید افکاری اعدام شدبا امید به هم
 افکاری_نوید#

 :اعدام به جای وحشت دیگر نفرت تولید می کند -*
 

ندان همسر نسرین ستوده در واکنش رضا خ: به نوشته رضا خندان در توئیتر خود آورده است
های سیاسی،  ها از اعدام هدف اصلی حکومت: به اعدام شبانه نوید افکاری در توئیتر نوشته

رفته به جای ایجاد  های سیاسی در ایران رفته اعدام. ایجاد وحشت در بین مردم است
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نیز، وحشت ایجاد نکرده است طوفانی از  افکاری_نوید#اعدام . کنند وحشت، تولید نفرت می

 .خشم و نفرت همه جا را پر کرده است

 :حداقل مزد حداقل پنج میلیون تومان از سبد معیشت کمتر است -*

 
همه مولفه های مزدی اگر کامال و :آمده است  اراردوی ک تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

بی کم و کاست پرداخت شوند بازهم حداقل دستمزد کارگران حداقل حدود پنج میلیون تومان 
یک کارگر مقیم تهران که اجاره خانه می پردازد چنانچه .از سبد معیشت کم تر است

ی خود وخانواده به کرونا به های بهداشتی رابرای جلوگیری از ابتال ترین دستورالعمل حداقلی
همه .آورد میلیون تومان،کم می ۲هزار تومان یعنی نزدیک به  ۱۱۷میلیون و  ۰کاربندد،هر ماه 

 .:اینها در حالی است که هنوز معلوم نیست
هزار تومانی ازچه ماهی پرداخت می شود؟تکلیف معوقات تیر ومرداد  ٣۲۲مسکن  حق

 چیست؟
وعده وزیر کار در افزایش مجدد دستمزدها در شش ماهه : کههرچند تا همین جا معلوم شده 

 دوم سال حرف پوچ و توخالی بوده
همچنان درهیات ۷۷شکایت شورای اسالمی کار استان تهران از دولت باهدف ابطال مزد 
 تخصصی دیوان عدالت خاک می خورد و هنوز به شعبه ارجاع نشده

های خرید  مجلس برای اعطای کارتوعده نمایندگان مجلس و طرح فراکسیون کارگری 
های معیشتی به مزد ومستمری بگیران به هیچ  شارژشونده و بدون سود یا دادن بسته

 جانرسیده و از سطح یک مشت حرف فراتر نرفته 

@ordoyekar 

 :رمرز باشماقروزه رانندگان د 3پایان اعتصاب  -*

( شهریور 22)شنبه شب  : آمده است ۷۷شهریور  ۵۵برپایه گزارش منتشره در تاریخ روز شنبه
یکشنبه فرماندار مریوان به  بعد روز .روز پایان گرفت 6اعتصاب رانندگان مرزباشماق پس از 

آن  بدلیل سنگ پراکنی و تعرض به خودروهای ایرانی حامل کاالهای صادراتی در:خبرنگار گفت
: وی افزود.کردند  سوی مرز درداخل خاک اقلیم کردستان، رانندگان ایران احساس امنیت نمی

این موضوع در رایزنی مسوولین دو طرف مورد رسیدگی قرار گرفت  وطرف عراقی پذیرفت 
                                                .کارهای الزم برای تامین امنیت رانندگان ایرانی را انجام دهند

با عدم تردد خودروهای ایرانی، رانندگان عراقی هم مقابله به مثل کرده و از : وی اضافه کرد
کردند که این امر موجب اختالل در صادرات کاال از مرز  ورود به ایران برای حمل کاال خودداری می

ا و سوخت را تا پیش از شیوع کرونا خودروهای ایرانی کااله: وی یادآور شد.باشماق شده بود
کردند اما بعد از شیوع کرونا و بخاطر محدودیت  مقصد مورد نظر در داخل خاک عراق حمل می

شد و از آن به بعد خودروهای  های ایجاد شده کاالها در محوطه مرز و نقطه صفر جابجا می
که با بعد از مذاکراتی : او درخاتمه گفت... .کردند عراقی آن را تا مقصد مورد نظر حمل می

هیات عراقی داشتیم موافقت شد فعال تا یک هفته دیگر کاالها را رانندگان عراقی حمل کنند تا 
طرف عراقی زیرساخت و شرایط را برای امنیت رانندگان ایرانی و عبور مستقیم آنها به 

 .شهرهای مقصد در عراق فراهم کند

  :اعتراض خبرنگاران نسبت به طوالنی شدن شرایط احراز بیمه بیکاری -*
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برخی خبرنگاران از طوالنی  : آمده است ننگاران مستقل ایرا روزنامه برپایه خبرکانال تلگرامی
 .شدن فرآیند احراز شرایط بیمه بیکاری در ادارت تامین اجتماعی انتقاد کردند

ها از ابتدای سال به شدت افزایش یافته و تاکنون شرق، ابتکار،  تعداد نیروهای اخراجی رسانه
ها تعدادی از نیروهای خود را اخراج  شهروند، همشهری، آتیه نو، ایرنا، ایلنا و دیگر رسانه

 .اند کرده
تا  ۵یکاری روند بررسی شرایط بیمه ب: گویند خبرنگاران ضمن انتقاد از وضعیت بیمه بیکاری می

 . برد و طی این مدت فرد بیکار هیچ منبع درآمدی ندارد ماه زمان می ٣
با اینکه مبلغ بیشتری به : گوید یکی از خبرنگارانی که بیمه بیکاری کرونا دریافت کرده می

کاری کردیم، تنها یک میلیون تومان در ماه بابت بیمه بی نسبت حداقل دستمزد دریافت می
 . داد های زیاد این روزها را نمی دریافت کردیم که کفاف هزینه

این درحالی است که همین بیمه بیکاری کرونا نیز که خارج از شرایط قانون بیمه بیکاری 
 .شد، به برخی هنوز پرداخت نشده است بررسی و ثبت می

 ننگاران مستقل ایرا روزنامه

@IRFreeJournalist 

بر مبنای کمپین  کارگران داربست بند شرکت گاما نسبت به عدم افزایش حقوق -*
 :، اعتراض نمودندپنجم

درتاریخ روز شنبه  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایرانبرپایه خبر منتشره  کنال رسمی 
کارگران داربست بند شرکت گاما به دلیل افزایش نیافتن  : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۵۵

کشیده و حقوقشان و عدم پرداخت حقوق بر مبنای کمپین پنجم همگی دست از کار
 .قراردادهایشان را تسویه کرده و راهی خانه شدند

 :زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر با احکام صادره زیر تیغ اعدام اند ۳۳حداقل  -*
 ٣٣منابع خبری اپوزیسیون اسامی حداقل : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 

ند که درحال حاضر حکم اعدام آنها زندانی سیاسی دیگر را در زندان های مختلف ذکر می کن
 :این اسامی به شرح زیر است. صادر شده و زیر تیغ اعدام هستند

 زندان سنندج
 حیدر قربانی، احزاب اپوزیسیون ُکرد -۱
 الدین ابراهیمی، محی -۵
 عفو گردید که نام برده : اعالم شد  پور، هوشمند علی -٣

 زندان فشافویه
 امیرحسین مردای، اعتراضات آبان -۰
 سعید تمجیدی،  -۲
 جبی،محمد ر  -۶

 زندان ارومیه
 مهاباد ۱۰رحیم برین، اعتراضات سال  -۹
 شاکر بهروز، احزاب اپوزیسیون ُکرد  -۱

 زندان دستگرد اصفهان
 هادی کیانی، اعتراضات آبان -۷ 

 عباس محمدی،  -۱۲
 مهدی صالحی،  -۱۱
 محمد بسطامی،  -۱۵
 مجید نظری،  -۱٣

 زندان خرم آباد
 محمد کشوری، اعتراضات آبان -۱۰
 ندان شیبان اهوازز

 حسین سیالوی، فعال عرب اهوازی-۱۲
 علی خسرجی، -۱۶
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 ناصر خفاجی،  -۱۹
 (گوهردشت)شهر  زندان رجایی

 فرهاد سلیمی، سیاسی عقیدتی اهل سنت -۱۱
 قاسم آبسته،  -۱۷
 داوود عبداللهی،  -۵۲
 ایوب کریمی، -۵۱
 انور خضری، -۵۵
 خسرو بشارت،  -۵٣
 کامران شیخه،  -۵۰

 آباد مشهد کیلزندان و
 حمید راست باال، سیاسی عقیدتی اهل سنت-۵۲
 فرهاد شاکری، -۵۶
 کبیرسعادت جهانی، -۵۹
 محمدعلی آرایش، -۵۱
 عیسی عیدمحمدی، -۵۷
 محمد خرمالی،  تاج-٣۲
 حکیم عظیم گرگیج،-٣۱
 حافظ عبدالرحمن گرگیج، -٣۵
 حسین وارسته سلیمانی، متهم به عضویت در داعش-٣٣

@ordoyekar 
 
کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای دست  -*

 :ادامه تجمعات خود پرداختند به یابی به مطالبات 

 

  : آمده است ۷۷شهریور  ۵٣برپایه خبر منتشره در شبکه های مجازی،در تاریخ روز یکشنبه
کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه در راه دست یابی به مطالباتشان مبنی بربازگشت 

 .بکاروتبدیل وضعیت به تجمعشان مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند

 :(آورد رهایی زنان و مردان)زنان آرزم ؛  داعدام ش«ما»یکی دیگر از -*
 
برای ما مردم ایران فقط  ،اعدام_به_نه# :به نوشته کانال تلگرامی هم راه کارگران آمده است  

ترین  ای شفاف و رسا در تقابل با یکی از سرکوبگرانه یک شعار نبوده و نیست، بیانیه
اندازی بر جان، معیشت و آزادی  است که با بیش از چهل سال دست ۵۱های قرن  حکومت

ای است برای  بیانیه. رده استتر ک تر و خشم آنان را افزون روز بر آنان تنگ مردم، زندگی را روزبه
را بر پا کرد  اعدام# های که از فردای کسب قدرت سیاسی، جوخه  مقاومت در مقابل حکومتی

 .تا مخالفان، معترضان و منتقدان را از دم تیغ بگذراند
ی نسلی از جوانان، کارگران و محرومان که  بود، نماینده ۷۹و  ۷۶ اعتراضات# نوید افکاری فرزند

برای حفظ . یدد جز استثمار، فساد، فقر و سرکوب در پیرامون خود نمی. اش را ربوده بودند آینده
اش معترض شد و پاسخ اعتراضش این بود که در بیدادگاهی فرمایشی محکوم و جانش  آینده
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رزمانش که در طی این  به شط جاری و خروشان هم ۷۷خون پاک او در شهریور . گرفته شود
 .سال اعدام شده بودند، پیوست۰۲

ایران و جهان برای نجات جان  ی افکارعمومی متحد و حمایتگرانه  ی حاکمیت در واکنش به جبهه
نوید، عجوالنه طناب دار را بر گردن او انداخت تا به گمان خود با اعمال شقاوت بیش از حد و به 

ای را که روز به  ی جامعه اش، فشار ناشی از اعتراضات گسترده نمایش گذاشتن شمشیر آخته
 .شود، پس بزند تر می های زندگیش تنگ روز شریان

ست که حق  بار حاکمیت با معترضان، تقابل ساختار سرمایه با نیروی کاری تقابل خشونت
های سرکوبِ گوش به فرمان سرمایه و نهادهای قدرت آن، و  ارگان. گونه اعتراضی ندارد هیچ
چنان امید اصالح را در بلندگوهای وطنی و فرا  کشانی که با همسویی سرکوبگران هم ماله

ها و مردم  کشند، در تاریخی نه چندان دور به محاکمه در پیشگاه خانواده د میوطنی فریا
ی ایران، بغض و خشمی پایان ناپذیر و  قتل نویدها برای جامعه. داغدار فراخوانده خواهند شد

های آن بلند و بلندتر خواهد شد تا روزی که پاسخ در خور  هدفمند را دامن خواهد زد که شعله
 .یابد

 (آورد رهایی زنان و مردان)زم زنان آر
 ۷۱٣۷شهریور  ۵٣

دبستانی نسبت به  معلمان نهضت سوادآموزی و پیش سریالی اعتراضات -*

 :ادامه یافت مجلس بالتکلیفی استخدامی بابرپایی تجمع دیگرمقابل

معلمان نهضت  : آمده است ۷۷شهریور  ۵٣برپایه گزارش منتشره در تاریخ روز یکشنبه
دبستانی درادامه سریال اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی  سوادآموزی و پیش

 .برای باری دیگردست به تجمع دربهارستان زدند

 : پیام همدردی منصوره بهکیش با مادر نوید افکاری -*
 
منصوره بهکیش خواهر چهاربرادر و يك  :است آمده کارگران راه هم تلگرامی کانال نوشته به

شان کرد در پیامی توئیتری خظاب  خواهری که جمهوری اسالمی در دهه سیاه شصت اعدام
بهیه نامجو؛ دردت درد من است، زخمت زخم من است و »: به مادر نوید افکاری نوشته

 افکاری_نوید_مادر_نامجو_بهیه. #همراهت دادخواه هستم تا دادمان را از این بیدادگران بگیریم

با سخنرانی مجازی روحانی اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت همرمان  -*
 :به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاهها

 
شهریور ماه در  ۵٣امروز یکشنبه  : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

ها و مراکز آموزش عالی امروز با سخنرانی مجازی  دانشگاه ۱۰۲۲-۱٣۷۷حالی سال تحصیلی 
ور رسمی آغاز شد که درست بیرون محوطه دانشگاه تهران روحانی در دانشگاه تهران به ط

همزمان با سخنرانی او دانشجویان با در دست داشتن پالکاردهایی به سیاست های فاجعه 
 .بار اقتصادی دولت اعتراض کردند

@ordoyekar 

 : تجمع کردند... آموزی ومعلمان نهضت سواد  -*
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گردهمایی آموزگاران : تهران: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه
، پیش دبستانی و حق التدریسی در برابر مجلس، در اعتراض به شرایط «نهضت سوادآموزی»

 ناپایدار شغلی و با خواست استخدام رسمی خود
۷۷.۶.۵٣ 

@ordoyekar 

متقاضیان خرید خودرونسبت به محرومیت ثبت نام در فروش محصوالت ایران  -*
 : ؛ تجمع اعتراضی نمودندخودرو مقابل وزارت صنعت

جمعی از متقاضیان  : آمده است ۷۷شهریور  ۵٣برپایه گزارش منتشره در تاریخ روز یکشنبه
ودروبرای اعتراض به محرومیت ثبت نام در فروش محصوالت ایران خودرو دست به تجمع خرید خ

براساس گزارش ،جمعی از متقاضیان خرید خودرو .مقابل ساختمان وزارت صنعت درتهران زدند
امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت تجمع و اعالم کردند که در مراجعه به سایت پیش فروش 

امکان ثبت نام ندارند و این در شرایطی است که در هیچکدام از فروش محصوالت ایران خودرو، 
یکی از تجمع .فوق العاده یا پیش فروش های قبلی این شرکت برنده قرعه کشی نبوده اند

روز گذشته برای ثبت نام در طرح پیش فروش محصوالت ایران خودرو : کنندگان در این باره گفت
عه کردم ولی در سایت با این عنوان که شما قبالً برنده به سایت این گروه خودروسازی مراج

به این دسته از مراجعه کنندگان به : وی افزود.قرعه کشی شده اید، ثبت نام برایم مسدود بود
سایت فروش ایران خودرو دالیل مختلفی از جمله عدم واریز وجه خودرو اعالم شده است و به 

ان در فهرست تکمیل ظرفیت بوده و آنها وجه خودرو را برخی افراد نیز اعالم کرده اند که نامش
واریز نکرده اند و به همین دلیل از حضور در مراحل بعدی فروش مستقیم خودرو محروم می 

صبح امروز به دفتر فروش ایران خودرو و همچنین مرکز ارتباط با مشتریان : وی ادامه داد.شوند
ما گفتند برنده شدن شما از طریق پیامک و  این گروه خودروسازی نیز مراجعه کردیم که به

ایمیل اطالع رسانی شده است در حالی چنین موضوعی صحت ندارد و پرینت پیامک و ایمیل 
برخی می گویند : وی تصریح کرد.ها نشان دهنده کذب بودن ادعای این خودروساز است

ری ارسال می فهرست برندگان قرعه کشی با فهرستی که خودروسازان به مرکز شماره گذا
کنند متفاوت است و به همین دلیل کد ملی های درج شده در فهرست ارائه شده به وزارت 

این .صنعت با افرادی که به عنوان برنده نهایی موفق به خرید خودرو می شوند فرق دارد
در حال حاضر داخل ساختمان وزارت صنعت هستیم ولی تاکنون مسئولی با ما : معترض گفت
 .است صحبت نکرده

، بازداشت کارگر حق طلب کارخانه کنتورسازی ایران با حکم دستگاه قضایی 7 -*

 : شدند

 

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


 

 

 22)شنبه شب : آمده است ۷۷شهریور  ۵٣در تاریخ روز یکشنبه ؛برپایه گزارش منتشره
بدنبال تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی (شهریور

کارگر حق طلب این واحد 2سئوالن مقابل ساختمان دادگستری استان قزوین،تفاوتی م و بی
 2شهریور این  26بنابه گزارش ،روز یکشنبه .تولیدی با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند

 .کارگر معترض با سپردن تعهد آزاد شدند

اس  نسبت به نبود دارو مقابل  پی  تجمعات اعتراضی خانوادگی بیماران ام  -*

  :، تجمع اعتارضی برپا نمودندمان غذا و دارو ساز

 

اس    پی  جمعی از بیماران ام  :آمده است ۷۷شهریور  ۵۰درتاریخ دوشنبه برپایه خبر منتشره؛
هایشان با برپایی تجمع مقابل سازمان غذا و دارو شماره ای دیگر از سریال  و خانواده

کی از مادرهای حاضر در تجمع که ی.داعتراضاتشان را نسبت به نبود دارو بنمایش گذاشتن
پسر من حدود شش : کودک شش ساله مبتال به ام پی اس دارد،به خبرنگار رسانه ای گفت

اش قطع شده است و در  سال دارو مصرف کرده، ولی حدود دو سال است که داروی مصرفی
بعد از دو سال نهایت هم به ما گفته شد فرزندش برای تایید بیماری باید آزمایش بدهد و حاال 

اند و این در حالی است که کودک من عالوه بر تایید پزشکش،  هنوز جواب آزمایش را هم نداده
خاطرنشان می شود که براساس آمار .های بالینی این مریضی را دارد حتی نشانه

نفر و در کل کشور بیش از  211ریجستری بیش از   اس اعالم شده رسمی،تعداد بیماران ام پی
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 :آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  خبرنگار ایلنا،ن هزاره مقدم نسریبه گزارش 
های  فعل و انفعاالت مرتبط با واگذاری کارخانه ؛«سازی دشمن کارگران است خصوصی»

بزرگ و مهم کشور به بخش خصوصی اثبات کرد که این جمله کامالً و صد درصد درست است؛ 
ن بلکه دشمن اصلی تولید هم هست؛ هرجا پای سازی نه تنها دشمن کارگران ایرا خصوصی

بخش نااهل و بدون صالحیت خصوصی به تولید ملی و کارخانجات مادر باز شده، همه چیز به 
اند؛ امنیت شغلی به مخاطره افتاده  ها دستمزد نگرفته خاک سیاه نشسته است؛ کارگران ماه

                                                                                .و سطح تولید تا کمترین حد ممکن تنزل پیدا کرده است

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967437-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
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ی همه کشورهای همسایه بودند،  وضعیت امروز صنایع مادر کشور که روزگاری موجب غبطه
سازی که در نهایت، چیزی  سازی یا همان خودمانی گواه روشنی است از ناکارآمدی خصوصی

ها بسیارند؛  مثال. های قدرت سیاسی ملی به نزدیکان به بلوک های نبوده جز هبه کردن ثروت
آالت صنعتی ایران که  رسیم به غول تولید ماشین که بگذریم، می« هپکو»و « هفت تپه»از 

                              .سازی تبریز ماشین: آالت در خاورمیانه هم بود روزگاری غول تولید ماشین
ز بالتکلیف و تقریباً ورشکسته، بعد از تالش ی امرو این کارخانه:  سازی ماشین سقوط تاریخ

بسیار نازل به   در سراشیب سقوط افتاد و بعد از آنکه با قیمت ۷۲ی  برای واگذاری در دهه
واگذار « مش قربانعلی»گوید  یا آنطور که نماینده تبریز می« قربانعلی فرخزاد»فردی به ناِم 

و  ۷۵های  سازی تبریز در سال ناد، ماشینطبق اس !شد، دیگر روی خوش تولید و رونق را ندید
دستگاه  ۱٣۱۵از برنامه تولید دستگاه که معادل  ۷۵در سال . گذراند روزهای اوج خود را می ۷٣

از  ۷٣سال . دستگاه به فروش رسیده است ۱۵۲۲درصد یعنی حدود  ۷۵بوده است، حدود 
درصد را  ۷۱د که رقمی حدود دستگاه و ابزارآالت تولید کن ۱۲۶۲برنامه تولیدی توانست  ۱۱۶۲

به فروش  ۷٣درصد از کل فروش محصوالت شرکت در سال  ۰۶دهد که حدود  نشان می
ها  ریزی سازی تبریز مطابق برنامه ها تولیدات ماشین در این سال. صادراتی اختصاص داشت

 ۷۰سازی تبریز در سال  رفت تا اینکه مشخصات آگهی مزایده فروش سهام ماشین پیش می
سازی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره  پیش از آن ماشین .شر شدمنت
نهایتاً از همان سال به گفته کارگران، هیئت مدیره کنار رفته و هیئت مدیره جدید از . شد می

به  ۷۹سازی انتخاب شده است و در نهایت، در اردیبهشت سال  سوی سازمان خصوصی
این درحالیست که پوری حسینی، . به بخش خصوصی واگذار شدمیلیارد تومان  ۶۱۹قیمت 

گری  سازی تبریز و ریخته سهام شرکت ماشین: رئیس سازمان خصوصی وقت گفته بود
گلی تبریز توسط سازمان  سازی تبریز به همراه امالک واقع در منطقه ایل ماشین

بخش خصوصی  سازی و به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد به خصوصی
                                                                                                                                                     .واقعی واگذار شد

نه  مش قربانعلی، نه کفایت الزم را داشته است و. اما تخلفات این واگذاری بسیار زیاد است
اهلیت مورد نیاز را؛ عالوه بر اینها، او نیز مانند مالک هفت تپه یک متخلف ارزی است؛ طبق 

تومانی  ۵۲۲دالر ارز دولتی چهارهزار و  ٣٣۵هزار و   و پنج میلیون ۰۰۶  اسناد، قربانعلی فرخزاد
شد و با پولی که فرو ها را در بازار آزاد می میلیون دالر از این ارز ۵۲۱گیرد و  از بانک مرکزی می

                                            .خرد سازی تبریز را از دولت می آورد، ماشین به دست می
سازی شنیده  های واگذاری مجدد ماشین شود، مجدد زمزمه بعد از اینکه این تخلفات رو می

ی توسط سازمان ساز شاهد اقدام به فروش دوباره ماشین ۷۱بهمن سال  ۵۵شود؛ بعد از  می
گذاشته  ۷۰سازی بودیم که در کمال ناباوری بازهم قیمت این مجموعه قیمت سال  خصوصی

بار دیگر در . شده بود که با اعتراضات کارگران و با فشار افکار عمومی این مزایده لغو شد
سازی قصد فروش با مذاکره را داشت که منجر به  ، سازمان خصوصی۷۱اواسط اسفند ماه 

                                                              .ض کارگران شد و این اقدام نیز در نطفه خفه شداعترا
یکی از معاونین وزارت تعاون در  ۷۱در اواسط تیر ماه  : ایدرو به سازی ماشین بازگرداندن

 صندوق به تبریز یساز ماشین: ای با تاکید بر لغو قرارداد با قربانعلی فرخزاد گفت مصاحبه
اما صندوق فوالد که یک صندوق در معرض .شد داده عودت فوالد بازنشستگی

سازی تبریز به هیچ وجه مساعد  ورشکستگی است، برای مالکیت مجتمع غول پیکِر ماشین
اند که مجتمع به دولت عودت داده شود و یکی  نیست؛ کارگران بارها و بارها درخواست داشته

سازی را در دستور کار قرار  ی دولت، توانمندسازی و بهبود ساختار ماشینها از زیرمجموعه
داده شده، مالک متخلف خلع ید شده « ایدرو»سازی به  رسد که ماشین دهد؛ حاال به نظر می
                                                                                              .برد و در زندان به سر می

سالن جهاد وزارت در محل  ۷۱ماه  در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت واگذاری که دی
سازی تبریز به ایدرو  امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، در مورد بازگشت سهام گروه ماشین

و تعیین وضعیت واگذاری چند شرکت دولتی دیگر ازجمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری 
 در. سازی اشتباه نجات یافت سازی تبریز از خصوصی گیری شد و در نهایت ماشین مغان تصمیم

ای با مسوولین اقتصادی  مردادماه جلسه ۱۷این راه موانعی به وجود آمد و مجدداً در صبح 
سازی تبریز از صندوق توسعه فوالد و واگذاری آن به سازمان  استان درباره نحوه خلع ماشین



 

 

                                                                                       .گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد
سازی به ایدرو وجود دارد از قبیل  حال باید دید موانعی که بر سر راه واگذاری ماشین

های دولت، برطرف خواهد شد یا  ی مجتمع به تامین اجتماعی و مقاومت های انباشته بدهی
آمد و کارگران آن  باالخره به مالکیت دولت درخواهد ۷۷خیر؛ آیا این مجتمع عظیم در سال 

! توانند دوباره به باال رفتن سطح تولید و بازگشتن به روزهای اوج و شکوه، امیدوار باشند؟ می
ای  سازی به ایدرو داده شود، مسیر صعود را طی خواهد کرد و اراده آیا اگر در نهایت ماشین

                                                                      !بخشی به آن در میان خواهد بود؟ برای بهبود ساختار و رونق
 نماینده) بیگی علیرضا احمد!نیست ساده سازی ماشین احیای :مجلس نماینده یک

سازی و  های واگذاری ماشین وخم در ارتباط با پیچ (اسالمی شورای مجلس در تبریز مردم
سازی طی یک برنامه  ازمان خصوصیس: گوید به ایلنا می« مش قربانعلی»تخلفات بیشماِر 
سازی تبریز را که در روند پرداخت دیون دولت به صندوق فوالد واگذار شده  هدفمند، ماشین

اساساً واگذاری به صندوق فوالد، کاتالیزوری بود تا . بود، نیابتاً به مش قربانعلی واگذار کرد
قانون اساسی شانه  ۰۰یی اصل سازی بتواند از زیر بار قوانین ابالغیه اجرا سازمان خصوصی

گذاری صحیح و پایش اهلیت خریدار را از ارکان  ، قیمت۰۰قوانین ابالغی اصل . خالی کند
سازی را  داند که نه مش قربانعلی اهلیت مالکیت واحد بزرگی مثل ماشین اساسی کار می

ارزیابی صورت گرفته روی قیمت، ارزیابی درستی بوده اما سازمان   داشته و نه
سازی برای شانه خالی کردن از تکالیف قانونی، با مدد گرفتن از جریانات پشت  خصوصی

تپه و واحدهای دیگر هم دیده شده،  ای که در دولت وجود داشت و مشابه آن در هفت پرده
آن زمان اعترضات ما راه به جایی نبرد و وزیر اقتصاد وقت . سازی را به قربانعلی دادند ماشین

                                                                                      .داد که حتماً مستندات الزم را به شما نمایندگان ارائه خواهیم داد میهم مدام وعده 
هایی که ما انجام دادیم نشان داد مش قربانعلی  بررسی: دهد این نماینده مجلس ادامه می

را از محل فروش ارز دولتی که در اختیار داشته، تامین کرده که در  پرداخت خرید کارخانه پیش
میلیون دالر ارز دادند  ۲۲۲جریان محاکمه نیز ایشان در دادگاه به زبان خود اعتراف کرد به من 

  که ورق وارد کنم چون تحریم شد و نتوانستم ورق وارد کنم، این پول را در بازار خرد کردم و
. اگر این روایت، روایت درستی باشد، حکایت از یک فاجعه دارد. ریدمسازی را خ بعد ماشین

وکیل ایشان هم در . ضمن اینکه من اعتقاد دارم مش قربانعلی یک قربانی بیش نبوده است
تواند بفهمد که  جلسه دادگاه گفت هرکس با موکل من پنج دقیقه صحبت کند، به راحتی می

اما ما با همین مستندات توانستیم . بیش نبوده است کاره نیست، او یک قربانی موکل من این
در تضییع اموال عمومی و از ( سازی رئیس سابق سازمان خصوصی)نقش آقای پوری حسینی 

  بین بردن صنایع مادر کشور را نزد مقام قضایی مطرح کنیم که سال گذشته، منجر به
قضاییه و حکم قضایی منجر به یعنی درنهایت ورود قوه . الخروجی و بازداشت ایشان شد ممنوع

های  ها از پوری حسینی حکایت از یک ارتباطات خاص و بازی حمایت. دستگیری ایشان شد
دهد که  پشت پرده دارد که به نوعی پاسخ سواالت را هم در خود دارد؛ همه اینها نشان می

د خوراک مش توان میلیون دالر به اعتقاد من نمی ۲۲۲مش قربانعلی، یک قربانی بیش نبوده؛ 
اند؛ هم  ای از افراد در این کار دخیل بوده قربانعلی به تنهایی باشد؛ یک سلسله یا زنجیره

مشابه این را . میلیون دالر ثروت کشور بر باد رفت ۲۲۲سازی را از دست دادیم و هم  ماشین
نهایت  میلیون دالر ارز دولتی گرفت و در ۲۲۲در هفت تپه هم دیدیم؛ اسدبیگی یک میلیارد و 

                                                                                                            .به عنوان متخلف محاکمه شد
ای داشت که دولت طلب صندوق فوالد  در این خصوص هیات دولت مصوبه: دهد وی ادامه می

رگردد که این اتفاق افتاد و سه هفته پیش، هیات سازی به ایدرو ب را پرداخت کند اما ماشین
سازی به ایدرو کلید خورد؛ اما تا  عامل ایدرو در تبریز حضور یافت و فرایند انتقال مالکیت ماشین

میلیارد تومان  ٣۲سازی به تامین اجتماعی  امروز جلوی این انتقال گرفته شده؛ زیرا ماشین
مان تامین اجتماعی برای ممانعت از انتقال سهام بدهکار است، وزارت کار از اختیارات ساز

درنهایت معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد کرد . استفاده کرده و موضوع بالتکلیف مانده است
سازی همچنان  سازی به حالت تعلیق دربیاید و در این دو هفته ماشین های ماشین بدهی

ن همه مستندات و مصوبات برای اال: این نماینده مجلس اضافه کرد .بالتکلیف مانده است
سازی به ایدرو فراهم است اما گویا اراده منسجمی برای احیای شرکت  بازگشت ماشین

سازی سالهاست که در  کارگران ماشین.سازی یا هپکو یا حتی هفت تپه وجود ندارد ماشین



 

 

و  بسته شود  تب و تابِ فردا هستند؛ فردایی که ممکن است درهای این غول صنعتی کشور
آنها امروز نگرانند و . ای فراموش شده در تاریخ صنعت ایران سازی تبدیل شود به قصه ماشین

                                                                            .سازی را احیا کنید ماشین: های روشنی از دولت دارند خواسته
 آینده نگران عمیقا   کارگران :قیشر آذربایجان استان شوراهای کانون رئیس
االن سیزده ماه است : گوید سازی به ایلنا می های کارگران ماشین در ارتباط با دغدغه!هستند

که فرخزاد در زندان است اما از آن به بعد هم اتفاق خوبی در کارخانه نیفتاده؛ شرکت نه 
زی نکرده؛ فقط در این مدت سا مدیرعامل دارد و نه هیات مدیره؛ دولت هیچ حمایتی از ماشین

شود ولی  حقوق کارگران پرداخت می. دو تا سرپرست از طرف صندوق فوالد تعیین شده است
درصد ظرفیت  ٣۲از نظر تولید، مشکل داریم؛ شدیداً با کاهش تولید مواجه هستیم؛ شرکت با 

 ۱۲اما االن  شد تن قطعه تولید می ۰۲گری ماهانه  کند؛ یک زمانی در بخش ریخته خود کار می
                                                                                                                               .شود تن هم تولید نمی
 تعیین را شرکت زودتر :کند بندی می سازی را دسته های کارگران ماشین قاسمی خواسته

 مدیره هیات و مدیرعامل سریع خیلی شود؛ مشخص شرکت مالکیت تکلیف و کنند تکلیف
 دولت را اینها است؛ ضرروری هم اولیه مواد تهیه برای نقدی کمک کنند؛ مشخص را شرکت

 ۱۲٣۲ حاضر حال در .است حیاتی سازی ماشین آینده برای اقدامات این .بگیرد برعهده باید
 بخش در باقی و گری ریخته در نفر ۲٣٣ که هستند کار به مشغول مجتمع این در کارگر

 آینده نگران نگرانند؛ عمیقاً  کارگران این ی همه هستند؛ فعالیت به مشغول سازی ماشین
                                                                                                       !شد؟ خواهد چه سازی ماشین تکلیف راستی به هستند؛

کارگر  ۱۲٣۲هزار کارگر داشت، امروز  ٣کارخانه عظیمی که روزگاری نه چندان دور بیش از 
ضابطه و  های بی گذشته با تسریع در روند واگذاری  ها در دو دهه نگران و دلواپس دارد؛ دولت

های صنعتی به افراد نااهل، صنایع مادر ایران را در معرض سقوط قرار  دادن مالکیت غول
سازی تبریز، دو نمونه  ی خوزستان و مش قربانعلی در ماشین اند؛ اسدبیگی در هفت تپه هداد

میلیون  ۲۲۲یکی یک میلیارد و )از مالکان بخش خصوصی هستند که مجموعاً دو میلیارد دالر 
اند و دو مجتمع سرفراز و مایه  های ملی را هدر داده از سرمایه( میلیون دالر ۲۲۲دالر و دیگری 

های مهم کشور به تنهایی  اند؛ اما مالکان امروزی کارخانه ر را به لبه پرتگاه کشاندهافتخا
گوید مش قربانعلی یک  کنشگر و اثرگذار نیستند؛ بلکه همانطور که نماینده مردم تبریز می

ها برایش  ای پنهانی است که خیلی سازی، بازی قربانی است، یک مهره است؛ خصوصی
دِه اصلی فقط تولید ملی  اند؛ زیان ها از آن سودهای هنگفت برده اند و خیلی نقشه کشیده

 !های صنعتی باشند است و هزاران کارگری که مجبور شدند بایستند و شاهد آب شدن غول

 :!تحمل و انتظار راه چاره نیست!جهت اطالع همه -*
 ۵۰دوشنبهوز رتاریخ رتلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه؛ دکانال  درنتشره برپایه یادداشت م

تصمیمات و اجرای فجایع صورت گرفته توسط سرمایه داران، : آمده است  ۱٣۷۷شهریور 
 .کارفرمایان و صاحبان کار هفت تپه، با بهانه های مختلف به راحتی به تعویق میافتد

آنها حتی سعی در تغییر تصمیمات اثبات شده به اشکال متداول دروغین چندین دهه پیش 
 .هستند
ا نمی توانند با هیچ بهانه ای، آن تصمیمات را اجرا نکند؛ لغو خصوصی سازی در هفت اما آنه

  .تپه راه برگشتی ندارد
در این سال ها، تمامی کارگران نیشکر هفت تپه در سختترین شرایط به کار کشیده شده اند 

ت بیشمار و و هیچ امکانات الزم برای پیشبرد کار و حتی گرفتن مزد کار انجام داده، با مشکال
 .مکرری روبرو بوده اند

وعده های داده شده در هر دوره و از طرف هر کدام ازاین سردمداران ریز و درشت حاکم و 
  .مسئولین برای کارگران هفت تپه کامال بی ارزش بوده و هیچ اعتماد ی به این حضرات نیست

یکای کارگران کشت و کارگران هفت تپه از روز اول برای تشکیل سندیکای مستقل خود، سند
صنعت هفت تپه، تا گرفتن مزد خود از مالکان و کارفرمایان خصوصی و دولتی و نیز هر خواست 

طبیعی و اولیه ای و یا جلو گیری از اخراج و بیکار کردن کارگران و هر مطالبه دیگر، مجبور به 
 .اعتراض، اعتصاب، کشمکش و جنگ بوده اند

و اعدام ... برای اجرای احکام دستگیری، زندان، شکنجه، اما حاکمان و مسئولین مملکتی 



 

 

هیچ وقتی را از دست نمیدهند و به فوریت به اجرا میگذارند، که همگی اینها از طرف ما 
 .کارگران محکوم می باشند

کارگران هفت تپه به تمامی مزدوران نشان داده اند که با نیروی متشکل و متحد خود،قادر به 
 .هستندپیروزی و موفقیت 

در این دور از اعتراضات و اعتصابات، کارگران هفت تپه موفق شدند که کل دستگاه حاکم را به 
 .صف کرده تا جواب فجایع رخ داده در هفت تپه را بدهند

کارگران متحد هفت تپه، فرصت و امکان بیشتری برای ادامه و تحمیل فقر، سرکوب، انحراف 
 .ام را نخواهند دادمبارزات، دزدی و اختالسگری تحت هرن

برای کارگران هفت تپه بعد از این همه سال های پر از فاجعه و بی حقوقی راهی به جز ادامه 
 .مبارزه نمانده است

ادامه مبارزه، اعتراض، اعتصاب و ادامه جنگ، تا کارگران بتوانند خود با بهترین شرایط کاری، 
محیط کار سالم را مدیریت و اداره  امنیت شغلی، تامین بودن معیشت، محیط زیست مناسب و

 .کنند
برای کارگران هفت تپه دیگر تحملی باقی نمانده است، کارگران مجبورند با نیروی جمعی و 

کارگران هفت تپه دلیلی برای به . حضور فعال خود خواسته ها و مطالباتشان را پیگیری کنند
 ! وق خودانتظار نشستن ندارند، جز ادامه مبارزه برای کسب حق و حق

 !ضربه و صدمه به یکی از ما، ضربه وصدمه به همه ماست
 ۱٣۷۷شهریور  ۵۰دوشنبه

 !سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

  اعتصاب_اتحاد#
 _ آزادی_کار_نان#
  آبادی_رفاه_شادی#
 مزدی_ارک_و_استثمار_باد_نابود#

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار 

@syndica_7tape 

کشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تامین حقابه مقابل شرکت آب  -*
 :؛ تجمع اعتراضی نمودندیا منطقه

جمعی از کشاورزان شرق   :آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه برپایه خبر منتشره؛
اصفهان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تامین حقابه دست به تجمع  مقابل 

رود  یندهای واقع در ضلع جنوبی پل خواجو زدند وخواهان ادامه جریان آب زا شرکت آب منطقه
                                                                                                                    .مهر شدند 00برای آبیاری دوره کشت تابستانه و تامین حقابه خود ادامه جریان رودخانه تا 

رق اصفهان از جمله زیار، ورزنه، اژیه، قابل یادآوری است که، کشاورزان و باغداران مناطق ش
هزار نفر و شهرستان  611کرارج، براآن شمالی و براآن جنوبی و خوراسگان با جمعیتی بالغ بر 

تر، در چند  های غربی شامل نجف آباد، فالورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه پیش
لف استان اصفهان، های اخیر در چند نوبت با برپایی تجمع اعتراضی در نقاط مخت سال

سازی این  رسیدگی به وضعیت حقابه خود از زاینده رود، حل مشکالت معیشتی و جاری

 .رودخانه را مطالبه کردند

 :شوند نمی بندی رتبه مشمول بازنشسته معلمان:پاسخ وزارت آموزش و پرورش -*
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در پاسخ وزارت آموزش   :آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  ایلنا، خبرگزاری به گزارش
باعنوان   22/3/55در پاسخ به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ:و پرورش آمده است

از یک محاسبه  54نارضایتی بازنشستگان / رزوی رتبه بندی بر دل فرهنگیان ماندآ»
ریزی نیروی انسانی و اموراداری وزارت آموزش و پرورش به شرح  پاسخ مرکز برنامه« غیراصولی

                                                                                               :رساند ذیل به استحضار می
قانون برنامه ( 36)بند الف ماده  2بندی معلمان به استناد تکلیف قانونی جزء  نظام رتبه

 00:28ت/004010مصوبه شماره ( 6)پنجساله ششم توسعه تهیه شده است و مطابق ماده
صرفا برای  54/:/0بندی معلمان از تاریخ  هیئت محترم وزیران، نظام رتبه 5/54/:0به تاریخ 

آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امورتربیتی، مشاور )معلمان  بندی مشاغل مشمولین طرح طبقه
به شرط اشتغال ( وتربیتی¬واحدآموزشی، مراقب سالمت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی

اد به تاریخ /261تمام وقت در واحدهای آموزشی و همچنین مشموالن بخشنامه شماره 
نقالب در مشاغل اداری شاغلمی شورای ا 5/04/:0که به استناد مصوبه به تاریخ  3/2/04

اجرا و احکام ایشان نیز صادر (  55/:/0به شرط اشتغال در واحدهای آموزشی از تاریخ )باشند
بدیهی . شوند مشمول مزایای مذکور نمی 54/:/0شده است و بازنشستگان قبل از تاریخ 

 .ع خواهد شداست هرگونه اقدام خارج از مفاد مصوبه مذکور موردایراد مراجع نظارتی واق

ماه حقوق  2کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان نسبت به عدم پرداخت   -*

 : ؛ تجمع اعتراضی کردندمقابل اداره جهاد کشاورزی شهرستان زابل

کارگران طرح آبرسانی به   : آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  برپایه خبر منتشره؛
ماه حقوق دست به  :تراض به عدم پرداخت برای اع(شرکت چکاد جنوب)دشت سیستان

 .تجمع مقابل ساختمان کارفرمای اصلی این طرح وزارت جهاد کشاورزی درشهرستان زابل زدند

کارگران معدن سنگ آهن ماه زمین زرند نسبت به عدم پرداخت کامل  -*
، دست به اعتراض دستمزدشان ازطرف شرکت توسعه پوالد زراوند حقوق کارگران

  : زدند

کارگران معدن سنگ آهن  : آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  برپایه خبر منتشره؛
ای و ارسال آن به دادستانی زرند اعتراضشان را نسبت به عدم  ماه زمین زرند با امضای نامه

پرداخت کامل دستمزدشان ازطرف شرکت توسعه پوالد زراوند اعالم وخواستار پیگیری 
متاسفانه در پرداخت : ن این معدن به خبرنگار یک رسانه محلی گفتیکی از کارگرا.شدند

شود، برخی از بندهای حقوقی به درستی اعمال  حقوقی که توسط این شرکت انجام می
تری نسبت به  شود و با وجود اینکه بسیاری از کارگران فعال در دیگر معادن حقوق مناسب نمی

حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و  کنند، حقوق پرداختی من چیزی ما دریافت می
در همین رابطه یک عضو هیات .در حقوق ما خبری از عیدی، پاداش و سنوات پایان سال نیست

که در حال حاضر به عنوان شرکت فعال « شرکت توسعه پوالد زراوند»مدیره و برادر مدیرعامل 
ها  ساس روزهای کاری افراد به آنپرداخت حقوق بر ا: کند،گفت در معدن ماه زمین فعالیت می

ی عضو هیات مدیره،چنین  اما کارگری که درباال ذکرش رفت،درباره این گفته.شود انجام می
ساعت را  281کند کارگر به عنوان مثال  از نظر حقوقی و از نظر اداره کار هیچ فرقی نمی: گفت
ساعت  28برخی از ما . وزر 01روز در یک ماه در محل کار حضور داشته باشد، یا طی  61طی 

بنابراین . ساعت بیکار هستیم 84به صورت مداوم در محل معدن در حال فعالیت هستیم و 
ایم و برنامه  ایم در معدن حضور داشته ساعت کار انجام داده 28روز در ماه که هر روز  01شاید 

ربطی ندارد  شود و حضور ما نیز بر اساس شیفت تعیین شده توسط مسئولین معدن انجام می



 

 

اگر ما : وی ادامه داد!روز حقوق دریافت کنم 01روم فقط  روز سر کار می 01که مثالً اگر من 
کنند؟ اگر اینچنین است این  روز بیمه می 61روز در محل کار هستیم، چرا ما را  01واقعاً هم 

 .شود خود یک کار غیرقانونی است که توسط شرکت انجام می

 مانده متوقف مالی مشکالت دلیل به کولبر درمان /کوه از ساله ۴۱ کولبر سقوط -*
 :است
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در روزهای گذشته،  :آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
این  .ساله اهل پاوه کرمانشاه به دلیل سقوط از کوه، مصدوم شد ۱۰کولبر « مانی هاشمی»

های عمیق شده و خانواده او توان مالی برای انتقال او به مراکز  کولبر ظاهراً دچار جراحت
جریان حادثه                                                                            .درمانی تهران را ندارند

ساله از ترس دستگیری و بازداشت، تعادل خود را از دست  ۱۰به این شکل بوده که مانی 
اش در روستای شمشیر از توابع پاوه کرمانشاه  او با خانواده  .کند دهد و از کوه سقوط می می

 .های محلی صورت گرفته است مارستانهای اولیه در بی کنند و درمان زندگی می

 از ید خلع با دولت مخالفتکارگران در انتظار اجرایی شدن رای دیوان محاسبات؛ -*
 !دارد موافقانی و مخالفان اسدبیگی عزل   /تپه هفت مالک

 

 

کارگران مجتمع نیشکر :آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه به گزارش خبرگزاری ایلنا؛ 
فت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای خلع ید از مالک متخلف هفت تپه خبر ه

منتظریم تا گزارش دیوان محاسبات جامه عمل بپوشد و : گویند این کارگران می. دهند می
در روزهای گذشته، دیوان محاسبات در گزارشی ضمن برشمردن تخلفات .اجرایی شود

سازی به استناد مقررات  سازمان خصوصی»: روشن کرده است واگذاری هفت تپه، تکلیف را
دیوان . باشد موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می

سازی را به وزارت  محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی
المال را انجام خواهد  تا استیفای کامل حقوق بیت امور اقتصادی و دارایی اعالم و پیگیری الزم

                                                                                                                              «داد
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مدعی شد که تا به حال حکم دیوان محاسبات مبنی بر توصیه به 

أله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و مس»: او گفت. خلع ید را دریافت نکرده است
این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در . هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد

                                                                                                                                «.گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست وزارت دادگستری است و تصمیم
گیری در  محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی هم در اظهاراتی مشابه وزیر اقتصاد تصمیم

قاعدتاً »: تپه را به شورای داوری واگذار کرد و گفت باره خلع ید از مالکان کنونی نیشکر هفت

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967820-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967820-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967820-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967863-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967863-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 

شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضاییه هم در آن  برای این منظور
                                                                                                                            :.هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود

حاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت هم چندی پیش در واکنش به اعتراضات کارگران اس
                                                                                                              .«نباید اجازه داد این موضوع سیاسی شود»تپه گفت که  نیشکر هفت

در ارتباط با ( نماینده تهران)که پس از انتشار دیوان محاسبات، احمد نادری  این در حالیست
 کوتاه وجه هیچ به و ایستاده ید خلع پای مجلس قطعا  » :لزوم خلع ید از اسدبیگی گفت

 بعد های رویه هم و بوده غیرقانونی واگذاری هم هستیم معتقد ما چون آمد نخواهد
 شده، واگذار او به مجتمع که فردی همه، از تر مهم .است بوده قانون خالف   آن، از

رسد رویارویی دولت و  در این شرایط، به نظر می.«است نداشته صالحیت و اهلیت
حاال کارگران هفت تپه . نمایندگان مجلس بر سر عزل اسدبیگی به نقطه اوج خود رسیده است

ولت چه تمایل داشته ما خواستار اجرایی شدن گزارش دیوان محاسبات هستیم؛ د: گویند می
 .باشد و چه نداشته باشد، این اتفاق باید بیفتد چون حکم قانون است

 معدن مدیران /منوجان فرکروم معدن حادثه مقصران با برخورد:دادستان منوجان -*
 :شدند احضار

 

به نقل از روابط عمومی :آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  ؛ایلناخبرگزاری به گزارش 
رضایی در خصوص ریزش معدن فرکروم و جانباختن یکی از کارگران این دادگستری کرمان، امید 

بالفاصله مدیران و مسئول واحد ایمنی و امداد معدن به دادستانی احضار : معدن، گفت
ای در دادسرای عمومی وانقالب شهرستان  در این رابطه پرونده: شدندرضایی اظهار داشت

صورت ویژه تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده منوجان تشکیل شده است و بازپرس پرونده به 
ای است که طی یک هفته اخیر در  با توجه به اینکه این دومین حادثه: وی اعالم کرد .است

معادن استان کرمان رخ داده است، ضرورت دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر 
                                                                .تری دنبال کنند ورت ویژههای مسئول و متولی موضوع ایمنی و امداد را در معادن به ص دستگاه

با مقصران : دادستان منوجان با اشاره به اینکه علل حادثه در حال بررسی است، هشدار داد
گفتی .احتمالی بدون اغماض و توجه به جایگاهشان برخورد قضائی صورت خواهد پذیرفت

یکی از کارگران معدن فرکروم در شهرستان منوجان به دلیل ریزش معدن  شنبه روز است عصر
یکی از کارگران این واحد معدنی در ( ماه دمردا )پایان ماه گذشته نیز. جان خود را از دست داد

 .ای مشابه جان خود را از دست داده بود حادثه

 : معوقه حقوق دریافت برای کارگران شکایات درصدی ۴۰۸۸ رشد -*
براساس آمارهای  : آمده است ۷۷شهریور  ۵۰به گزارش خبرگزاری ایلنا ؛ در تاریخ دوشنبه 

 ۱٣۷۶وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال 
به  ۷۹درصدی در سال  ۱۵۲۲داد با رشد بیش از فقره بوده که این تع ۱۱۷هزار و  ۱۲حدود 

 .هزار فقره شکایت رسیده است ۱۰٣نیز به  ۷۱هزار فقره شکایت و در سال  ۱۰۲

 :فراخوان تجمع اعتراضی  ناشنوایان مقابل سازمان صداوسیما -*

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967877-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967877-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967877-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-967578
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-967578
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-956288
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-956288
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967937-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


 

 

 

                                                                                          صبح 5از ساعت  55مهرماه  2چهارشنبه  :زمان
                                                             نرسیده به پل پارک وی نبش خیابان جام جم.تهران،خیابان ولیعصر :مکان
پذیری سیما برای  قانون حمایت از معلوالن با تاکید بر عدم دسترس 20عدم اجرای ماده :علت

                                                                                                                    شنوایاننا
مهر ؛ تجمع ناشنوایان با همراهی اعضاء کمپین  4تا  2همزمان با هفته جهانی ناشنوایان؛

قانون حمایت از حقوق معلوالن با  20معلوالن مقابل صداوسیما در اعتراض به عدم اجرای ماده 

 پذیری سیما برای ناشنوایان تاکید بر عدم دسترس

 :واکنش وزیر آموزش و پرورش  -*
به خبر ابتالی دو معلم یکی از : برپایه خبر کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است

 مدارس شاهد در تهران به بیماری کرونا و فوت یک معلم دیگر در گچساران 
ما  های طبق پیگیری. ها، خبرهای دقیقی نیست قطعاً اینطور نبوده و این خبر :حاجی میرزایی

 .گذرد این اخبار درست نبود، زیرا هنوز یک هفته از بازگشایی مدارس نمی
ممکن است یک شخص که معلم . حضوری انجام شده است بازگشایی مدارس به صورت نیمه

های گذشته شاید چنین بوده و  طی ماه. هم هست، در گذشته کرونا گرفته و فوت کرده باشد
 .شدند و درگذشتند ۱۷د جامعه مبتال به کویید معلمانی بودند که مانند سایر افرا

کارگر و کاسب باشند،   اند؛ کارمند، همانطور که ممکن است افرادی که بر اثر کرونا در گذشته
امکان دارد، معلم هم باشند، اما گزارشی نداریم مبنی بر اینکه بازگشایی مدارس تاثیری در 

 .ها اتفاق افتاده باشد ای بخاطر بازگشایی شیوع کرونا داشته یا حادثه
  ندارد_حد_مسئولین_وقاحت#

@etehad_bazn 

 :قضاییه قوه رئیس به ایران تراکتورسازی آالت ماشین کارگران سرگشاده نامه -*

967902-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

کارگران شاغل و : آمده است ۷۷شهریور  ۵۰دوشنبه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
هللا رئیسی  ای خطاب به آیت بازنشسته کارخانه ماشین آالت تراکتورسازی ایران در نامه

                                                                                                                      :نوشتند
شائبه حضرتعالی و مسئولین ذیربط  احتراما ضمن عرض ادب و تقدیر و تشکر از زحمات بی

رساند نظر به اینکه شرکت  ه محترم، بدینوسیه به استحضار عالی میمحترم آن ادار
 ۰۰بر اساس اصل  ۱٣۱۲در اواخر سال ( سهامی عام)آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز  ماشین

سازی به  توسط سازمان خصوصی ۶۱۵۹/۵/۱۲و  ۶۱۵۲/۵/۱۲قانون و طی قراردادهای شماره 
. ۱های  هامداران عمده به نام شرکتبه بخش خصوصی به س( ماهه ٣۶)صورت اقساطی 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%AF_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967902-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87


 

 

( مدیریت سرمایه گذاری ملت سابق)شرکت مدیریت امین پویا . ۵گذاری ملت  شرکت سرمایه
با هماهنگی و حمایت . واگذار گردید( خریداران این شرکت)های دریایی ارس  فرآورده. ٣

د دادستان محترم مقامات و مسئولین عالی رتبه استانی و تصویب شورای تامین استان و تایی
انقالب اسالمی تبریز مبنی بر خلع ید شرکت مذکور به دلیل سوءمدیریت فراوان و واگذاری آن 

به خریدار جدید واجدالشرایط و دارای اهلیت صورت پذیرد که به دستور معاونت محترم کل 
است ذربایجان شرقی اقدام به ارائه دادخواست اعالم ورشکستگی و درخو دادگستری استان آ

به عنوان ( اعضای شورای اسالمی کار شرکت)تاریخ توقف به نمایندگی سه نفراز کارگران 
طلبکاران که این امر باز با حمایت مسئولین عالیرتبه استانی و شورای تامین استان اقامه 

 ۱٣۷۰حقوقی تبریز تعیین شد و مطابق آن در آبان ماه سال  ۹دعوی گردیده و به دادگاه شعبه 
حقوقی طی کالسه پرونده شماره  ۹قت از طرف دادگا ه شعبه حکم مو

مبنی بر تحویل شرکت ورشکستگی به تقصیر به قائم مقامی اداره  ۷٣۲۷۷۱۰۱۱۲۹۲۲۱۵۲
الهی صادر گردید که به موجب رای قطعی  تصفیه امور ورشکستگی به ریاست حاج آقا امن

 ۷۲۲۷۷۹۰۱۵٣۱۲۱۵۱۲نامه شماره دادگاه محترم تجدید نظر استان به داد ۱۱صادره از شعبه 
های  و کالسه پرونده ۷۲۲۷۷۱۰۱۵٣۱۲۲۲۲۱به کالسه پرونده شماره  ۲۰/۱۵/۱٣۷۲مورخ 

منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر  ۷۰۲۹۹۹، ۷۲۲۲٣۱، ۷۲۲۲۶۲، ۷۰۲۹۹۱، ۷۲۲۲۷۰
ور دادگاه تجدید نظر استان، اداره تصفیه ام ۱۱گردیده است پس از صدور حکم قطعی از شعبه 

ورشکستگی تبریز اقدامات قانونی اجرای حکم ورشکستگی را نمود که تاکنون فقط مراحل 
تبریز انجام  –مزایده، فروش و واگذاری کارخانه شرکت مذکور به شرکت تراکتورسازی ایران 

باتوجه به مراتب فوق که از زمان تحویل امورات شرکت به اداره                     .شده است
سال سپری شده است به طوری که فقط مراحل  ٣ور ورشکستگی تبریز، حدود تصفیه ام

مزایده، فروش و واگذاری انجام شده در حالی که هنوز تصدیق طلب نشده است و کلیه 
. بالتکلیف هستند( شاغل، بازنشسته و مستعفی)طلبکاران شرکت خصوصا طیف کارگران 

قصیر و اقدامات قانونی توسط اداره تصفیه بدین ترتیب در اثنای اجرای حکم ورشکستگی به ت
امور ورشکستگی تبریز، موارد قابل توجهی به شرح ذیل جهت استحضار و رسیدگی و جهت 

و هرگونه تصمیمات مقتضی به حضور ایفاد ( طلب کار)جلوگیری از تضییع حق و حقوق کارگران 

 :گردد می

است ولی تاکنون هیچ اقدام  با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به تقصیر صادر شده .۱
قانونی مبنی بر احضار، تعقیب کیفری و حقوقی و یا سایر تعهدات که به موجب حکم صادره 

باشد از طرف اداره تصفیه  می( مدیرعامل، هیئت مدیره وقت شرکت)شامل کارفرمای مقصر 

 .امور ورشکستگی تبریز صورت نگرفته است

ی در مزایده و عدم اجرای صحیح مزایده فروش فروش کارخانه به زیر قیمت کارشناس .۵

 .کارخانه شرکت مذکور

 .به شرکت تراکتورسازی( ماه٣۲)فروش کارخانه به صورت اقساطی بلندمدت  .٣

سال از زمان  ٣رغم گذشت  عدم اجرای تسویه حساب طلبکاران و عدم تصدیق طلب علی .۰

 .واگذاری شرکت به اداره تصفیه استان

شاغل، بازنشست و )اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز، طلب کارگران بنا به اعالم  .۲
شود در صورتی سهم غرما زمانی شامل طلب کارگران  مشمول سهم غرما می( مستعفی

شود که ورشکستی عادی باشد در حالی که حکم صادره از دادگاه محترم ورشکستگی  می
باشد و این امر بایستی  مقصر می به تقصیر بوده و پرداخت مابقی طلب به عهده کارفرمای
شد درحالیکه چنین مواردی اتفاق  توسط اداره تاصفیه امور ورشکستگی تبریز پیگیری می

 .نیفتاده است

الحساب دریافتی از محل فروش اقساطی کارخانه شرکت، بجای پرداخت به  مبلغ علی .۶
اداره )بنا به اظهار خودشان کند که  گذاری کرده و سود دریافت می کاران، در بانک سپرده طلب

باشد، استفاده  این سود جهت تسیه بدهی شرکت به شهرداری و غیره می( تصفیه تبریز
 .خواهد شد



 

 

از زمان تحویل کارخانه شرکت به اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز، در موقع مراجعه طلب  .۹
ورد مناسب از طرف عوامل کاران به اداره تصفیه جهت پیگیری مسائل و مطالبات کارگری، برخ

اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز انجام نشده و همچنین تکریم ارباب رجوع رعایت 
ضمنا هر گونه همراهی و همکاری خویش را با آن اداره محترم اعالم نموده و در .شود نمی

با                                    .باشد صورت نیاز، مدارک مربوط به موارد اشاره قابل ارائه می
شرکت ( شاغل، بازنشسته و مستعفی)جمعی از کارگران /   تشکر و احترام شایسته؛

 تبریز -الت صنعتی تراکتورسازی ایران  آ ماشین

 : ، جان باختیک کارگر جوان در کیان مهر کرج براثر سقوط -*

ساله حین  20یک کارگر : آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  برپایه خبر منتشره؛
کاردریک ساختمان نیمه کاره واقع  در منطقه کیان مهرکرج بدنبال سقوط از طبقه دوم در دم 

 .جانش را ازدست داد

 
 :هزار کودک کار در خیابان های کشور ۰۸بیش از  -*
 
به دلیل حساسیت مردم، : به نوشته خبری کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است"

 "گیرند ها مورد آزار قرار می ابان کمتر از کارگاهکودکان کار در خی
 .گیرند مجاز و تحت نظارت نیستند ها که کودکان را به کار می بسیاری از کارگاه

گویند که شرایط خیابان برایشان  ی بین حضور در کارگاه و خیابان می این کودکان در مقایسه
گیرند و  و مورد آزار و اذیت قرار نمیبهتر است؛ زیرا در خیابان یک نظارت عمومی وجود دارد 

. اند و مراقب هستند آسیبی به آنها وارد نشود مردم درباره این کودکان نیز حساسیت پیدا کرده
کنند متفاوت است و آمار دقیقی از این  ها کار می با این حال وضعیت کودکانی که در کارگاه

 .افراد در دست نیست
اختالف   حال که در این کشور. بخواند، بازی و کودکی کند کودک نباید کار کند؛ باید درس�

  .کند، باید از دولت خواستار حمایت از کودکان کار باشیم طبقاتی، فقر و اختالس بیداد می
 کار_کودک_هب_نه#

 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

کارخانه پارس آمپول دراعتراض به سطح پایین حقوق وشرایط کاری نامناسب  -*
؛ دست همکار حق طلبی اخراجی برای دومین روز متوالی 99وبرای بازگشت بکار 

 : ض زدندبه اعترا

 

شهریور  ۵۰دوشنبه  روزدر تاریخ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به گزارش کانال رسمی 
برای دومین روز متوالی، کارگران کارخانه پارس آمپول واقع در شهرک صنعتی  : آمده است ۷۷

کاوه  شهرستان ساوه دراعتراض به سطح پایین حقوق وشرایط کاری نامناسب وبرای 
کارگر 211. همکار حق طلبی اخراجیشان از رفتن برسرکارخودداری کردند 00ت بکار بازگش

شهریور از سر می گذرانند  28شرکت پارس آمپول دومین روز اعتصاب و اعتراض خود را امروز 
شروع این اعتراضات از دو ماه قبل آغاز شده بود زمانی که کارفرما بدلیل مشکالت مالی از .

                                                                                                                                    . ولید دارو سرباز زد گرفتن نیرو برای ت

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn


 

 

دستگاه و 2اپراتور مشغول به کار بود اما به مرور به  0قبل از آن در خط تولید روی هر دستگاه 
با شروع فصل گرما و مناسب نبودن هواسازها . توسط یک کارگر اپراتور رسید دستگاه 8نهایتا 

و  6ی خنک کننده سالن تولید، اعتراض کارگران آغاز شد که کارفرما قبول کرد که اپراتور روی 
دستگاه کار کند که این اقدام کمی دیر انجام گرفت و کارگران خواسته های  2در ادامه روی 

این بار کارفرما زیر بار نرفت . ان آوردند از جمله کم بودن دستمزد و افزایش آندیگری را نیز به می
و دستور داد که کارگرانی که معترض هستند را اخراج کنند تا درس عبرتی برای دیگران شود 

در حال حاضر به خواسته کارگران درخواست دیگری نیز اضافه شده است و آن بازگشت فوری .
خواسته های . کار است که برای افزایش دستمزد تالش می کردندکارگر اخراجی به  00

                                                                                                                               : کارگران اعتصابی شرکت پارس آمپول عبارت است از
.                                                                                              ا بر سر کاراخراجی ه بازگشت فوری کار -0
                                                                                                                     .افزایش حقوق ماهیانه آنان  -2
                                      . بوجود آوردن شرایط مناسب برای کارکردن در تولید هر اپراتور یک دستگاه مانند گذشته -6 

قابل ذکر است که بدلیل مدیریت غلط در همان اوایل کار توسط مدیران ارشد و بی توجهی به 
سخت شده است و خواسته به حق کارگران اکنون حل این مشکل کوچک برای مدیریت 

 . بیشتر به لجبازی مدیران ارشد با کارگران کشیده است

 : ، جان باختسرش روی در سقوط اثر بر کارگر یک  -*
سیدمجید   : تآمده اس ۷۷شهریور  ۵۰خبرگزاری ایلنا ؛ در تاریخ دوشنبه خبرگزاری به گزارش 

پس از حضور : گفت( کننده فرمانده انتظامی استان البرز معاون هماهنگ)فیض جعفری 
باعث وقوع این   های امدادی در محل مشخص شد عدم رعایت نکات ایمنی در حین کار گروه

به گفته وی؛ در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این فرد حین کار به .حادثه شده است
ای به سرش فوت کرده است در عین حال جسد این کارگر برای برسی  هخاطر سقوط کرکر

 .بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد

ادامه تجمع کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش  -*
 :، همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهندبرای بازگشت بکاروتبدیل وضعیت

 

همچون  : آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  زی؛برپایه منتشره درشبکه های مجا
روزهای گذشته،کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش 

 .تجمع و خواهان بازگشت بکاروتبدیل وضعیت شدند

 :جمعی ازدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -*

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967922-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4


 

 

 

جمعی از دانشجویان دانشگاه : آمده است  ی کاراردو تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه
گر زیست دانشجویی در خوابگاه و  ی روند کنترل علوم پزشکی تبریز برای اعتراض به ادامه

ی انضباطی تشدید شده است، در  دانشگاه، که اخیرا با صدور احکام تعلیق توسط کمیته
 .مقابل ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جمع شدند

@ordoyekar 

بیانیه تشکلها و گروه های فعالین کارگری و بازنشستگان در ارتباط با اعدام نوید  -*

 : افکاری

تمام  : آمده است ۷۷شهریور  ۵۰در تاریخ دوشنبه  برپایه منتشره درشبکه های مجازی؛
                                                           .ها و دستگاههای حکومت بسیج شدند و نوید افکاری را به قتل رساندندارکان، ارگان

 20بامداد  :5نوید افکاری زندانی سیاسی بازداشت شده در جریان خیزش توده ای مرداد
یلیون مردم معترض ایران، در با بسیج تمام ارکان حکومت برای مقابله با ده ها م 55شهریور 

                                                                                      .زندان عادل آباد شیراز اعدام شد
نوید افکاری به نمایندگی از اکثریت مردم ایران، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و 
 دانشجویان و هر انسان منزجر از فقر، گرسنگی، زندان، شکنجه، اعدام، کشتار و به نمایندگی

                                                                                                                                                                    .از همه انسانهای آزادیخواه اعدام شد
را رقم زدند و عزم خود  54و  :53،5، 44نوید افکاری سمبل میلیونها انسان بود که خیزشهای 

را برای پایان دادن به همه مصیبت ها و نکبت هایی که بر سرشان آوار شده بود، جزم کرده 
حکومت این را به خوبی درک کرده است که جامعه دیگر قتل و کشتار و شکنجه و اعدام . بودند

ده است و امروز انزجار را به چشم دی 54تا  44خیزشهای . را بر نمی تابد و سکوت نخواهد کرد
از سیستم قتل و کشتار و گرسنگی توده ای در ازای دزدیها و غارتگریهای سازمانیافته در تمام 

                                                                   .ارکان قدرت در وجود مردم را کامال حس می کند
نها و نهادها مدافع حقوق انسان و قتل نوید و نویدها علی رغم اعتراضات مردم ایران و سازما

واکنشی جبونانه تا بلکه . های ورزشی، واکنشی به مردم خشمگین ایران بود حتی باشگاه
جامعه معترض و تشنه آزادی، رفاه و خوشبختی که به میدان آمده و فریاد دیگر بس است را 

                                                                         !سر می دهد، به عقب نشینی و سکوت وادار کند
ید بیشتر از این اجازه داد تا نویدهای دیگری که هم اکنون در زندان و اسارت هستند را نبا

هزاران انسان به تنگ آمده از این جهنم تحمیلی که به خاطر پایان دادن به آن در  .اعدام کنند
جه و اعتراف گیری شرکت کرده و بازداشت شده اند، همچنان زیر شکن 54تا  44خیزش های 

تعداد زیادی محکوم به اعدام شده اند و هر لحظه بیم آن می رود که به قصد . اجباری هستند
                                                           .انتقام جویی و زهر چشم گرفتن از مردم، اعدامشان کنند
خانواده های این زندانیان باید جلو . باید متحدانه دست بکار شویم و نگذاریم اعدامشان کنند

افتند و در مقابل زندانها اقدام به تجمع دستجمعی کنند و به همه مردم فراخوان حمایت بی
ما مردم وظیفه داریم برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و آزادی در کنار خانواده های . دهند

همه زندانیان سیاسی را . زندانیان باشیم، آنها را حمایت و در تجمعاتشان وسیعا شرکت کنیم

 .زندانها و شکنجه گاهها نجات دادباید از 

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


 

 

سندیکای  - 6 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -2 اتحاد بازنشستگان ایران -0
گروهی از  - 3 گروهی از فعالین کارگری سقز - 0 شورای همبستگی کارگری - 8نقاشان البرز

 فعالین لغو کار کودکان

 آبفای پیمانی کارگران استخدامی وضعیت تبدیل تکلیف:کارگران خواستار شدند -*
 :شود روشن اهواز

967985-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

از کارگران یکی : آمده است ۷۷شهریور  ۵۰به گزارش خبرگزاری ایلنا ؛ در تاریخ دوشنبه 
  چندین ماه است بخشنامه تبدیل وضعیت: پیمانکاری آب و فاضالب اهواز به خبرنگار ایلنا گفت

کارگران پیمانکاری آبفای اهواز از سوی آبفای کشور ابالغ شده و آبفای اهواز این موضوع را از 
د تا اینکه ده کارگران پنهان کرده است و در مقابل خواسته اعتراضی کارگران هم پاسخی نمی
نفر از  :0شماری از کارگران در روزهای گذشته تصمیم به پیگیری گرفتیم و پس از مراجعه 

او با .کارگران از اهواز به آبفای کشور در تهران، ارسال این بخشنامه به آبفای اهواز تایید شد
موتورچی کارگر در آبفای اهواز به صورت پیمانکاری به عنوان  ٣۲۲یادآوری اینکه فقط حدود 

ماهیت کار این کارگران و سایر همکارانی که به : چی مشغول به فعالیت هستند، گفت وپمپ
صورت پیمانکاری و قرارداد موقت مشغول کارند دائمی است اما به دلیل نامشخص بودن 

قانون کار، این کارگران سالهاست به صورت قرارداد  ۹های مربوط به تبصره یک ماده  نامه آیین
اصرار آبفای اهواز : این کارگر آبفای اهواز درادامه گفت... .اند پیمانکاری استخدام شده موقت و

برای پنهان کردن بخشنامه تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت برای ما قابل فهم 
نیست با این حال وقتی مدارک مستند ارسال این بخشنامه را از سازمان آبفای کشور دریافت 

ای جز قبول دریافت این بخشنامه را  م و به مسئوالن آبفای اهواز نشان دادیم آنها چارهکردی
نداشتند و در نهایت قرار شد آذر ماه سالجاری با برگزاری آزمون همه کارگران مشمول این 

وی با یادآوری این نکته که کارگران آبفای اهواز برخالف نیروی  .بخشنامه تبدیل وضعیت شوند
کاری، پاداش و  و قرارداد مستقیم مجموعه آب و فاضالب از مزایایی همانند اضافه کار رسمی
با وجود اینکه مطالبات : ، حق لباس و سایر خدمات عرفی محروم هستند، افزود کارانه، بن

روز است اما در مورد کارگران قراردادموقت و پیمانی  کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم به

 ....کنند های مزدی خود را با تاخیر دریافت می حداقل اینطور نیست و آنها

 : کارگران پارس آمپول ساوه، تجمع اعتراضی برپا نمودند -*

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967985-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967985-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

اعتصاب کارگران پارس آمپول ساوه : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه
وارد دومین . ز شده استکه در اعتراض به بی توجهی کارفرما به خواسته هایشان از دیروز آغا

 روز خود شد

@ordoyekar 

 قرارداد اجتماعی تامین با همکاری متقاضی ماماهای و دندانپزشکان پزشکان، با -*
 :شود می بسته

968589-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

به نقل از اداره کل   : آمده است ۷۷شهریور  ۵۲اریخ سه شنبه در ت ،ایلناخبرگزاری به گزارش  
در راستای : روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، امیرعباس منوچهری اظهار داشت

های اعالمی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر توسعه هر چه بیشتر نسخه  سیاست
است همکاری با سازمان تامین الکترونیک در سطح کشور و با توجه به اینکه امکان ارائه درخو

فراهم شده است،  (ep.tamin.ir) اجتماعی به هنگام ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک
: او افزود.ثبت نام متقاضی و ارسال درخواست همکاری با این سازمان، امکان پذیر شده است

کمیل مستندات حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری، نسبت به انجام بازرسی از مرکز متقاضی و ت
پروانه مطب، )الزم از جمله اخذ شماره شبای بانک رفاه و تکمیل فرم بازدید اولیه از مطب 

از .شود اقدام الزم انجام می( کارت ملی، کارت نظام پزشکی، ساعات فعالیت مطب و غیره
زمان ثبت نام، متقاضی، طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی محسوب شده و اولین پرداخت 

الزحمه ویزیت و خدمات، پس از بازدید اولیه که بیش از پنج روز کاری نخواهد بود، با  رخط حقب

 رعایت سایر ضوابط و مقررات انجام خواهد پذیرفت

اعتراضات کارگران پیمانی بیمارستان دهدشت نسبت به عدم پرداخت ماه ها  -*

 :، ادامه یافتحقوق

کارگران پیمانی بیمارستان  :آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  برپایه خبرمنتشره؛
دهدشت برای باری دیگر صدای اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق بلند 

یکی از این کارگران شرکتی معترض بیمارستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد .کردند
نیروهای خدماتی دوشادوش  ما:همکارش به خبرنگار یک رسانه محلی گفت 01بنمایندگی از 

مشغول به خدمت ... های مختلف اورژانس، کرونا و سایر پرسنل پرستاران، پزشکان در بخش
پس از پیگیری های زیاد و بی .بودیم  ماه بود که یک ریال حقوق دریافت نکرده 0هستیم ولی 

رگران را ماه حقوق کا2توجهی از سوی مسووالن و رسانه ای شدن مشکل،باالخره پیمانکار 
نماینده پیمانکار هم می :وی افزود.تا حال را یک ریال پرداخت نکردند 2پرداخت کرد ولی از برج 

گوید تا االن حقوق و بیمه کارگران را  از جیب خود داده ایم ولی اگر دانشگاه تا پایان سال هم 
با اشاره به  این کارگر معترض!بودجه ای به ما ندهد یک ریال به کارگران پرداخت نمی کنیم

اینکه بی صاحبترین نیروهای بیمارستان،همین نیروهای شرکتی 
پیمانکار،بیمارستان،شبکه بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی هیچکدام :است،گفت,خدماتی

 .توجهی به ما نمی کنند،اگر این موضوع ادامه پیدا کند همه دست از کار می کشیم

وضع نسرین ستوده بسیار بد : هسی و پنجمین روز اعتصاب غذای نسرین ستود -*
 :است

 
روز  60: رضا خندان در توئیتر نوشته: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

هایش را قطع  هفته است مالقات 8او . دیروز روز مالقات بود. گذرد از اعتصاب غذای نسرین می
هایش فهمیدم  از صحبت. ود صحبت کردمبا همسر رضوانه که با او مالقات کرده ب. کرده است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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بسیار بدتر از چیزی که در روزهای گذشته پشت . ای بد است وضع نسرین به طرز نگران کننده
 .تلفن سعی داشت نشان بدهد

@ordoyekar 

دچار بحرانند، حقوق های نجومی های بازنشستگی  اگر پول نیست و صندوق -*
 به قلم منصور میرزایی ، معلم بازنشسته مدیران را از کجا تامین می کنید؟

 
چطور است که همواره » : است آمده ببازنشستگان اتحاد تلگرامی کانال خبری نوشته برپایه
سازی و  انتوانیم همس ی بحران قرار دارند و نمی ها در آستانه گویند پول نداریم و صندوق می

ها  رسد که مدیران صندوق ها را اجرایی کنیم، اما گاه و بیگاه خبر می افزایش مستمری
  !گیرند؟ پمیلیون تومان در ماه حقوق می ۲۲میلیون یا ۰۲

ی  النسلی، بهره ها متعلق به بازنشستگان است و نباید مدیران از این اموال بین اموال صندوق
می از یک طرف محصول عدم اجرای قانون و از سوی دیگر، های نجو ناعادالنه ببرند؛ فیش

های بازنشستگی،  هاست؛ کانون ی واقعی بازنشستگان در امورات صندوق حاصل عدم مداخله
شود که هر  ی مداخله ندارند؛ این می ی بازنشستگان نیز اجازه کارکرد مثبتی ندارند و قاطبه

 «!دارد مدیری هر چقدر بتواند و دستش برسد برمی
درصد زیاد شود و ۱۲در شرایطی که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری فقط 

تر شدن به خط فقر در حال تکاپو هستند تا شاید کمترین کار، مسدود کردن  کارگران در نزدیک
ها در  قانون ششم توسعه و ثبت حقوق ۵۷بگیری پس از بازگشت به الزامات ماده  راه نجومی

قابل دسترسِ عموم باشد؛ بگذریم از این که در قانون اساسی نیز بارها بر لزوم  های سامانه
های اخیر، تعریفی جدید از  های ملی تاکید شده؛ اما انگار در دهه ی ثروت توزیع عادالنه

باب شده است؛ تعریفی که به معنای اکثریت زیر خط فقر و اقلیِت فوقِ برخوردار « عدالت»
 !کند را همیشگی فرض می« مردم»ها یعنی  ن اصلی ثروتاست و محرومیت صاحبا

 منصور میرزایی ✍ 

 معلم بازنشسته
 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

  :دارو و غذا سازمان دربرابر اس.پی.ام های خانواده تجمع -*

                                                                                                      
و « اس پی ام»جمعی از بیماران :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

هایشان در اعتراض به نبود دارو که موجب افزایش شدت بیماری شده، در مقابل  خانواده
 دارو دست به تجمع زدندسازمان غذا و 
@ordoyekar 

 :ایم نکرده پیدا کار هنوز /برفاب ی شده بیکار کارگران ساله چهار سرگردانی -*
968559-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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شماری از کارگران  : مده استآ ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  ،به گزارش خبرگزاری ایلنا
کارگر کارخانه برفاب  ۷۹۰حدود : واقع شهرکرد در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند« برفاب»کارخانه 

این کارگران که به دالیل . اند به مرور از محل کار خود تعدیل و بیکار شده ۷۲از ابتدای سال 
مکان پیدا کردن شغل جدید را اند، پس از سالها هنوز ا مختلفی شغل خود را از دست داده

                                                                                               .نیافته و بیکار هستند
کارگران این کارخانه با بیان اینکه از آن زمان تاکنون برای یافتن شغل جایگزین سرگردان 

  ۱۲تا  ۱۲ن سوابق کاری نزدیک به در زمان بیکاری؛ هر کدام از ما کارگرا: هستیم، افزودند
ها تالش کردیم که شغل جدیدی بیابیم اما به هر کارگاهی  سال داشتیم و بعد از آن ماه

به گفته آنها؛ اگرچه در .کنند های محتلف از پذیرش ما خودداری می کنیم به بهانه مراجعه می
رری بیمه بیکاری استفاده ای از مق آن زمان هر کدام از کارگران بیکار شده طبق سوابق بیمه

اند اما بعد از پایان یافتن مقرری بیمه بیکاری و در شرایط کنونی اقتصادی مرتب برای  کرده
اند شغلی پیدا کنند و  اند اما که هنوز موفق نشده های زندگی به دنبال کار بوده تامین هزینه

ر ادعای یکی از کارگران بنا ب.این موضوع مشکالت معیشتی زیادی برای آنها ایجاد کرده است
همکاران   نفر از ۵۲۲سابق برفاب، بیکاری کارگران قدیمی کارخانه درحالی ادامه دارد که حدود 

آور را داشتند که متاسفانه سختی  قدیمی آنها شرایط بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان
کارگران در اداره  ؛ در این زمینه شکایاتی از سویکارگری معترضبه گفته  .کار آنها لحاظ نشد

بندی مشاغل خود و  این کارگر به طرح طبقه.کار شهرکرد مطرح و آرای آن نیز صادر شد
باوجود آنکه شغل کارگران کارخانه برفاب در زمره مشاغل : همکارانش نیز اشاره و اظهار کرد

نین مربوط پوشی کردند و کارگران را از قوا آور قرار داشت اما مسئوالن از آن چشم سخت و زیان
چون بعد از گذشت چهار سال امکان پیدا کردن  :این کارگر اظهار داشت.بهره کردند به آن بی

شغل جدید برای ما فراهم نیست و این موضوع ما را در وضعیت بد اقتصادی و مالی قرار داده 
 .است، از کارفرما در خواست داریم به مرور ما را به کار سابق خودمان بازگرداند

پولی خانواده  ساله که از کوه سقوط کرد به دلیل بی ۴۱مان مانی، کولبر در -*
 :متوقف شد

 
 کولبر#توانیم صدای مانی،  آیا می : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

در حین کولبری و سقوط از ارتفاعات کرمانشاه به شدت دچار جراحت شده ای که  ساله ۱۰
 باشیم؟

مانی که اکنون باید سر کالس درس بود برای ادامه درمانش در تهران به کمک نیاز دارد و 
 پولی به تهران میسر نبوده است انتقال او به دلیل بی

@ordoyekar 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 

 

 :است نشده رداختپ سوسنگرد شهرداری کارگران مطالبات ماه  ۵ -* 

968399-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

تعدادی از کارگران  : آمده است ۷۷شهریور  ۵۲به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ سه شنبه 
شهرداری سوسنگرد در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و 

ای ما به تامین اجتماعی پرداخت  بتدای سال جاری مطالبات بیمهعالوه بر حقوق، از ا: گفتند
های ملکی  هایمان در زمینه دریافت خدمات درمانی از بیمارستان نشده و ما به همراه خانواده

های مکرر کارگران برای  به گفته کارگران، عالرغم پیگیری.ایم تامین اجتماعی دچار مشکل شده
دهند، به  های کارگران نمی ای به درخواست کننده سخ قانعدریافت حقوق، مسئوالن شهری پا

در روزهای : آنها گفتند .مان دست به اعتراض بزنیم همین دلیل ناچاریم برای وصول مطالبات
مان ناچار شدیم تجمع اعتراضی مقابل ساختمان  گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت مطالبات

اردیبهشت ماه سالجاری نیز برای چندین روز . فرمانداری شهرستان دشت آزادگان برگزار کنیم
این کارگران .های شهر خودداری کردیم آوری زباله در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق از جمع

کنیم اما از  کار می: کنند، در ادامه گفتند های خدمات و فضای سبز کار می که در بخش
ر دستمزد هم بگیرد، در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگ! دستمزد خبری نیست

تواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان  نمی
منابع درآمدی شهرداری از راه   طبق اظهارات این کارگران؛ یکی از.ها به تعویق افتاده است ماه

دهد از همین رو  دریافت ارزش افزوده است که این مبلغ ناچیز کفاف حقوق کارگران را هم نمی
به گفته این کارگران؛ .ی شهری استفاده کند اخذ شده  شهرداری ناچار است از درآمد عوارض

آنها . بخش دیگری از نگرانی آنها گسترده شدن شیوع ویروس کرونا در شهر سوسنگرد است
در این روزهای پرخطر، مسئوالن شهری نسبت به رعایت اصول محافظتی : باره گفتند در این

با شروع نیمه دوم سال : آنها تاکید کردند.توجه هستند کارگران شهرداری در برابر کرونا کم
انتظار داریم مسئوالن موضوع معوقات مزدی کارگران شهرداری سوسنگرد را پیگیری 

های شهرداری را دلیل تاخیر در پرداخت  شهرداری سوسنگرد، کمبود نقدینگی و بدهی.کنند
داند و وعده داده است که به زودی بخشی از معوقات پرداخت  می مطالبات مزدی کارگران

 .شود می

اكنون تو نیز به جمع ما مادران : شهناز اکملی خطاب به مادر نوید افکاری -*
 :!..تا روز دادخواهی.. دادخواه آمدي

 
اه شهناز اکملی ممادر جانباخته ر: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

 :آزادی مصطفي كريم بیگي خطاب به بهیه نامجو مادر نوید افکاری نوشته
براي خواهرم بهیه نامجو كه سیاه پوش فرزندش شد، كه مانند من پسرش را در تاريكي شب 

 .به گور سپرد و به خانه برگشت اما سیاهي ِ آن شب هرگز تمام نشد
ه آمدي، جمعي كه آرزو میكنم هیچ مادري خواهر عزيزم اكنون تو نیز به جمع ما مادران دادخوا

آنجا كه صداي مامان گفتنش در گوش ات میپیچد اما . به آن اضافه نشود و بهیه آخرينش باشد
خودش را نمیبیني و هزاران لحظه اي كه شايد تو تجربه كني و من هنوز تجربه نكرده باشم، 

به تو خواهد بخشید، من اين را اما بدان كه روح پسرت در قلب تو خواهد دمید و شجاعتش را 
 .در همه مادران دادخواه ديده ام

شجاعتشان معمولي نیست و مانند كسي است كه مرگ را ديده و برگشته درست مثل 
فرزندشان، و تو آرام باش كه قلبت راه را نشان خواهد داد و دستانمان از اينجا تا شیراز در 

 تا روز دادخواهي ... دادخواهي دست يكديگر است تا روز دادخواهي ، تا روز 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968399-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 خواهر همدردت شهناز اكملي 
 افکاری_نوید#

 شهناز اكملي

@shahnaz_akmali 

 /ایم نگرفته دستمزد که است نیم و ماه دو:کارگران شهرداری کوت عبدهللا -*
 منابع تامین عدم علت ریزی برنامه بدون تقسیمات /کنیم مراجعه کجا به دانیم نمی
 :عبدهللا کوت شهرداری مالی

968481-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

کارگران شهرداری  : آمده است ۷۷شهریور  ۵۲به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ سه شنبه 
در اعتراض به چند ماه مزد معوقه دست از کار : ار ایلنا گفتندکوت عبدهللا در تماس با خبرنگ

های شهری را جمع نکردیم با این حال هنوز مطالباتمان پرداخت نشده  کشیدیم و زباله
اند، اظهار  این کارگران که بارها به مقامات ذیربط استان و شهرستان مراجعه کرده.است

به گفته .ایم و ماه و نیم است که دستمزد نگرفتهاالن د. اعتراضاتمان به جایی نرسید: داشتند
آنها، تعویق طوالنی دستمزد در حالی اتفاق افتاده که برخی مسئوالن شهری عامل اصلی 

نشدن محدوده بین اهواز و کارون و تقسیمات بدون   مشکالت شهرداری کوت عبدهللا را تعیین
عبدهللا شهر جدیدی است که در حاشیه به گفته این کارگران؛ کوت .کنند ریزی عنوان می برنامه

انتخاب شده است بنابراین شهرداری کوت عبدهللا   شهر اهواز به عنوان مرکز شهرستان کارون
به نوعی بین دو شهرستان کارون و اهواز بالتکلیف است و در نتیجه تامین منابع مالی حقوق 

                                                                                .کارگران نیز با مشکل روبرو است
بارها برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالباتمان مقابل : کارگران همچنین تاکید کردند

ساختمان استانداری و فرمانداری جمع شدیم که با فشار مسئوالن باالدستی، شهرداری در 
عدی های ب کند و مجددا باید برای دریافت طلب هر نوبت یک ماه از مطالباتمان را پرداخت می

کارگران شهرداری کوت                                                                            .تجمع کنیم
جدا از کارگران، پرداخت حقوق کارمندان شهرداری نیز به تاخیر : عبدهللا در ادامه تصریح کردند

های  توجهی اگر بی: تنداین کارگران اظهار داش.افتاده و آنها نیز مشکالت معیشتی دارند
دانیم به کجا مراجعه کنیم؛  مان ادامه پیدا کند نمی مسئوالن شهری در خصوص پرداخت حقوق

 .ایم و با این شرایط قادر به کار کردن نیستیم درمانده شده

 :اند در صنف خبازان، همه دچار مشکالت معیشتی شده -*
 

بک روز پس از اعتراض نانوایان یزد در برابر  : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
 8شما حاضر هستید با حقوق ثابت »: استانداری و در دست داشتن بنری که در آن نوشته بود

یکی از این معترضان حاضر در تجمع دیروز « سال قبل در این عصر تورم و گرانی زندگی کنید؟
، درآمد صنف نانوا دچار انجماد شده چهار سال است با ثابت ماندن قیمت نان در یزد»  :گفته

آور افزایش یافته؛  های زندگی سرسام است؛ این درحالیست که در همین مدت، همه هزینه
درصد باشد اما دستمزد  001اگر سرجمع تورم را در این چهار سال حساب کنیم، شاید باالتر از 

 .و درآمد ما نانوایان ثابت مانده است
اند؛ فرقی ندارد چه  نف خبازان، همه دچار مشکالت معیشتی شدهدر ص: گوید این نانوا می

ها زیاد شده اما چون قیمت نان باال  شاگرد نانوا باشد و چه صاحب یک باب نانوایی؛ همه هزینه
 «.ها نرفته، نه دستمزد کارگران این صنف افزایش یافته و نه درآمد صاحباِن خبازی

 :2هزینه های ماهانه است و قمت هر دالر به در شرایطی که دستمزدها یک چهارم : ن.پ
هزار تومان رسیده، افزایش قیمت نان احتمال شورش گرسنگان را افزایش می دهد و تنها 

. چاره برای متعادل ماندن قیمت نان و افزایش مزد نانویان پرداخت سوبسید به نانوایی هاست
زایش میزان سوبسیدها براساس اما دولت به علت ورشکستگی و خالی بودن خزانه توانایی اف

این بن بست در زمینه محصوالت کشاورزی، دامپروری، مرغداری، صیفی . نرخ تورم را ندارد
کاری، گندم کاران و همه تولیداتی که با نهادها، کودهای شیمیایی مربوط است تشدید شده 
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 .است و مردم را به سمت، قحطی و گرسنگی بیشتر سوق می دهد

@ordoyekar 

 کارگران برای کاست و کم بدون استخدامی نامه آیینای مطرح شد؛ در نامه -*
 !نیستند پایبند توافقات به /شود اجرا مخابرات

 
 رئیس) باقری میثم : آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ای خطاب به دو عضو هیات مدیره  در نامه (قم استان مخابرات کارکنان کارگری صنفی انجمن
نامه پرسنلی و استخدامی مخابرات  ر اجرای بدون تنازل آیینشرکت مخابرات ایران خواستا

 .برای کارگران این نهاد شد
در راستای صیانت از منافع : در این نامه ضمن یادآوری تعهدات پیشین مخابرات آمده است

عمومی و به منظور توقف روند افزایش بدهی انباشته شرکت مخابرات به کارکنان شاغل و 
                                                                                                    .نامه پرسنلی مخابرات اجرایی شود وری کارکنان، آیین تمندی و بهرهافزایش میزان رضای

براساس توافقی که هفدهم آذر سال گذشته صورت : گوید باقری در ارتباط با این نامه می
در ادامه در یازدهم تیرماه . نامه اجرایی شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد آیینگرفت، قرار بود 

امسال، رئیس هیات مدیره مخابرات در این زمینه به مدیرعامل مخابرات تذکر داد اما بعد از 
                                               .گذشت هفتاد روز هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است

 و بازدهی کاهش و کارکنان به مخابرات انباشته بدهی جبمو تاخیر این او، گفته به
                                                                                                                                            .شود می کارکنان انگیزه
ان نمایندگان قانونی دولت در مخابرات بایستی اعضای هیات مدیره مخابرات به عنو: گوید او می

  .بر روند اجرای قانون نظارت کنند و از بروز تخلفات جلوگیری کنند

 :اعتراض خبرنگاران نسبت به طوالنی شدن شرایط احراز بیمه بیکاری  -*
 

 برخی خبرنگاران از طوالنی: آمده است نگاران مستقل ایران روزنامه به نوشته کانال تلگرامی
 .شدن فرآیند احراز شرایط بیمه بیکاری در ادارت تامین اجتماعی انتقاد کردند

ها از ابتدای سال به شدت افزایش یافته و تاکنون شرق، ابتکار،  تعداد نیروهای اخراجی رسانه
ها تعدادی از نیروهای خود را اخراج  شهروند، همشهری، آتیه نو، ایرنا، ایلنا و دیگر رسانه

 .اند کرده
تا  ۵روند بررسی شرایط بیمه بیکاری : گویند رنگاران ضمن انتقاد از وضعیت بیمه بیکاری میخب
  .برد و طی این مدت فرد بیکار هیچ منبع درآمدی ندارد ماه زمان می ٣

با اینکه مبلغ بیشتری به : گوید یکی از خبرنگارانی که بیمه بیکاری کرونا دریافت کرده می
کردیم، تنها یک میلیون تومان در ماه بابت بیمه بیکاری  ت مینسبت حداقل دستمزد دریاف

  .داد های زیاد این روزها را نمی دریافت کردیم که کفاف هزینه
این درحالی است که همین بیمه بیکاری کرونا نیز که خارج از شرایط قانون بیمه بیکاری 

 .شد، به برخی هنوز پرداخت نشده است بررسی و ثبت می

@IRFreeJournalist 

 دستفروشان فعالیت /هستند اعتماد بی شهرداری به دستفروشان:علی اعطا -*
 :شد اعتمادی بی سبب پیمانکاران نظر زیر

968350-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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سخنگوی شورای : آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
ساماندهی »در خصوص مصوبه  ۵۲در برنامه تهران با حضور « علی اعطا» اسالمی شهر تهران
شورای  ۷۹در بهمن ماه سال : توضیح داد و گفت« کانون شهر تهران مشاغل سیار و بی

اسالمی شهر تهران این مصوبه را گذراند اما اختالف نظر بر سر موضوع دستفروشان وجود 
ت و باتوجه به ماده داشت؛ برخی معتقد بودند که دستفروشی یکی از مصادیق سد معبر اس

وی با .ها، وظیفه شهرداری مقابله با پدیده با آن به عنوان سد معبر است قانون شهرداری ۲۲
دانستند تا با دستفروشی به عنوان سد  ها خود را مجاز می بیان اینکه سالیان سال شهرداری

یار و یکی از دستاوردهای مصوبه ساماندهی مشاغل س: معبر برخورد کنند، اظهار داشت
کانون شهر تهران این بود که در نوع مواجهه مدیریت شهری با پدیده دستفروشی تفاوت  بی

                                                                    ...                                           .ایجاد کرد
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه همه کالن شهرها به دلیل تمرکز 

در حال حاضر تهران به : اند، گفت ی به مکانی جذب برای مهاجر تبدیل شدهسیاسی اقتصاد
کنند؛ از  مکان جاذب جمعیت شده و افراد بسیاری برای اشتغال به این شهر مهاجرت می

شوند، دستفروشی به عنوان یکی  آنجایی که بخشی این افراد کمتر وارد اقتصاد رسمی می
وی بر ضرورت تسریع در شناسایی .گیرد آنان قرار می از مصادیق اقتصاد غیررسمی مورد توجه

توان  ساماندهی دستفروشان باید یک امر مستمر باشد و نمی: دستفروشان تاکید کرد و افزود
                                                                       .در مقطعی اقدام به ساماندهی کرد و سپس این موضوع را رها کرد

با وجود تمام دشواریهای اجرای مصوبه : عضو شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد
ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون اما انتظار از شهرداری تهران این است که این مصوبه را 

دار کردن  ساماندهی دستفروشان در سه موضوع شناسنامه: وی ادامه داد.زودتر اجرای کند
محل فعالیت دستفروشان و زمان و ساعات فعالیت پیگیری  دستفروشان، ساماندهی

شناسنامه دار کردن دستفروشان کار دشواری است به عنوان مثال : اعطا افزود....شود می
اخیراً همکاری بین شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان برای کمک به دستفروشان شکل 

معتبر و مورد توافق از  گرفت اما یکی از معضالت اجرای این همکاری، نبود فهرست
                                                               ...                                           .دستفروشان بود

شود، اظهار  وی با بیان اینکه ساماندهی و شناسایی دستفروشان با مقاومت روبرو می
اعتمادی  شود بی آنچه موجب مقاومت برای شناسایی و ساماندهی دستفروشان می: داشت

                                                                                                                   .شهرداری است که در درازمدت شکل گرفته است آنان به مجموعه
اعتمادی این است که  یکی از مصادیق بی: عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت

ان ارائه شود و دستفروشان مجبور باشند به جای اینکه هایی از ساماندهی به پیمانکار بخش
وی با تاکید بر اینکه ما ....به صورت خودگردان فعالیت کنند، زیر نظر پیمانکاران فعالیت کنند

توانستیم یک فرهنگ سازمانی در شهرداری مبنی بر برخورد با دستفروشی به عنوان سد 
تاخیر در اجرای مصوبه از : دهیم، گفت های گذشته شکل گرفت تغییر معبر را که طی دهه

: اعطا تاکید کرد.سوی شهرداری واقعیت دارد و باید شهرداری تهران در این خصوص تسریع کند
به عنوان سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران و نهاد ناظر، این مطالبه را از شهرداری داریم 

رایطی که تنگنای جدی که این مصوبه را در جهت احقاق یک حق در بحث اشتغال، در ش
 .اقتصادی را داریم، انجام دهد که بتوان گزارش روشنی به مردم ارایه داد

 :نقص حکم اعدام هوشمند علیپور -*

 
حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی سیاسی : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 



 

 

دادگاه  ۵مجدد به شعبه  در زندان سنندج توسط دیوان عالی کشور نقض و جهت محاکمه
 ٣۲جلسه دادگاه علیپور در تاریخ . انقالب سنندج به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شد
هوشمند علیپور دیماه سال گذشته . شهریورماه امسال در این شعبه دادگاه برگزار خواهد شد

 .دادگاه انقالب سنندج به اعدام محکوم شد ۱توسط شعبه 
شهریور به خانواده اش گفته که حکم اعدام وی در  ۵۲شنبه  مروز سهوکیل هوشمند علیپور ا

دادگاه انقالب سنندج به عنوان شعبه هم  ۵دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده به شعبه 
شهریورماه در این  ٣۲به آنها گفته شده جلسه دادگاه در تاریخ . عرض ارجاع داده شده است

 شعبه برگزار خواهد شد

@ordoyekar 

 ثابت درآمدمان است سال چهار /شدند استانداری دامان به دست یزد نانوایان -*
 !مانده

968288-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

نانوایان استان یزد از : آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه ارش خبرنگار ایلنا، به گز
یکی از این نانوایان که .ثابت ماندن درآمدهای خود در چهار سال گذشته به شدت انتقاد دارند

صنفان خود به استانداری یزد مراجعه کرده، در تشریح اعتراض  روز گذشته به همراه هم
چهار سال است با ثابت ماندن قیمت نان در یزد، درآمد صنف نانوا دچار : گوید نانوایان می

آور  های زندگی سرسام انجماد شده است؛ این درحالیست که در همین مدت، همه هزینه
درصد  001افزایش یافته؛ اگر سرجمع تورم را در این چهار سال حساب کنیم، شاید باالتر از 

در صنف خبازان، همه : گوید این نانوا می.نانوایان ثابت مانده استباشد اما دستمزد و درآمد ما 
اند؛ فرقی ندارد چه شاگرد نانوا باشد و چه صاحب یک باب  دچار مشکالت معیشتی شده

ها زیاد شده اما چون قیمت نان باال نرفته، نه دستمزد کارگران این صنف  نانوایی؛ همه هزینه

 .ها خبازیافزایش یافته و نه درآمد صاحباِن 

 شکل هر به و کرده ورود موضوع به دارند درخواست استانداری از یزد نانوایان
 .دهد نجات معیشتی بحران از را نانوا صنف نان، قیمت افزایش جمله از ممکن

ها هستند که  کارفرمایان نانوا در حالی خواستار افزایش قیمت نان برای جبران افزایش هزینه
ی کار  ها و فعاالن این صنف معتقدند؛ افزایش قیمت نان، چاره واییبسیاری از کارگران نان

گویند  کنند؛ این فعاالن می ها نیز ضرر می نیست چراکه با گران شدن نان، خود کارگران نانوایی
ها از این صنف قاطعانه  های جانبی و پرداخت سوبسید به نانوایی دولت باید با کاستن از هزینه

 .حمایت کند

ماه بدون حقوق وقرارداد مشغول  3ان شرکتی بیمارستان بقایی اهوازکارگر -*

  :بدان ها داده شد تهدید کارگران به اخراج از کار در صورت اعتراض -کارند 

ماه است  6به مدت  :آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  برپایه خبر های منتشره؛
قرارداد وپرداخت حقوقشان مشغول کارند واز که کارگران شرکتی بیمارستان بقایی اهواز بدون 

این کارگران با ارسال نامه ای .طرف مدیران به اخراج از کار در صورت اعتراض تهدید می شوند
اینجانب .به یک رسانه خواهان انعکاس صدای اعتراضشان نسبت پایمالی حقوقشان شدند

های کرونایی در خط مقدم  زهای فعال بیمارستان و کاردرمانی که این رو پرسنلی از پرسنل

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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هستم تقاضایی از شما خواستارم و آن اینکه ما به عنوان پرسنل شرکتی در بیمارستان 
اهواز مشغول کار هستیم، اما این سه ماه شد بدون حقوق و قرارداد مشغول کار  ۵بقایی 

ی ما کنند این مسئله در این اوضاع اقتصادی برا هستیم وهر هفته به هفته بعد موکول می
های بیمارستان نسبت به اخراج شدن سکوت  بسیار سخت و دشوار است و ما از ترس تهدید

رسد و ما از شما تقاضا داریم نسبت به این موضوع پیگیر  کرده و صدای ما به جایی نمی

 .باشید

 نایده را تومانی هزار ۵۸۸ و میلیون ۰ معاش سبد:یک فعال صنفی کارگری -*
 گفتمان" تومانی هزار ۰۸۸ و میلیون ۰ کف   مستمری و مزد تعیین در چرا /نگیرند
 !شد؟ "غالب
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از ابتدای سال جاری  : آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

هزار تومانی مستمری  ۱۲۲و  میلیون ۵دولت با کمک مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کف 
بازنشستگان کشوری، این عدد را به عنوان مبنای افزایش مزد و مستمری در افواه عمومی 

سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز،  در جریان اجرای همسان. نهادینه کرد
 ۱۲۲میلیون و  ۵بگیر به همان عدد  هدفگذاری بر مبنای رسیدن دریافتی بازنشستگان حداقل

 کانون مدیره هیات عضو) مرادی نادر این درحالیست که به گفته. هزار تومان صورت گرفت
به : کند این رویه، فقط یک هدف را دنبال می (تهران استان کار اسالمی شوراهای هماهنگی

 .«سبد معیشت خانوار»حاشیه راندِن گفتماِن 
 کارگر، ی طبقه تنازل دونب ی خواسته و ست قانونی درصد صد گفتمان یک معیشت، سبد

 .است معیشت سبد ی شده روز به عددِ  به مستمری و مزد رساندن
نشانی تهران با تاکید بر اینکه محاسبات اخیر نشان  رئیس شورای اسالمی کار کارگران آتش

 ۷۰۲میلیون و  ۰های بهداشتِی خانوار، سبد معیشِت  دهد که پیامِد گرانی مسکن و هزینه می
: گوید هزار تومان رسیده است؛ می ۲۲۲میلیون و  ۹در مردادماه به  ۷۱اسفند  هزار تومانی

هزار  ۱۲۲میلیون و  ۵نباید این عدد را نادیده بگیرند؛ هرچقدر بخواهند با برجسته کردن عدِد 
تومان، جامعه کارگران و بازنشستگان را از الزامات قانونی دور کنند و اذهان را به سمت این 

، بازهم نباید فراموش کرد که کمترین حق کارگران و بازنشستگان، دریافتی عدد جلب کنند
قانون تامین  ۷۶قانون کار و هم ماده  ۰۱هم ماده . مطابق با سبد معیشت خانوار است

ای کمتر از  اجتماعی به صراحت بر این حق تاکید دارد و نباید هیچ کارگر شاغل یا بازنشسته
                                                                             .گیردهای زندگی، حقوق ب سبد هزینه

اگر قرار باشد قانون : گوید مرادی در ادامه ضمن انتقاد از تعلل در ترمیم مزد و مستمری می
های قانونی دستمزد رعایت شود، باید هم مزد کارگران شاغل و هم مستمری  یعنی حداقل

لی کار که در کارگران بازنشسته در اسرع وقت ترمیم شود حال آنکه در آخرین جلسه شورایعا
هجدهم شهریورماه برگزار شد، هیچ تالشی برای ترمیم دستمزد صورت نگرفت؛ راهکارهای 

تواند حق قانونی  هزار تومانی حق مسکن نمی ۵۲۲سازی یا افزایش  اصالحی مانند همسان
ست و  کارگران و بازنشستگان را به حاشیه ببرد؛ سبد معیشت، یک گفتمان صد درصد قانونی

ی سبد  ی کارگر، رساندن مزد و مستمری به عدِد به روز شده بدون تنازل طبقه ی خواسته

 .استمعیشت 

 :، جان باختیک کارگر مقنی در مهرشهر کرج براثر برق گرفتگی -*
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ساله  60یک کارگر  :آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  برپایه خبر های منتشره؛
دلیل اتصالی برق باالبر دچار برق گرفتگی شد وبه حین کار حفاری چاه در مهرشهر کرج به 

 .داخل چاه سقوط ودردم جان باخت

 :شهرکرد تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی -*

 

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
، دست به اعتراض  اخلیعلوم پزشکی شهرکرد به عملکرد معاونت آموزشی و باالخص گروه د

 .زدند
@ordoyekar 

 فقر هب مربوط آمار است؟ کرده فقیر را ایرانی چند کرونادهد؛ ایلنا گزارش می -*
 : نیست دسترس در کرونا از ناشی

968093-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

بر اساس قرائن و  :آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  ؛به گزارش خبرنگار ایلنا 
های پراکنده و اظهارات جسته و گریخته، اطالعاتی کلی درباره تاثیر شیوع  شواهد، گزارش

صاد، اشتغال و به طور کلی رفاه اجتماعی شهروندان ایرانی در دسترس است، بر اقت ۱۷کووید 
اما جالب اینجاست که اطالعات ما از داخل کشور به مراتب کمتر از خارج کشور است یا اینکه 

شفافیت مناسبی صورت نگرفته و اطالعات بدون اینکه از نظر قانونی قید محرمانگی داشته 
تا زمانی که رسما اعالم نشود اطالعات مربوط به تاثیر شیوع کرونا بر .اند باشند، محرمانه مانده

شاخص فقر محرمانه است، باید فرض را بر آن بگیریم که اطالعات دقیق و قابل استنادی در 
های ناشی از شیوع کرونا را  این چنین ما هنوز گام اول برای جبران خسارت. دست نیست

چند نفر را فقیر کرده و شدت فقرشان چقدر است که  ۱۷وید دانیم کو ایم؛ هنوز نمی برنداشته
                                                                             .بخواهیم برای رفع آن اقداماتی صورت دهیم

افت شدید اقتصادی » :بلندمدت فقر درباره هشدار تا نفر میلیون ۴۰۱ مطلق فقر از
س از ناامیدی بزرگ اقتصادی دهه جهان به علت پاندمی کرونا از جنگ جهانی دوم به بعد و پ

میلیون  ۱۹۶دالر در روز، با بحران کنونی  ٣.۵۲توجه به خط فقر . سابقه بوده است بی ۱۷٣۲
                                                                    «.نفر دیگر به فقر مطلق دچار خواهند شد

 سازمان در فقر صصمتخ) شاتر دو اولیویر شهریور امسال به نقل از ۵۰این اظهارات روز 
های دیگر که حتی اگر در  نه در میان محتواهایی با زبان. های ایران منتشر شد در رسانه (ملل

بین محتواهای فارسی موجود در فضای مجازی جستجو کنیم، به اندازه نگارش یک کتاب 
مین ه. آوریم درباره تاثیر کرونا بر رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف اطالعات به دست می

صفحه شده که معاونت امور  ۱۲۲ای با بیش از  اطالعات از قضا دستمایه نگارش کتابچه
درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد »ریزی وزارت رفاه آن را با عنوان  اقتصادی و برنامه

ران کنند به تاثیر کرونا بر اقتصاد ای نگارندگان این کتابچه هرچند سعی می. منتشر کرد« ایران
چند نفر را در ایران فقیر  ۱۷توانند مشخص کنند که شیوع کووید  بپردازند، اما در آخر دقیقا نمی

آثار و پیامدهای اقتصادی و »: در این کتابچه آمده است .کرده و شدت فقر آنها چگونه است
و مدت و بلندمدت در د های میان مدت و هم دوره مالی شیوع ویروس کرونا را هم برای کوتاه

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968093-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968093-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

 

در بلندمدت از میان رفتن سرمایه انسانی انباشته . توان تحلیل کرد سطح کالن و خرد می
شده به ویژه پزشکان، پرستاران، مدیران صنعتی و اندیشمندان برخوردار از دانش ضمنی و نیز 

بخشی از آثار پردامنه این ... از میان رفتن برخی بازارهای داخلی و مقاصد صادراتی و 
اند  در سطح خرد نیز خانوارهایی که سرپرست یا عضو فعال خود را از دست داده .اند پدیده

                                                                                                                    «.گیرند پذیری اقتصادی در معرض فقر بلندمدت قرار می متناسب با آسیب
 رفاه و کار تعاون، وزیر) شریعتمداری محمد اردیبهشت امسال به نقل از ۱۹رنظری که اظها

تر از بخش ذکر شده از کتابچه معاونت اقتصادی وزارت  منتشر شد نیز چیزی اضافه(اجتماعی
میلیون نفر را فقیر کرده است  ۲۲۲شیوع بیماری کرونا در جهان : آن زمان او گفت. رفاه ندارد

 ....ایران هم با ورود این بیماری افزایش پیدا کرد که خط فقر در

بیکاری . رفاه اجتماعی ربط وثیقی با مقوله کار دارد: گوید می(کارگری فعال) اللهی فرج کاظم
کند و از این نقطه نظر که کرونا به شدت بر  باال یا کار نامناسب شیوع فقر را هم بیشتر می

گوییم  البته آنچه می: دهد او ادامه می.زایش یافته استبازار اشتغال تاثیر گذاشته، فقر هم اف
های موجود و همچنین مشاهدات عینی است، حال آنکه باید  نتیجه منطقی آمارهای و گزارش

صورت رسمی و دقیق میزان خسارت و شدت آن مشخص شود؛ این گام اول برای جبران  به
 .خسارت است

وکارها به مراتب بیشتر از اطالعات تحلیلی  کسب اطالعات موجود درباره تاثیر شیوع کرونا بر
به سه تا شش میلیون شغل ضربه زده و نزدیک یک  ۱۷دانیم کووید  می. منتشر شده است

هایی در راستای جبران  دولت فعالیت. میلیون کارگر با بیمه تامین اجتماعی را بیکار کرده است
اللهی معتقد  فرج. قرزدایانه قلمداد کنیمتوان آنها را اقداماتی ف ها صورت داده که می خسارت

رسد اراده جدی برای تبدیل وضعیت فعلی  اقدامات ناکافی بوده و در مواردی به نظر می: است
های دیگر کرونا در راه است و مشخص نیست  موج... .به وضعیت بحرانی صورت نگرفته است

آوری  صت تاخیر در زمینه جمعکرونا فر. درگیری ما با این بیماری تا کی ادامه خواهد داشت
دهد، حال آنکه بدون داشتن اطالعات درست و کافی  اطالعات و گزارش را به ما نمی

های کارشناسی و شفاف کردن این  سرعت عمل در دادن گزارش. ریزی کنیم توانیم برنامه نمی
مانه است یا موضوع که آیا آمار مربوط به تاثیر شیوع کرونا بر رفاه اجتماعی و شاخص فقر محر

  .عملی نجات دهد بست بی تواند ما را از بن نه، می

مین روز اتراض به حقوق معوقه وارد دوازده تجمع کارگران شهرداری اللی در اع -*

 :خود شد

 
ما کارگران تا محقق : یکی از این کارگران گفته: آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 

سیدن به خواسته های به حق خودبه اعتراض مان ادامه می شدن وعده های مسئولین و ر
 .دهیم

@ordoyekar 

؛ عدالتی آموزشی  مقابل مجلس دانشجویان پزشکی سال آخر نسبت به بی -*
 : تجمع اعتراضی نمودند

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


 

 

 

جمعی از دانشجویان  :آمده است ۷۷شهریور  ۵۲ه شنبه در تاریخ س برپایه خبر های منتشره؛
عدالتی آموزشی در معافیت از امتحان گواهینامه  پزشکی سال آخربرای اعتراض نسبت به بی

براساس گزارش ،این تجمع کنندگان با توجه به اینکه مالک فارغ .مقابل مجلس اجتماع کردند
کمیسیون بهداشت و کمیسیون اصل  التحصیلی، امتحان سال گذشته قرار گرفته از اعضای

عدالتی آموزشی در معافیت امتحان  نود مجلس خواستند به این موضوع ورود کرده و بی
بنابهمین گزارشات، نزدیک به دو ماه پیش و با توجه به شرایط .گواهینامه پزشکان را رفع کنند

نمره سال قبل آنها کرونا وزیر بهداشت اعالم کرد که پزشکان متخصص امتحان ندهند چرا که 
ولی اشکال کار آنجا بود که امتحان سال گذشته به دلیل مسائل مختلف . گیرد مالک قرار  می

تواند مالک  از جمله تقلب از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود لذا این موضوع  نمی
نی های بیمارستا به پزشکان متخصص در شرایط شیوع کرونا که در شیفت.خوبی قرار گیرد

 .حضور داشتند اعالم شد که باید امتحان دهند

 یک /دهد؟ کاهش را بیکاری تواند می «دستمزد یارانه» آیادهد؛ ایلنا گزارش می -*
 !ببخشد را ها بدهی دولت نیست، کارگر دستمزد   مشکل :زاهدانی کارفرمای

677929-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

  :آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
ست که قرار است برای کارفرمایان مشوق و انگیزه به  ، طرحی«پرداخت یارانه دستمزد»طرحِ 

 درصد دستمزد کارگرانِ  ٣۲در این طرح دولت . وجود بیاورد تا نیروهای جدید را استخدام کنند
در واقع، یارانه دستمزد، .پردازد را به عنوان یارانه دستمزد به کارفرمایان می« اولی-اشتغال»

وجهی است که توسط دولت به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی 
بینی شده اشتغال در  سال به کارفرما پرداخت و منابع این طرح از محل منابع پیش ٣۲زیر 

ها تامین  ه سنواتی، کمکهای مردمی و منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانهقانون بودج
                                                                                                           .شود می

 و کار تعاون، وزارت اشتغال و کارآفرینی توسعه معاون منصوری، عیسی: طرح مشخصات
جامعه هدف طرح پرداخت یارانه دستمزد را، جوانان بیکار جویای کار شغل  ،اجتماعی رفاه

های اقتصادی رسمی فعال  در مناطق محروم و کم برخوردار از اشتغال و همچنین بنگاه اولی
این طرح به عنوان ابزار : های کم برخوردار از اشتغال در کشور عنوان کرد و گفت در شهرستان

های  تشویقی برای جذب نیروی کار جدید توسط کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی در استان
ل ایالم، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، کرمانشاه، برخوردار شام کم

رود  عملیاتی شد و انتظار می ۱٣۷۱سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد در سال 
استان مرزی در سال ۱۶سازمان برنامه و بودجه، منابع کافی برای اجرای فاز دوم این طرح در 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967792-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/967792-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF


 

 

های هدف طرح پرداخت یارانه  فرصت شغلی در استان ۹۲۵هزار و  ۶ایجاد . فراهم آورد ۷۷
های وزارت  تاکنون، نشان دهنده میزان اثربخشی برنامه۷۱دستمزد طی یکسال اجرا از سال 

 ازوجی؛ عالالدین   .های فعال بازار کار است تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب سیاست
نیز درباره طرح یارانه دستمزد  ارک وزارت اشتغال توسعه و گذاری سیاست دفتر مدیرکل

 ۱. استان در حال انجام است ۱۶استان و امسال در  ۱این طرح تا سال گذشته در : گوید می
طرح یارانه دستمزد . استان مرزی نیز به آن اضافه شده است ۱برخوردار و  استان محروم و کم

حران اقتصادی است،این های دولت در حوزه اشتغال در شرایط ب ها و سیاست یکی از برنامه
طرح اکنون در کشور در حال اجراست و به کارآفرینانی که شغل اولی که عمدتاً فارغ 

یارانه دستمزد . دهد درصد یارانه دستمزد می ٣۲التحصیالن دانشگاهی هستند را جذب کنند 
                                                                                         .تجربه اول کشور است

کردیم که تا  بینی می هزار شغل را پیش ۲بر اساس منابع ایجاد  ۷۱سال : ازوجی بیان کرد
، ۱۰۲۲و سال  ۷۷برای سال . هزار نفر رسید ۶پایان سال تعداد اشتغال جدید از این طرح به 

منابعی که . یجاد شودهزار شغل اولی با یارانه دستمزد ا۱۶ها این است که حدود  بینی پیش
میلیاردتومان منابع داده شده  ٣۵در نظر گرفته شده است حدود  ۷۷برای این طرح در سال 

                                                                                                         .است
اوالً مشخص  این طرح در چیدمان کلی خود نواقص و جاهای خالی بسیار دارد؛: طرح نواقص

نیست که پرداخت یارانه دستمزد قرار است به کدام دسته از کارفرمایان پرداخت شود؛ 
های محروم برای ثبت نام در این طرح چه مراحلی را باید طی کنند و  کارفرمایان مثالً در استان

 ۷۷عمالً کجا باید ثبت نام کنند؛ جای خالی بعدی، مربوط به سطح پوشش طرح است؛ سال 
کنند در شش  ه نیمه رسیده و در حال ورود به نیمه دوم این سال هستیم؛ چرا مشخص نمیب

های محروم یارانه دستمزد  ماه سپری شده از سال، به چند صد یا چند هزار کارفرما در استان
های اقتصاد اشتغال دارند؛ البته این نقص،  پرداخت شده است و این کارفرمایان در کدام بخش

های یک  های اقتصادی است؛ معموالً مشخصات و قابلیت یص مشترک همه طرحیکی از نقا
شود اما اینکه این طرح تا چه اندازه اجرایی شده و سطح پوشش  ها اعالم می طرح در رسانه

 ٣۵مساله بعدی مربوط به اعتبار طرح است؛ آیا . شود آن چقدر است، هرگز مشخص نمی
ها به کارفرمایان  درصد دستمزد اشتغال اولی ٣۲ن و پرداخت میلیارد تومان برای کارآفرینِی پنها

هایی که  اجرایی شدن این طرح با این مختصات و قابلیت!استان کشور کافی است؟ ۱۶در 
های  های کارفرمایان در استان دارد، پر از ابهام و چالش است اما برای درک بهتر نیازمندی

 ۷۷چستان رفتیم که در همین فروردین ماه محروم به سراغ یک کارفرما در سیستان و بلو
کارگر خود را به بیمه بیکاری معرفی کند و درهای دفتر بیمه خود را تخته  ۵۲مجبور شده حدود 

                                                                                                                    .نماید
ینکه در سال گذشته، مشکالت بسیاری این کارفرما با تاکید بر ا:  کارفرما یک های دل درد

نه تنها به ما یارانه دستمزد ندادند و ما را به حال : گوید داشتیم و کسی از ما حمایت نکرد؛ می
های دولت قائل نشدند؛ مشکل مِن کارفرما  خودمان رها کردند؛ بلکه هیچ تخفیفی در بدهی

تر مالیات بود؛ چند صد میلیون های بانکی و از آن باال دستمزد کارگر نبود؛ مشکل من بدهی
                                                                                                                      .تومان مالیات بر ارزش افزوده، دمار از روزگار ما درآورد و مجبور شدیم درها را تخته کنیم

های مرکزی زاهدان بسته، معتقد است؛ دولت اگر  را در یکی از خیابان این کارفرما که دفتر خود
های محروم را دارد، به جای  قصد حمایت از کارفرمایان در معرض خطر و اشتغال در استان

های کارفرمایان به نهادهای دولتی را  باقی بدهی  هایی، آب و برق و مالیات و چنین طرح
های  های کشور است و بدهی ین بسیاری از بنگاهدر شرایطی که تعطیلی در کم.ببخشد

رسد از طرح  انباشته، کارفرمایان به خصوص کارفرمایان کوچک را به ستوه آورده، به نظر نمی
 «یارمحمدی علیم »،۷۱در بهار .یارانه دستمزد با این چیدمان ناقص آن کار چندانی بربیاید

درصدی در سیستان  ۶۲تا  ۰۲اری از نرخ بیک اسالمی شورای مجلس در زاهدان نماینده
آیا واقعاً   میلیارد تومان اعتبار برای هر استان، ۵و بلوچستان خبر داد؛ طرح یارانه دستمزد با 

آور بیکاری در این استان مرحوم موثر باشد یا الاقل  تواند در کاهش نرخ سرسام می

 !فی و سرگردانی نجات دهد؟ها در سیستان و بلوچستان را از بالتکلی التحصیالن دانشگاه فارغ



 

 

 :است« پارس آمپول»همبستگی کارگری محور اعتراض کارگران  -*
 

اتحاد و همبستگی کارگران با نمایندگان : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
انتخابی خود که کارفرما برای تنبیه کارگران از کار اخراج کرده از محورهای اعتراض کارگران 

  .پول استپارس آم
حدود چهل روز پیش کارگران از روند تولید و »: داوود میرزایی از خانه کارگر ساوه گفته

گفتند کار سه نفر را دو نفر مجبورند انجام دهند؛  های کار نارضایتی داشتند؛ مثالً می پروسه
کارگران ده  کارفرما به کارگران معترض گفت ده نفر نماینده انتخاب کنید تا بیایند برای مذاکره؛

نفر را انتخاب کردند و کارفرما با آنها وارد گفتگو شد اما بعد از چند روز، همان ده نفر به ناگاه 
گویند باید همکاران ما به سر کار خود  اند و می حاال کارگران دست از کار کشیده! اخراج شدند

 «.بازگردند
اند و کارگران  اند، بیکار شده کرده در پارس آمپول، ده کارگری که از حقوق همکاران خود دفاع»

از این ده نفر، یک نفر نماینده قانونی ! توانیم کار کنیم گویند تا این ده نفر برنگردند، ما نمی می
 «.کارگران بوده است که اداره کار هم نمایندگی این کارگر را پذیرفته است

همکاران خود دست از کار  در نشانه اعتراض به اخراج« پارس آمپول»در هفته جاری کارگران 
کشیدند و تجمع اعتراضی ترتیب دادند؛ بعد از دو روز اعتراض، ظاهراً بیست و پنجم شهریور، 

ای با حضور مسئوالن محلی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده اما این  جلسه
چهل روز جلسه نتیجه روشنی نداشته است؛ هنوز مشخص نیست که آیا آن ده کارگری که 

 پیش برای پیگیری حقوق همکاران خود با کارفرما مذاکره کردند، سر کار بازخواهند گشت یا نه

@ordoyekar 

 :اولیه مواد کمبود دلیل به خوزستان پلیمری تولیدی واحد ۰۸۸ تعطیلی -*

968767-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

شهال عموری در    :آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  ایلنا،خبرگزاری گزارش  به
نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، با تأکید 
بر اینکه قطعاً تعطیلی واحدهای تولیدی ضربه بسیار جدی به استان وارد کرده و میزان بیکاری 

اند تا به فعالیت خود ادامه  در حال حاضر واحدهایی که موفق شده: ، افزودرا افزایش داده است
او با اشاره به اینکه واحدهای کوچک صنعتی .کنند دهند با کمترین میزان ظرفیت کار می

: شوند، گفت گیری صنایع مادر ایجاد شده و می واسطه شرایط جغرافیایی هر استان و شکل به
که تولید این صنایع  ها دانست و ازآنجایی توان پتروشیمی در را میازجمله این صنایع بزرگ و ما

                                                 .بینی کرد توان در آینده برای آنها پیش درصد افزایش یافته، جهش تولید خوبی را می ۶
 ۱٣۲لید وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با بیان تحقق تو دبیر شورای گفت

با : انداز تعریف شده در این صنعت است، گفت های پتروشیمی، چشم میلیون تنی در شرکت
ها، فعاالن بخش خصوصی در سراسر کشور انتظار  توجه به چنین رویکردی در حوزه پتروشیمی

وجود حمایت مورد  بااین. های جدی صورت بگیرد دارند تا از واحدهای کوچک ایجاد شده حمایت
دستی انجام  صورت نگرفته و اضافه بر تعطیل شدن بسیاری از واحدها، صنایع پایینمطلوبی 

                                                          ....اند ای خود را متوقف کرده های توسعه طرح
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با ابراز نگرانی از تعطیلی واحدهای 

لیدی به دلیل مشکالت به وجود آمده در زمینه تهیه مواد اولیه پتروشیمی از بورس کاال، تو
های پتروشیمی در استان خوزستان باید برای فعال شدن صنایع تولیدی  شرکت: افزود
ارسالن .مدتی داشته باشند مدت و میان های کوتاه دستی از واحدهای تولیدی حمایت پایین

ترین آن  هایی که مهم واسطه وجود حمایت این واحدها به: ح کردشهنی در این نشست تصری
توانند خود را تقویت کنند و منطق اقتصاد نیز این امر را تأیید  تأمین مواد اولیه الزم است؛ می

که این دفتر نتواند بر اساس نیاز اعالم شده مواد اولیه  درصورتی: او اضافه کرد... .کند می
ی را تأمین کند، باید به ارائه راهکارهای اساسی بپردازد و مشخص درخواستی واحدهای تولید

تواند  کند که چه نوع مصوباتی در قالب سران قوا، ستاد تنظیم بازار، مجلس و یا وزارت نفت می

 .به رفع این مشکل کمک کند

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش تجمع  بار دیگر  -*

 :کردند

کارگران غیرنیشکری   :آمده است ۷۷شهریور  ۵۲در تاریخ سه شنبه  یه خبر های منتشره؛برپا
اخراجی هفت تپه با برپایی تجمعی دیگر مقابل فرمانداری شهرستان شوش خواهان بازگشت 

 .بکاروتبدیل وضعیت شدند

  :؛ اعتراض نمودندخبرنگاران نسبت به طوالنی شدن شرایط احراز بیمه بیکاری -*

 ۵۲در تاریخ سه شنبه  ؛ نگاران مستقل ایران روزنامهتلگرامی کانال  یه خبر های منتشرهبرپا
خبرنگاران از طوالنی شدن فرآیند احراز شرایط بیمه بیکاری در ادارت  :آمده است ۷۷شهریور 

ها از ابتدای سال به شدت افزایش  تعداد نیروهای اخراجی رسانه.تامین اجتماعی انتقاد کردند
ها تعدادی از  و تاکنون شرق، ابتکار، شهروند، همشهری، آتیه نو، ایرنا، ایلنا و دیگر رسانهیافته 

روند : گویند خبرنگاران ضمن انتقاد از وضعیت بیمه بیکاری می.اند نیروهای خود را اخراج کرده
برد و طی این مدت فرد بیکار هیچ منبع  ماه زمان می ٣تا  ۵بررسی شرایط بیمه بیکاری 

با اینکه مبلغ : گوید یکی از خبرنگارانی که بیمه بیکاری کرونا دریافت کرده می  .دی ندارددرآم
کردیم، تنها یک میلیون تومان در ماه بابت بیمه  بیشتری به نسبت حداقل دستمزد دریافت می

این درحالی است که  .داد های زیاد این روزها را نمی بیکاری دریافت کردیم که کفاف هزینه
شد، به  بیمه بیکاری کرونا نیز که خارج از شرایط قانون بیمه بیکاری بررسی و ثبت میهمین 

 .برخی هنوز پرداخت نشده است

 از نگران /تابستانی تعطیالت تمدید از «صنعتی های سیستم» کارگران نگرانی -*
 :هستیم شغلمان دادن دست

 

شماری از کارگران   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ چهارشنبه 
در تماس با واقع در کیلومتر دو تاکستان به قزوین، « های صنعتی سیستم»شاغل در کارخانه 
های صنعتی هستیم که بعد از  کارگر شاغل در کارخانه سیستم ۲۲حدود : خبرنگار ایلنا گفتند

ایام عاشورا و تاسوعای حسینی؛ تعطیالت تابستانی ده روزه ما شروع شده اما این تعطیالت 
                                                                                                    .دار شده است از جانب کارفرما برای چند روز دیگر تمدید شده و ادامه

تعطیالت تابستانی فرصت مناسبی : باره گفت های صنعتی در این یکی از کارگران سیستم
های مختلف تولیدی و خدماتی در جهت تجدید قوا و با توان مضاعف  است تا ما کارگران بخش

سابق خود بازگردیم اما این نگرانی و اضطراب در بین کارگرانی که قراردادهای دوباره به کار 
شان با کارفرما موقتی تنظیم شده، وجود دارد که مبادا با افزایش تعداد روزهای تعطیالت،  کاری

وی در ادامه با بیان اینکه کارگران شاغل در این واحد .امنیت شغلی خود را از دست بدهند
باتوجه به وضعیت : اع مخازن نفتی و گازی معوقات مزدی دارند، تصریح کردتولیدکننده انو

کارگران قراردادی این واحد که با چند ماه طلب مزدی فاقد امنیت شغلی هستند، استفاده از 
به گفته این کارگر .شود نشینی محسوب می ها نوعی خانه تعطیالت تابستانی برای آن

های مالی زیادی بابت تاخیر در  این کارخانه بدهیهای صنعتی، همچنین مدیریت  سیستم
هایشان در  پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی دارند و بدین ترتیب کارگران و خانواده

زمینه دریافت خدمات درمانی نیز از مراکز درمان ملکی تامین اجتماعی دچار مشکل 
سال  ۵۲تا  ۱۲صورت میانگین به  وی با بیان اینکه سوابق کاری هریک از کارگران به.هستند

نگرانی کارگران از این است که مبادا با استمرار وضعیت فعلی : رسد، در عین حال گفت می
او در .کارخانه و افزایش تعطیالت تابستانی با چندین ماه مزد معوقه شغل خورا از دست بدهند

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969089-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969089-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 

 

شغلی کارگران در واحدهای اندیشد تا امنیت  امیدواریم دولت تمهیداتی بی: خاتمه تصریح کرد
 .تولیدی و صنعتی ضمانت داشته باشد

 :جعفر ابراهیمی:به قلم  درآمد ناشی از بازگشایی مدارس چقدر است؟ -*
 

توان گفت  جرئت می امروز به :است آمده مجازی های شبکه سطح در منتشره یادداشت برپایه
کند و به  دست در جیب مردم میما مدرسه دولتی رایگان نداریم چون به اشکال مختلف دولت 

طور که در یادداشت قبلی با عنوان  گیرد همان های مختلف از والدین دانش آموزان پول می بهانه
توضیح دادم هدف از بازگشایی در این شرایط وانفسا کرونایی « راز بازگشایی اجباری مدارس»

پول نیاز  کسب درآمد است هم مدارس بخش خصوصی هم مدارس بخش دولتی به این
 دادند اما این سود چقدر است؟ داشتند و اال سود هنگفتی را از دست می

هزار میلیارد تومان درآمد مدارس خصوصی از  28یک نماینده مجلس در همین زمینه گفته بود 
واقعیت آن است . ای به درآمد مدارس دولتی نکرده بود بازگشایی مدارس است اما اشاره

رس دولتی خیلی بیشتر از مدارس خصوصی باشد برای این منظور رود سود مدا احتمال می
باید تعداد دقیق مدارس و شهریه هریک را داشته باشیم تا بتوانیم درآمد مدارس را دقیق 
حساب کنیم اما این ممکن نیست چون همچنان مدیران با وقاحت مدعی هستند که در 

 .اری نیستمدارس دولتی شهریه وجود ندارد و اگر وجود دارد اجب
عنوان معلمان هرروز شاهد هستیم که مدیر و معاونان مدارس به اشکال مختلف  اما ما به

کنند و دولت نام این  آور می های سرسام دانش آموزان و والدینشان را مجبور به پرداخت شهریه
ای جز سود  لذا برای برآورد درآمد مدارس چاره. اخاذی را مشارکت مردمی گذاشته است

عنوان نمونه در یک مدرسه دولتی در  به. از آمار موجود و بر اساس تجربه نیست جستن
ای دیگر  کنند در نمونه هزار تومان از والدین دانش آموزان دریافت می 211حاشیه تهران حداقل 

عنوان  هزار تومان به 011در یک هنرستان کار و دانش در منطقه کارگری در حاشیه تهران 
میلیون تومان  تهران والدین حداقل یک 0گردد در یک هنرستان در منطقه  شهریه دریافت می

در مدارس نمونه دولتی و مدارس سمپاد این عدد به . عنوان شهریه باید پرداخت نمایند به
 رسد میلیون تومان می 2باالی 

 هزار 63آموز حدود  میلیون دانش 02هزار تومان در نظر بگیریم  611اگر میانگین شهریه را 
کنند الزم به ذکر است این شهریه بدو شروع سال تحصیلی  میلیارد تومان شهریه پرداخت می

اگر این . گردد است و به اشکال مختلف در طول سال تحصیلی از دانش آموزان پول دریافت می
هزار میلیارد تومان  31هزار میلیارد تومان بخش خصوصی جمع بزنیم به عدد  28میزان را با 

البته این رقم بدون احتساب . وپرورش ید رقمی بیشتر از بودجه ساالنه آموزشخواهیم رس
 .درآمد مافیای آموزش در خارج از مدرسه است

ها جیب والدین را به سود دولت خالی  عنوان کارگزاران اجرای بخشنامه با همین پول مدیران به
کوشد برای خود  می دولت. شناسد کنند و این سیاست مناطق محروم و غیر محروم نمی می

منبع درآمد ایجاد کند و در این میان بر تخلف مدیران و معاونانی که پول زیرمیزی و خارج از 
ها انگیزه کافی برای فعالیت داشته  بندد تا آن کنند چشم می حساب مدارس دریافت می

که از پول همین دانش آموزان برای خود ماسک و مواد  همین مدیران درحالی. باشند
گردند که ماسک ندارند البته اندک  آموزانی می کنند و مانع ورود دانش کننده تهیه می دعفونیض

فرمان اداره تبدیل  به کنند و به عمله گوش گونه عمل نمی مدیران باشرفی هم هستند که این
 .شوند نمی
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@ordoyekar 

 :شد کارگر یک باختن جان موجب فوالدی سازه سقوط -*

وقوع یک حادثه در   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ چهارشنبه 
چند کارگر دیگر  طی این حادثه، .کارخانه شکوفا صنعت پویا موجب جان باختن یک کارگر شد

نام کارگر جان باخته، محمدرضا . مرگ بودند که توانستند خود را نجات دهند  در خطر نیز
مریم                                                                 .زاده است عسکری
درباره کم و کیف این حادثه ( شورای اسالمی کار کارخانه شکوفا صنعت پویا رئیس) سنجری

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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های فوالدی در حین ساخت  متاسفانه یکی از سازه: که منجر به مرگ یک کارگر شد، گفت
روی کارگران فرود آمده است که بقیه کارگران توانستند از حادثه نجات یابند اما یکی از کارگران 

تعطیل شده و همه ما عزادار فقدان این هم اکنون کل این شرکت . این حادثه جان باخت در

  .کارگر عزیز هستیم

  :کاشان در ها گرانی به تاکسی رانندگان از جمعی اعتراض -*

 

، ۱٣۷۷شهریورماه  ۵۶روز چهارشنبه : برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی اردویکار آمده است
ان تاکسی شهر کاشان در اعتراض به گرانی قطعات و پایین بودن کرایه، در گروهی از رانندگ

 .خرداد این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند ۱۲میدان 
اعتراض خود را نسبت به " از یاد رفته"این رانندگان با در دست داشتن پالکاردی تحت عنوان 
 .بی توجهی مسئوالن به مطالبات خود را اعالم کردند

@ordoyekar 

 جای /آمپول پارس در کارگری نمایندگان تعدیلدبیر اجرایی خانه کارگر ساوه؛ -*
 :ست خالی ساوه کارخانه ۵۸۸ در ریکارگ شوراهای

 

در هفته جاری  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 
یکی از کارخانجات معتبر و قدیمی ساوه به نشانه اعتراض به اخراج « پارس آمپول»کارگران 

د از دو روز اعتراض همکاران خود دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی ترتیب دادند؛ بع
ای با حضور مسئوالن محلی و نمایندگان کارگران  صنفی، ظاهراً بیست و پنجم شهریور، جلسه

و کارفرمایان برگزار شده اما این جلسه نتیجه روشنی نداشته است؛ هنوز مشخص نیست که 
کارگر  آیا آن ده کارگری که چهل روز پیش برای پیگیری حقوق همکاران خود به لباس نماینده

                                                                                !درآمدند و با کارفرما مذاکره کردند، سر کار بازخواهند گشت یا نه
در تشریح آنچه در پارس آمپول اتفاق افتاده به  (ساوه کارگر خانه اجرایی دبیر) میرزایی داوود

های کار نارضایتی داشتند؛  چهل روز پیش کارگران از روند تولید و پروسه حدود: گوید ایلنا می
گفتند کار سه نفر را دو نفر مجبورند انجام دهند؛ کارفرما به کارگران معترض گفت ده  مثالً می

نفر نماینده انتخاب کنید تا بیایند برای مذاکره؛ کارگران ده نفر را انتخاب کردند و کارفرما با آنها 
حاال کارگران دست از ! گفتگو شد اما بعد از چند روز، همان ده نفر به ناگاه اخراج شدند وارد

 .گویند باید همکاران ما به سر کار خود بازگردند اند و می کار کشیده
میرزایی مشکل را در فراتر از یک کارخانه واحد و : ست صنفی های تشکل نبودن از مشکل

وزارت کار نسبت به   اصلی جامعه کارگری این است که مشکل: بیند تر می در ُبعدی وسیع
هایی  کند و کارخانه های قانونی و توانمند مانند شورای اسالمی کار کوتاهی می ایجاد تشکل

سی سال از ایجاد آنها گذشته، امروز شورای اسالمی کار ندارند؛ کارگر  که بیست سال،

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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شود اما وقتی تشکل ندارد،  گر می طالبهشوند، طبیعتاً م وقتی متوجه حقوق قانونی خود می
                                                                                                 .کارگر راهی به جز اعتراض ندارد

کرونا از یک طرف یقه کارگران را گرفته، مشکالت اقتصادی و معیشتی از طرف : گوید میاو 
  شما ببینید در. عایت قانون کار نیز تبدیل به یک معضل اساسی شده استعدم ر. دیگر

تا کارخانه دارد؛ واقعاً در چند تا از این کارخانجات،  ۹۲۲ساوه ! کارخانجات ساوه چه خبر است
به کارگر ! بندی مشاغل یا کمیته انضباطی یا تعاونی مصرف و مسکن فعال است طرح طبقه

در : کند او تاکید می ...! کار کن و و فقط کف دستمزد قانونی را بگیرگویند فقط بیا و برو،  می
اند و حاال کارگران  اند، بیکار شده پارس آمپول، ده کارگری که از حقوق همکاران خود دفاع کرده

از این ده نفر، یک نفر نماینده قانونی ! توانیم کار کنیم گویند تا این ده نفر برنگردند، ما نمی می
این کارخانه بسیار . بوده است که اداره کار هم نمایندگی این کارگر را پذیرفته استکارگران 

خوشنام و توانمند است و باید اجازه بدهند کارگران آن تشکل داشته باشند و آزادانه از حقوق 
 .قانونی خود دفاع کنند

 :شود می پرداخت روز به مطالبات /تولید شرایط از پارس فرش کارگران رضایت -* 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-969020 

 

کارگران کارخانه فرش :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ چهارشنبه 
در ارتباط با وضعیت این کارخانه به خبرنگار ایلنا ( شهریور ماه ۵۶)پارس، امروز چهارشنبه 

کارگر مشغول  ۵۲۲که در شهرک صنعتی البرز قزوین واقع است  در کارخانه فرش پارس: گفتند
کارگران این کارخانه .کارند که از وضعیت فعلی اشتغال خود به نسبت گذشته رضایت دارند

ها با چالش کارگری روبرو بودیم اما از تقریبا سه ماه قبل با تغییر مدیرعامل  سال: اظهار داشتند
ماه معوقات مزدی کارگران  ۰دی است تا جایی که سه تا کارخانه وضعیت تولید رو به بهبو

                                                                              .روز شده است اکنون مطالباتمان به پرداخت شده و هم
افزایش یکی از کارگران در تشریح وضعیت این کارخانه با بیان اینکه در حال حاضر فرش پارس با 

که کارخانه  طوری ها اوضاع خوبی نداشتیم به سال: دهد، گفت ظرفیت به تولید خود ادامه می
های  در عین حال شرایط بد اقتصادی کشور که در نتیجه تحریم. رو به ورشکستگی پیش رفت

اما . شد کشورهای غربی ایجاد شده بود را داشتیم که مانع از پیشرفت کار در این کارخانه می
مرور با بهبود وضعیت کارخانه هم اکنون فرش پارس به عنوان یکی از بزرگترین  به

های سیمانی در سطح کشور شرایط خوبی دارد و کارگران در دو شیفت  های کیسه تولیدکننده
                                                                                                                             .ساعته مشغول کارند۱۵

به گفته این کارگر، طی سالهای گذشته کارگران مجموعه فرش پارس با چندین ماه تاخیر 
کردند و سهامدار شرکت نیز به دلیل کمبود نقدینگی، توان  مطالبات مزدی خود را دریافت می

در آن روزها کارگران از نظر . شتهای جانبی را ندا پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه
طبق اظهارات این کارگر فرش پارس،  .معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند

بخشی از مشکالت کارگران این کارخانه مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه به تامین 
ت بدهی اجتماعی است که کارفرما پس از توافق با تامین اجتماعی چندین ماه است پرداخ

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آنچه .خود به تامین اجتماعی را آغاز کرده است
برای ما کارگران فرش پارس حائز اهمیت است، حفظ امنیت شغلی و پرداخت به موقع 

در حال حاضر کارفرما جدا از بحث تامین امنیت : مطالباتمان است، در ادامه اظهار داشت
ان که با بهبود وضعیت تولید حاصل شده، نیروی کار جدید نیز استخدام کرده شغلی کارگر

این کارگر با بیان اینکه این واحد تولیدی در زمینه فروش و سفارش محصوالت تولیدی .است
در حال حاضر سه ماه است با تغییر وضعیت کارخانه، : مشکلی ندارد، در ادامه تصریح کرد
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نیز بیشتر شده و امیدواریم با پیگیری مسئوالن استانی شاهد انگیزه کارگران برای تولید 
کارخانه فرش .بهبودی کامل وضعیت این کارخانه مهم و پرداخت مطالبات معوقه کارگران باشیم

 .های سیمان در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد اکنون در زمینه تولید کیسه پارس هم

 سبز فضای و خدمات بخش واگذاری احتمال از زنجان شهرداری کارگران نگرانی -*

 :پیمانکاران به

968657-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

کارگران شهرداری  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 
اخیراً : شان به پیمانکاران بخش خصوصی تصریح کرد زنجان در انتقاد به واگذاری مسئولیت

شایعاتی مبنی بر ورود پیمانکاران به بخش خدمات و فضای سبز شهرداری زنجان قوت گرفته 
ا بیان اینکه مدیران این کارگران ب.درنتیجه نگرانیم امنیت شغلی ما در معرض تهدید قرار بگیرد

شهرداری و اعضای شورای شهر زنجان در صورت صحت این موضوع باید به وضعیت شغلی ما 
باز شدن پای پیمانکاران در بخش خدمات و : توجه کنند و ما مخالف این موضع هستیم، افزودند

 پذیر فضای سبز شهرداری، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران را بطور جدی آسیب
آنها با بیان اینکه برخالف ادعای برخی مدیران شهری ورود پیمانکاران باعث بهبود .خواهد کرد

باتوجه به اینکه پیش از : شود، در ادامه اظهار کردند وضعیت کار و افزایش درآمد کارگران نمی
طر ایم، از تکرار به خ های آنها را داشته این تجربه کار برای پیمانکاران مختلف و بدحسابی

کارگران شهرداری زنجان با بیان اینکه به هیچ وجه .افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم
دانیم وقتی  می: برای تبدیل وضعیت استخدامی خود با پیمانکار کنار نخواهیم آمد، افزودند

در عین حال از مسئولینی در . رسد مان به جایی نمی کسی حامی ما کارگران نیست مخالفت
کنند و هیچ واکنشی از خود نشان  مند هستیم که سکوت اختیار می گله شهرستان

 .دهند نمی

 زندگی های هزینه اندازه به ها مستمری افزایش خواستار اهوازی بازنشستگان -*

 !کنید حساب دالر به را ما حقوق /شدند

 

جمعی از :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا؛
روز گذشته به تامین اجتماعی مراجعه : ر تماس با خبرنگار ایلنا گفتندبازنشستگان اهوازی د

یکی از این بازنشستگان با بیان اینکه .کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدیم
وجه مساعد نیست؛ مطالبات را  وضعیت معاش بازنشستگان کارگری به هیچ

 اندازه به ها مستمری افزایش اجتماعی، مینتا قانون ۷۶ ماده تنازل بدون اجرای: شمارد برمی
 بیمه خدمات ارتقای مسکن، واقعی های هزینه اندازه به مسکن حق افزایش ها، هزینه سبد
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                                                                                                                                        .سازی همسان محاسبات و ها فرمول در فوری تجدیدنظر و تکمیلی بیمه به نیاز رفع و پایه
قانون تامین اجتماعی یعنی افزایش عادالنه و  ۷۶اجرای ماده : گویند این بازنشستگان می

تر است؛ درحالیکه نرخ سبد  سازی مهم ها به مراتب از اجرای همسان قانونی مستمری
هزار توماِن  ۱۲۲توانیم به دو میلیون و  ومان عبور کرده است، نمیمعیشت از هفت میلیون ت

های زندگی خود و  ها و تورم، هزینه سازی دلخوش باشیم؛ چگونه باید در این گرانی همسان
بیایند حقوق ما را به دالر حساب کنند تا مشخص شود ما ! های خود را تامین کنیم؟ خانواده

های  سته اهوازی با تاکید بر اینکه بایستی همه هزینهیک بازنش!چقدر زیر خط فقر هستیم
سی سال حق بیمه به حساب تامین اجتماعی : گوید درمانی بازنشستگان رایگان باشد؛ می

های  های زندگی خود را تامین کنیم یا از پس هزینه ایم که امروز نتوانیم حداقل واریز نکرده

 !درمان بربیاییم

 

 اجرا سال ۴۱ که قانونیدهد؛ ین مانده گزارش میایلنا از یک قانون بر زم -*
 :است پرستاران قدیمی مطالبه "پرستاری گذاری تعرفه" /شود نمی
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در روزهای اخیر بحث :آمده است  ۷۷یور شهر ۵۶در تاریخ چهارشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 
گذاری خدمات پرستاری دوباره در محور اخبار حوزه درمان و پرستاری قرار  اجرای قانون تعرفه

با این حال پرستاران و نمایندگان آنها معتقدند همچون گذشته این اخبار جنبه تبلیغاتی . گرفت
 ۱۰جرای این قانون ندارند؛ چراکه با گذشت ها، امید چندانی به ا دارد و باتوجه به سوابق دولت

گذاری خدمات پرستاری در مجلس شورای اسالمی، هنوز اجرای  سال از تصویب قانون تعرفه
                                                                               .این قانون معطل مانده است

و با محوریت وزارت بهداشت وقت و  ۱٣۹۰سال  از پسرفت؟ یا پیشرفت :تغییر یک شروع
حمایت پزشکان و جامعه قدرتمند پزشکی، تغییر کلی و جزئی نظام سالمت و درمان کشور 

این نظام سالمت جدید از مدل آمریکایی خدمات سالمت و درمان موسوم به نظام . کلید خورد
خدمات بهداشتی و درمانی در  طبق این نظام، بیشتر. گذاری کالیفرنیا الگو گرفته بود تعرفه

بندی شده بود و بار مالی ارائه خدمات درمانی را  ها تقسیم قالب انواع و اقسام گوناگون تعرفه
افزایشی  ها هر سال نیز قیمت رو به این تعرفه. کرد نیز از دوش دولت بر دوش مردم منتقل می

المت و درمان کشور، خود های نظام س کم کم ابعاد این تغییر سیستمی در همه بخش. دارد
طور مشخص، ذیل این نظام جدید در خدمات درمانی کشور، طرح  را نشان داد؛ اما به

ها بعد پشتوانه قانونی  این طرح اگرچه تا سال. ها در کشور آغاز شد خودگردانی بیمارستان
سال پزشکان در دانشگاه بهشتی به صورت پایلوت و سپس در  نداشت اما در ابتدا با حمایت

                                                                          .در سراسر کشور اجرا شد ۱٣۹۶
اما شروع نظام سالمت جدید در کشور و مبتنی بر نظام آمریکایی :پزشکان سود به طرحی

به سود  موسوم به کالیفرنیا، روابط حقوقی و درآمدی را در نظام سالمت کشور به طور کامل
ها به جیب  طرح خودگردانی بیمارستانها موجب شد که انواع و اقسام تعرفه. پزشکان تغییر داد

خود  گرفت که پزشکان سرازیر شود؛ حتی در برخی موارد تعرفه خدماتی به پزشکان تعلق می
به  دادند اما بیشتر یا تمام وجه تعرفه آن پزشکان در ارائه آن خدمت، هیچ کاری را انجام نمی

هفتاد  هها در ده سرجمع اجرای طرح خودگردانی بیمارستان. گرفت این پزشکان تعلق می
شمسی و تغییر نظام سالمت به سمت آمریکایی شدن، روابط قدرت و درآمد را در 
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                                                                 .ها و نظام سالمت کشور به سود پزشکان عمیقا تغییر داد بیمارستان
بهانه »: گوید در این خصوص به ایلنا می (دبیرکل خانه پرستار)محمد شریفی مقدم 

انگیزگی و مقرون به صرفه نبودن  ها، بی پزشکان برای حمایت از طرح خودگردانی بیمارستان
رف خود را ای در واقعیت نداشت اما به هر حال آنها ح اگرچه این بهانه هیچ پایه. نظام قبلی بود

گذاری جدید که درون طرح  طبق نظام تعرفه. به دلیل پشتوانه قدرتمند، به کرسی نشاندند
خودگردانی قرار داشت، پزشکان و اعضای هیات علمی عالوه بر حقوق ثابت باید بر حسب 

نوع  ۲۲۲آنها در بدو امر، فقط در بخش دولتی. نوع درمان، انواع تعرفه را نیز دریافت می کردند
ها به پزشکان موجب افزایش  این قبیل پرداخت. عرفه برای پرداخت به پزشکان در نظر گرفتندت

درحالیکه پزشکان صرفا یک بخش محدود از کادر درمان  درآمد بسیار زیاد این قشر شد؛
العمل برای پزشکان در کنار  برای مثال در یک عمل جراحی، موضوعی تحت عنوان حق. هستند

اما مضاف بر اینها، پزشکان طی دو دهه اخیر، سعی «.در نظر گرفته شد حقوق ثابت ماهانه
کردند در کنار افزایش ثروت، با در اختیارگرفتن قدرت و نظارت و مدیریت بخش سالمت و درمان 

                                                  .زنی پرستاران و حتی بیماران را نیز به طور همزمان کاهش دهند کشور، توان چانه
ها پیش  ای که سال برای مثال طبق بخشنامه»: گوید محمد شریفی مقدم در این خصوص می

از سوی وزارت بهداشت با حمایت پزشکان صادر شد، تمام مدیران، روسا و معاونین 
درحالیکه حتی طبق نظام سالمت آمریکا که . ها باید پزشک و هیات علمی باشند بیمارستان
 ۱۲اد آقایان است، هیچ پزشکی حق ندارد مدیر یا رئیس بیمارستان باشد و کمتر از مورد استن

درصد هم  ۱۲ها سمت مدیریتی دارند و همین  درصد پزشکان در دیگر کشورها در بیمارستان
های سخت مدیریتی بگذرانند و نیز دیگر مطب نداشته باشند یا در هیچ بیمارستان  باید دوره

                                                      «.فساد وجود دارد باشند چون ذینفع هستند و امکانن خصوصی حضور نداشته
بر این  به بعد، بارها صحبت ۱٣۹۶از سال   رغم اینکه تقریبا به....:پرستاران حق در تبعیض

رودها هنوز درصد سهم غیرپزشکان افزایش یابد اما تاکنون به رغم فراز و ف ۵۲بوده است که 
شروع طرح تحول سالمت نیز نه تنها .این موضوع اجرایی نشده و همواره به تعویق افتاده است

ایجاد نکرد بلکه از جهات دیگر این نابرابری  تغییری در این روابط نابرابر بین پزشکان و پرستاران
ه برای نوع تعرف ۹۲۲۲تا  ٣۲۲۲بین   به طوری که در طرح تحول سالمت،. را تشدید کرد

ای به پرستاران  پزشکان تعریف و به آنها تعلق گرفت؛ اما در این طرح تقریبا هیچ نوع تعرفه
این در حالی است که به اذعان کارشناسان سالمت، بار اصلی کاری، فشار . تعلق نگرفت

مراجعین و بیماران و حساسیت اقدامات مراقبتی بر دوش پرستاران و اعضای غیرپزشک کادر 
ست و همین موضوع، همواره مورد اعتراض پرستاران و اعضای غیرپزشک کادر درمان درمان ا

تر آنکه در وضعیت فعلی نظام درمان کشور، در اکثر موارد ارائه  اما موضوع جالب.بوده است
گیرد بلکه بسیاری از  ای به پرستاران تعلق نمی خدمات درمانی و مراقبتی نه تنها تعرفه

شود، به نام پزشکان صادر و  و ارائه می  که توسط پرستاران انجام های خدماتی نیز تعرفه
این نمونه آشکاری از استثمار پرستاران به سود . شود درآمد آن به جیب پزشکان وارد می

دیالیز یا تزریقات را انجام دهد، تعرفه  مثال اگر یک پرستار برای یک بیمار خدمت. پزشکان است
در صورت ممهور بودن به مهر  نه به پرستار یا در بهترین حالت،گیرد و  آن به پزشک تعلق می

پرستاران ...                                      .پرستار وجه آن یک چهارم تعرفه پزشکان است
گذاری خدمات پرستاری به مقاومت پزشکان و  گویند دلیل اصلی عدم اجرای قانون تعرفه می

ه گفته یکی از کارشناسان سالمت، دلیل اصلی این موضوع، ب. شود وزارت بهداشت مربوط می
مقاومت پزشکان در مقابل برقراری برابری پزشکان با پرستاران و سایر اعضای کادر درمان 

دهند  است؛ چون پزشکان و وزرای بهداشت که غالبا نماینده پزشکان بوده است، احتمال می
درمانی کاهش  ها و نظام بر در فضای بیمارستانبا اجرای این قانون، تا حدی نظام روابط نابرا

در این ایام ...                                                                                               .یابد
ثبات شغلی، اضافه  کرونایی که مطالبات جامعه پرستاری از قبیل معوقات مزدی، وضعیت بی

گذاری  ژه و غیره نیز مطرح است، ضرورت اجرای هرچه سریعتر قانون تعرفهالعاده وی کار، فوق
باید . های آنها مطرح شده است خدمات پرستاری بیش از پیش، از سوی پرستاران و تشکل

دید که وزارت بهداشت و معاونت پرستاری این وزارتخانه، یکبار برای همیشه، اقدامی برای 

 .د کرد یا نهاجرای این قانون معطل مانده خواه



 

 

 :آبعلی در شده گودبرداری کانال ریزش اثر بر کارگر دو مرگ  -*

 

در حادثه ریزش آوار  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه ایلنا،  خبرگزاری به گزارش
یک کانال گودبرداری شده تاسیساتی در مجتمع برف شهر آبعلی استان تهران، دو کارگر دچار 

ثه با تایید این خبر در ارتباط با این حاد( احمر دماوند رییس هالل)سعید طاهری .حادثه شدند
زمانی که دو کارگر در داخل کانال یاد شده . صبح امروز روی داد ۱۱این حادثه ساعت : گفت

ها ریزش  مشغول کار بودند، به علت سست بودن و دست ریز بودن خاک ناگهان کانال روی آن

 .کرد و زیر آوار مدفون شدند که متاسفانه هر دو در محل جان باختند

 :کردند منتقل تهران به را او /شد عمل ساله ۴۱ کولبر هاشمی مانی چشم -* 

 

مانی هاشمی کولبر   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 
به .های جسمی شده بود، به تهران منتقل شد ساله که به دلیل سقوط از کوه دچار آسیب ۱۰

م های تهران، جراحی چشم انجا شنبه در یکی از بیمارستان گفته مادر این کولبر، او روز سه
مانی هاشمی اهل یکی از روستاهای پاوه در استان کرمانشاه است و وقتی همراه .داد

 مادرش برای کولبری رفته بود، به دلیل ترس از دستگیری از کوه سقوط کرد و آسیب دید

 :به نسرین ستوده-نوه نلسون ماندال-پیام کوکو ماندال  -*

 
نلسون ماندال جهان را ترک کرد، نسرین و وقتی  0652پاییز  : است آمده خبرمنتشره برپایه

همراهانش در جنبش زنان در مقابل سفارت آفریقای جنوبی جمع شده و سبدهای گل برخاک 
حاال نوه نلسون ماندال با شنیدن خبر اعتصاب غذای او، نامه زیر را . نمادین کشورش نهادند

 .برایش نوشته است

@ordoyekar 

هزار هکتاراراضی کشاورزی سیستان و  64کارگران طرح انتقال آب به -*

 :خود معترض اند 11ماه عدم حقوق دریافتی و عیدی سال  4، به بلوچستان

کارگران طرح انتقال آب  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶چهارشنبه  برپایه خبرمنتشره؛ در تاریخ روز
ماه عدم حقوق دریافتی و  3، به هزار هکتاراراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان 83به

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969188-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968973-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968973-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 

 

هزار هکتار به خبرنگار 83شنبه یکی از کارگران طرح  چهارروز . خود معترض اند 55عیدی سال 
وی .ماه است که حقوق و عیدی خود را دریافت نکرده ایم 3بیش از : یک رسانه محلی گفت

و گرانی کاالهای اساسی در سال جاری باعث شده است که به اوضاع سخت زندگی : افزود
ناچار اقالم غیر ضروری منزلمان را به فروش کنیم تا بتوانیم شکم خانواده را سیر نگه 

هزار هکتار ریخت و پاش های بسیاری دارد که تنها خود مجریان  83طرح : اوادامه داد.داریم
هیچ یک از : وی گفت.گران می گویند بودجه نداریمطرح از آن بهره می برند اما برای حقوق کار

هزار هکتار بومی خود منطقه نیستند و به نظر می رسد بیشتر از اجرای کار 83مهندسان طرح 
 .به فکر حقوق و مزایای خود باشند

 :کرونا به سمنان اجتماعی تامین درمان کادر از نفر ۱۵ ابتالی -*

968894-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

به نقل از اداره کل   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه  ،ایلناخبرگزاری به گزارش 
از ابتدای شیوع بیماری کرونا : روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدمجتبی اکرم گفت

های مختلف استان به کرونا  نفر از کادر درمان تامین اجتماعی سمنان در شهرستان ۶۲تاکنون 
ن اینکه مواجهه کارکنان مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با بیا.اند مبتال شده

برد، اظهار  واحدهای درمانی با بیماران کرونایی درصد ابتالی این کارکنان را بسیار باال می
های بهداشتی توسط کارکنان از آغازین روزهای  با وجود رعایت تمامی شیوه نامه: داشت

کاران به این شیوع کرونا اما به علت پیچیدگی و تغییر رفتار ویروس همچنان تعدادی از هم
از این تعداد، دو نفر بعلت وخامت حال ناچار به بستری در : او افزود.بیماری مبتال شدند

مدیر درمان تامین .برند نفر در قرنطیه خانگی به سر می ۱بیمارستان شده و در حال حاضر نیز 
تان های پزشکان و پرستاران و تمامی کادر درمان اس اجتماعی سمنان با قدردانی از تالش

تمامی : وقفه به بیماران مبتال به کرونا افزود رسانی شبانه روزی و بی برای مراقبت و خدمات
اقشار جامعه باید از خود در مقابل این ویروس جهانی محافظت نموده و با رعایت 

 .گر کادر درمان باشند های بهداشتی یاری دستورالعمل

حمیلی، حمیدرضا جمشیدی شکایت زنده یاد نوید افکاری از وکیل مزدور ت-*
 :اردکانی

 
، از ۱٣۷۱آذر  ۵۲زنده یاد نوید افکاری، در :است آمده کار اردوی تلگرامی کانال نوشته به

حمیدرضا جمشیدی اردکانی، وکیل دادگستری مزدور جمهوری اسالمی که با فشار دستگاه 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968894-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 

گزارش دروغین آگاهی  اطالعاتی به وی تحمیل شده بود، به خاطر تبانی در تضییع حق و تٔایید
 .و دیگر خیانت های این وکیل فاسد دادگستری، به دادستانی استان فارس شکایت کرده بود
حمیدرضا جمشیدی اردکانی، به جای دفاع از نوید افکاری، موکل خود، علیه او عمل کرد و از 

برای موکل جمله هرگونه شکنجه نسبت به نوید افکاری را مردود خواند و به صدور حکم اعدام 
 !خود یاری مؤثر نمود

@ordoyekar 

، های فوالدی روی سرش یک کارگرکارخانه شکوفا صنعت پویا براثرفرود سازه -*

 :جان باخت

تان کرمان بنام یک کارگرکارخانه شکوفا صنعت پویا  واقع در اس:برپایه خبرمنتشره آمده است
 .های فوالدی روی سرش جانش را ازدست داد زاده براثرفرود سازه محمدرضا عسکری

داوطلبان جمعیت هالل احمر مقابل مجلس برای پایان دادن به بالتکلیفی  -*

 : ؛ تجمع نمودنداستخدامی

جمعی اوایل هفته جاری، :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره ؛
از داوطلبان جمعیت هالل احمرباتجمع مقابل مجلس با بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت 

ها متخصص به دالیل مختلف و  به پارتی بازی در استخدام ها، عدم به کار گیری نیرو
استخدامی های،خواهان پایان دادن به پایان دادن به بالتکلیفی استخدامیشان 

مجوز استخدام هزار نفر را : به خبرنگار رسانه ای گفتسخنگوی جمعیت هالل احمر .شدند
همه افراد اعم از داوطلبان در ساختار : وی افزود.دریافت کردیم که الویت ما با داوطلبان است

ها در  هایی است که سال شوند و طبیعتا الویت با مجموعه بچه آزمون در هالل استخدام می

 .ندکنار ما هستند دارای تجربیات بیشتری هست

 صیادان /بلوچستان و سیستان در ترال صید ادامهگو با ایلنا مطرح شد؛ و در گفت -*
 :هستند ترال صید ممنوعیت خواستار

968439-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

های اخیر  در روز :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا، 
این در حالی . خبری مبنی بر توقیف پنج شناور صید ترال در سیستان و بلوچستان منتشر شد

ترین موضوعات در حوزه صیادی بوده و به  های اخیر یکی از پر بحث است که صید ترال در سال
ه خطر انداخته، خواستار ممنوع گویند این نوع صید معیشت آنها را ب دلیل اینکه صیادان می

شود، اما آنطور که  اند با صید ترال برخورد می ها گفته مسئوالن هم بار. شدن آن هستند
گوید صید ترال همچنان در  می( رئیس اتحادیه صیادی سیستان و بلوچستان)سلیمان آراییش 

ل در استان را هفت شناور مجوز صید ترا: او عنوان کرد.گیرد های این استان صورت می آب
های اخیر صید در  مایلی صید کنند و دلیل توقیف پنج شناور در روز ۱۵دارند، اما آنها باید در 

البته ظاهرا آنها مجوز صید در هشت : این فعال صنفی صیادی ادامه داد.هشت مایلی بود
گذارد و  میمایلی را دریافت کرده بودند، اما صید در این فاصله به شدت بر کار صیادان تاثیر 

مطالبه صیادان استان ممنوع اعالم : او گفت.ها شده است اعتراض آنها باعث توقیف شناور
شدن صید ترال به صورت کلی است و اگر بنا ندارند چنین کاری کنند، الاقل بر فعالیت 

های فعال در زمینه صید ترال  آراییش عنوان کرد که شناور .های صید ترال نظارت کنند شناور
 .بان و صیادان ایرانی دارندصاح

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968439-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968439-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 

 

؛ جمعی از اهالی زاهدان نسبت به عدم توزیع کپسول گاز با بستن خیابان -*

 :اعتراض کردند

 

جمعی از اهالی زاهدان   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره ؛
گاز دست به برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم توزیع کپسول 

 .استان سیستان و بلوچستان زدند مسدود کردن یکی از خیابان های این شهر در

اعتراضات کارکنان بیمارستان جلیل یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها  -*
، به اعتراض خود نشگاه علوم پزشکی یاسوجودریافتی های باالی هیأت رئیسه دا

 : ادامه دادند

 

بخشی از حقوق   ، :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره ؛
کارکنان بیمارستان جلیل یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت نشده است 

ر های حقوقی و  کارآنه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منتش هایی از فیش عکس
کنند و این در  دهد، هیأت رئیسه دانشگاه کارآنه و حقوق باالیی دریافت می شد که نشان می

 حالی است که پرستاران و کادر درمانی که در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا هستند، کارآنه

 .کنند و پاداش کمتری دریافت می

یک کارگر ساختمانی توسط پلیس ساختمان وابسته به شهرداری محمد شهر  -* 
 :، مورد ضرب و شتم قرارگرفتکرج

حین یک کارگر ساختمانی  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره ؛
کار در یک ساختمان در حال احداث مورد ضرب وشتم پلیس ساختمان وابسته به شهرداری 

فیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی چند مامور شهرداری .محمد شهرکرج قرار گرفت
شهریور، شهردار  :2روز پنج شنبه .اند  همزمان یک کارگر را زیر مشت و لگد خود گرفته

م یک کارگر ساختمانی توسط پلیس ساختمان یک شرکت محمدشهر کرج ، ضرب و شت
عوامل ضرب و : خصوصی وابسته به شهرداری محمد شهر را در این شهر تائید کرد و گفت

 .این کارگر ساختمانی اخراج شدند شتم

رکت در اعتراضات آبان محاکمه ناهید فتحعلیان در دادگاه انقالب تهران بدلیل ش -*
 : 19ماه 



 

 

شهریور،ناهید فتحعلیان معلم بازنشسته و کنشگر فرهنگی بدلیل شرکت  23روز چهارشنبه 
دادگاه انقالب  00و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در شعبه 54در اعتراضات آبان ماه 

 .تهران محاکمه شد

 :شهر آبعلی در مجتمع برف  کارگر در حادثه ریزش آوار 6مرگ ومصدومیت  -*

کارگر براثرریزش آوار  2 :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره ؛
کارگر  2شهر آبعلی جان باختند و  خاکبرداری به داخل یک کانال تاسیساتی در مجتمع برف 

 .دیگر مصدوم شدند

سرقنات ایذه نسبت به وضعیت نامناسب بهداشتی منطقه  و بی خیالی  اهالی -*

 :؛ تجمع اعتراض نمودندمسئوالن ذیربط مقابل شهرداری برای چندمین بار

 

برای چندمین بار،جمعی   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۶در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره ؛
ان نسبت به وضعیت نامناسب بهداشتی از اهالی سرقنات ایذه برای انعکاس صدای اعتراضش

منطقه و بی خیالی مسئوالن ذیربط دست به تجمع مقابل شهرداری این شهر دراستان 
باتوجه به فقر امکانات و عدم توجه شهرداری شهر : یکی از تجمع کنندگان گفت.خوزستان زدند

برای چندمین به مناطق پرجمعیتی مثل سرقنات در محاسبات عمرانی شهر، مردم این منطقه 
این منطقه همچنان درگیر معضالتی مانند   مردم: وی افزود.بار متوالی دست به اعتراض زدند

های تاریخی شهر و همچنین فاضالبی  ی قنات ها در دهانه ها و رهاسازی آن بحث دپوی زباله
 :ی رامین سرقنات گفت یکی از اهالی کوچه.شود های این محالت رها می هستند که در زمین

ما مالیات و . کند که انگار ما جزو این شهر نیستیم شهرداری شهر طوری با ما برخورد می
 .دهیم که در مقابلش، خدمات بگیریم عوارض می

 :تجمع کارگران بیکار در بلوار مطهری بناب -*

 
کارگران فصلی و بیکار در شهر بناب در اعتراض : برپایه خبرکانال تلگرامی اردوی کار آمده است

 .به بیکاری و نداشتن درآمد جهت معیشت در مسیر بلوار مطهری تجمع کردند
 این تجمع باعث ترافیک سنگین در بلوار مطهری بناب شد

@ordoyekar 

 دریافت معیشتی کمک هیچ ساختمانی کارگرانگو با ایلنا مطرح شد؛ و در گفت -* 
 :دادند می ای بیمه معافیت سال یک برای الاقل /نکردند

968969-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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مشاور )اسعد صالحی   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۹شنبه پنجدر تاریخ رش خبرنگار ایلنا، به گزا

به دنبال شیوع کرونا کارگران ساختمانی با : عنوان کرد( های کارگری کشور کانون عالی انجمن
های بیمه کارگران ساحتمانی مشخص  ای مواجه شدند و بیش از گذشته ضعف مشکالت ویژه

پردازی و همچنین نبود این امکان که کارگران  سال بیمه ٣۲الزام به : او ادامه داد.شد
ساختمانی بتوانند حق بیمه بیکاری و سختی کار را بپردازند، از عمده مشکالت این بیمه 

ریشه بسیاری از مشکالت : رئیسی انجمن صنفی برقکاران ساختمانی کرمانشاه گفت.است
های  هماهنگ برای کارگرانی است که تخصص عدم تعیین مزد ای کارگران ساختمانی بیمه

شود، حال آنکه الزم است  ای تعیین و پرداخت می در واقع، هر جا مزد به گونه. مختلف دارند
اگر اینطور . وجود داشته باشد… کاری، کارگر ساده و کار، کاشی تعیین مزدی مثال برای گچ

پردازی به  د و دیگر در زمینه بیمهبندی کر توان به درستی مشاغل ساختمانی را درجه باشد می
او با بیان اینکه کارگران ساختمانی دست به نقدترین .فایده فعلی استناد نشود بندی بی درجه
به دنبال شیوع کرونا که منجر به : پردازان سازمان تامین اجتماعی هستند، عنوان کرد بیمه

فقط خیران . قشر نشدکاری کارگران ساختمانی شد، هیچ کمکی به این  بیکاری یا کم
شد  هایی مثل وام یا بسته معیشتی هم نداریم، الاقل می ما انتظار کمک. هایی کردند کمک

 .ای کنند و بگویند برای یک سال حق بیمه را نپردازند کارگران را مشمول معافیت بیمه

برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد نوید افکاری بر سر مزارش در روستای  -*

 :رازسنگر شی

 

شهریور، مراسم گرامیداشت زنده یاد نوید  :2روز پنج شنبه برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ 
فیلم های منتشره درشبکه های .افکاری بر سر مزارش در روستای سنگر شیرازبرگزارشد

اجتماعی حاکی از برگزاری با شکوه این مراسم با شرکت ده ها نفر  وبرافراشتن پالکاردها 

 .در روستای زادگاهش می باشد  برسر مزارش

 سال یک برای الاقل /نکردند دریافت معیشتی کمک هیچ ساختمانی کارگران -*

 :دادند می ای بیمه معافیت
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/968969-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

در شرایطی که قرار  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۹شنبه پنجدر تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا،
درصد زیاد شود و کارگران  ۱۲است حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده فقط 

زنی هستند، شاید تر شدن به خط فقر در حال چانه برای نزدیک  
… 

 :حقوق کارگران شهرداری یاسوجماه  4عدم پرداخت  -*

ماه حقوق کارگران  3 کارگران شهرداری یاسوج به مده : برپایه خبر منتشره آمده است 
 .شهرداری یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت نشده است

 :حضور یگان ویژه داخل شرکت هفت تپه برای تقابل با کارگران اعتصابی -*

مصادف با نود و پنجمین  :آمده است۱٣۷۷شهریور  ۵۹روز پنجشنبه ریخ برپایه خبر منتشره در تا
روز اعتصاب کارگران هفت تپه بود تعدادی از کارگران با تجمع در مقابل مدیریت شرکت دست 

تجمع روز گذشته با حمله با سالح سرد و فحاشی . به اعتراض برای احقاق حقوق خود زدند
جافرپور که خواهرزاده رئیس دادگستری شوش  -به کارگران توسط مسئول بازرسی شرکت

                                .همراه شده بود که موجب اعتراض کارگران و مردم منطقه شد -است
دادستان برای مقابله با کارگران اعتصابی و حمایت -به دستور جعفری چگنی و همراهی نظری

شورش وارد شرکت شد ویژه ضد _یگان#از جافرپور و اراذل و اوباش وابسته به کارفرما، امروز 
                                                                                     .تا با تجمع کارگران برخورد کند

کارگران تجمع کننده که از همکاران غیرنیشکری بودند شروع به توضیح علت تجمع و مسالمت 
کارگران اعتصابی با خونسردی و هشیاری با .آمیز و قانونی بودن تجمع حق طلبانه خود کردند

                                                                                                                                   .رخ ندهد موضوع برخورد کردند تا درگیری احتمالی
بدین ترتیب نود و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور چهره خشونت آمیز حضور 

وعده اجرای فوری خلع ید را داده بودند، مسئولینی  مسئولینی که قول و.یگان ویژه همراه شد
غیرنیشکری را داده بودند همگی در سکوت کامل فرو -که قول بازگشت به کار همکارن فصلی

رفته اند و در عوض اراذل اوباش با شمشر به کارگران اعتراض میکنند و یگان ویژه ضد شورش 
بدانند که در هفت تپه، اعتصاب مسئولین خوب .برای اعتصاب شکنی به شرکت میفرستند

هرگز تمام نمیشود بلکه از حالت بسیار پر رنگ به مقدار کمرنگ تری به صورت موقت تغییر پیدا 
میکند اما به سرعت و دوباره سرباز میکند و مثال به صورت تجمعات گسترده درون شهر ادامه 

تنها راه تسریع در . وت میکنیمهمکاران عزیز را به هشیاری و اتحاد هرچه بیشتر دع.پیدا میکند
خلع ید این بخش خصوصی فاسد و اختالسگر، تنها راه بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی 
از بخش های مختلف، و احقاق تمامی حقوق معوقه ما، تنها و تنها احیای تجمعات و اعتصابات 

از اعتراض به  ما برای پیگیری این مطالبات به هیچ وجهی دست. پرشمار و باشکوه است
                                                                                                                                               زنده باد اتحاد -زنده باد هفت تپه !شکل های مختلف برنخواهیم داشت

 ۱٣۷۷شهریور  ۵۹ -تلف پنج شنبه جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مخ

 مدارک !/آن از انتقاد با همزمان درست گرایی مدرک تشویقکند؛ ایلنا بررسی می -*
 :شوند تراز هم دانشگاهی تحصیالت با ای حرفه و فنی

969215-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

بیکاران مهارت کافی   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۹شنبه پنجدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
برخی آن را بیشتر . کنند والن دولتی بیان میای است که هر از گاهی مسئ ندارند؛ این جمله

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969215-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969215-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


 

 

گویند  هایی که می کنند، اما حتی آن دانند و برخی دیگر تاییدش می نوعی فرافکنی می
عملی خود در زمینه ایجاد شغل و  زنند تا بی مسئوالن مدام از نداشتن مهارت بیکاران حرف می

عان دارند که واقعا بسیاری در ایران ولو بهبود شرایط اقتصادی را توجیه کنند، به این واقعیت اذ
                                             .اینکه تحصیل دانشگاهی داشته باشند، تخصص الزم را ندارند

مسیر حل و رفع : مرداد امسال گفت(اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر) شریعتمداری محمد
در جمع بیکاران کشور، . گذرد ای کشور می فههای فنی و حر مشکل بیکاری از توسعه مهارت

آمار دانش آموختگان دانشگاهی بیکار باالست، این در حالی است که افراد دارای مهارت از 
دهد راه عبور از وضعیت موجود،  فرصت شغلی بیشتری برخوردار هستند و این نشان می

کاری تنها با آموزش مهارت از این بحث مهم که بگذریم که اساسا معضل بی.افزایی است مهارت
شود و تا زمانی که کیک اقتصاد ایران بزرگ نشده و ایجاد شغل به میزان تقاضا میسر  رفع نمی

را به « نداشتن مهارت»ماند، باید به این نکته توجه داشت که اگر ما  نشود، بیکاری هم می
دهیم تا  مهارت نمیایم، چرا مزایایی به کارگران دارای  عنوان مشکل اصلی شناسایی کرده

                                                        .......                         آموزی تشویق شود؟ مهارت
وقتی فرقی بین کارگر فاقد مهارت با کارگری نباشد که »: کنیم تشویق را آموزی مهارت

باید به زحمتی . کنند آموزی پیدا می مهارتی ندارد، خود به خود افراد گرایش کمتری به مهارت
این در حالی است که بیش از هر چیز به مدرک . کشد ارج نهاد هارت میکه فرد برای کسب م
بندی مشاغل مدرک یک مولفه مهم است، پس  در بحث طبقه....«.دهند دانشگاهی بها می

               ....                          ای نباید یک مولفه تاثیرگذار باشد؟  چرا مدرک فنی و حرفه
درصد بوده  ٣۶التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران  فارغدر بهار امسال سهم جمعیت بیکار 

این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر . است
. با وجود این، همچنان گرایش قابل توجهی به کسب مدرک دانشگاهی وجود دارد. است

مایل به پشت میزنشینی ربط داد، بلکه توان به ت همانطور که عنوان شد همه چیز را صرفا نمی
شود همچنان مدرک سود و مزیت بیشتری برای افراد  سازوکارهایی وجود دارد که باعث می

تواند سخت کار  گویند می نتیجه کار از طرفی همانطور که بعضا مسئوالن می. داشته باشد
اری از شاغالن به نحوی در واقع بسی. آید وری پایین می پیدا کردن شود و از طرف دیگر، بهره

شان تاثیر ندارد یا  دانند داشتن مهارت آنقدرها در حقوق شوند و چون می میوارد بازار کار 
زنند یا حتی در مواردی اقدام  شان نیست، درجا می ها لزوما مرتبط با مهارت ارتقای شغلی آن

آموزی با  به مهارتاهمیت دادن . افزایی باشد کنند، بدون اینکه هدف، مهارت به تحصیل می
ای گزینه مناسبی برای تشویق افراد است، هر  تراز کردن مدارک دانشگاهی و فنی و حرفه هم

 .چند باید سازوکاری برای سنجش مهارت هم تعبیه شود و صرفا به مدرک اکتفا نکرد

 شان ماهه 4 های حقوق دریافت عدم برای زابل کویر سازه شرکت کارگران  -*

 :کردند تجمع

 

کارگران شرکت سازه کویر زابل در اعتراض به :است آمده کار اردوی تلگرامی خبرکانال برپایه
شهریور، در مقابل دفتر کارگاه  ۵۹، دیروز پنجشنبه ۷۷ماه حقوق و عیدی سال  ۶عدم پرداخت 

 .این شرکت تجمع کردند
بلوچستان کار  هزار هکتار اراضی کشاورزی سیستان و ۰۶این کارگران در طرح انتقال آب به 

 .می کنند
@ordoyekar 
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متوسط افزایش صد درصدی قیمت اقالم خوراکی اجتناب : کارشناس اقتصاد -*

 :تناپذیر اس
 

مرتضی سامتی، استاد اقتصاد : برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است
: گفتهدانشگاه اصفهان از افزایش صد درصدی تورم خبر داده و با اشاره به کسر بودجه دولت 

درصد خواهد بود که راهی جز انتشار پول و ایجاد  01کسری بودجه امسال دولت حداقل »
 .ها خواهد گذاشت بدهی ندارد که طبیعتا تاثیر خود را بر قیمت

ها بیش از این  مطمئنا با ادامه این شرایط قیمت»: این اقتصاد دان راستگرا یادآور شده که
شود  ناپذیر است به ویژه برای اقالم خوراکی که پیش بینی می هد داشت و اجتنابافزایش خوا

به طور متوسط صد در صد افزایش قیمت را داشته باشیم البته این افزایش برای پایان سال 
 ..پیش بینی شده بود که متاسفانه در نیمه نخست سال اتفاق افتاده است

درصد آن  0شود و تنها  مام بودجه کشور صرف امور جاری و مصرفی میدرصد ت 50نزدیک »
شود بنابراین کسری بودجه و بودجه مصرفی دو عاملی مهم در  گذاری می تبدیل به سرمایه

گذاری شود در نهایت تبدیل به  باید توجه داشت وقتی بودجه سرمایه. ها هستند افزایش قیمت
دهد اما بودجه ما این گونه نیست که نتیجه آن  ش میشود و تورم را کاه تولید و عرضه می

 «افزایش نرخ ارز، چاپ پول و رشد پایه پولی است
به اعتقاد سامتی دولت که یک سال از عمرش مانده دنبال قدرت نمایی است و می خواهد با 

شعار است و درک تنها در حد »قدرت از صحنه خارج شود و اقدامات نمایندگان مجلس هم 

 «.روشن و مستقیمی از اقتصاد شرایط بحران ندارند

 :گرامیداشت خاطره جانباختگان حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی -*

 

جمعی از دوستان،آشنایان  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۹شنبه پنجدر تاریخ  برپایه خبرمنتشره؛
واده های جانباختگان حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی با حضوردر محل سقوط وخان

فیلم های .وبا گلباران،ایراد سخنرانی وسردادن شعارهایی یاد عزیزانشان را گرامی داشتند
ازطرف تعدادی «مرگ بر دیکتاتور»منتشره در شبکه های اجتماعی حاکی از سردادن شعار 

 .سم می باشدازشرکت کنندگان در مرا

کارگران قرارداد  موقت شهرداری دهدشت نسبت به وضعیت استخدامی  -*
؛ وسطح نازل حقوق باتجمع و امضایی طومارهمزمان با سفر معاون وزیرکشور

 :اعتراض نمودند

 



 

 

معاون  همزمان با سفر  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۹شنبه پنجدر تاریخ  برپایه خبرمنتشره؛
شهری و روستایی وزارت کشور به دهدشت،جمعی از کارگران شهرداری عمران و توسعه امور 

این شهر در استان کهگیلویه و بویراحمد با تجمع وامضای طومار اعتراضشان را نسبت به 

 .وسطح نازل حقوق بنمایش گذاشتند وضعیت استخدامی

نیروهای سرکوب مانع ازبرگزاری مراسم یادمان نوید بهبودی برسرمزارش  -*
 :روزش شدند گرد زاددرسال

 

نزدیکان وخانواده نوید  :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۹شنبه پنجدر تاریخ  برپایه خبرمنتشره؛
دراستان تهران ( خان قلعه حسن)در شهرقدس  54بهبودی از جان باختنگان اعتراضات آبان ماه 

وراب زرمیخ قصد برگزاری مراسم یادمان وی بمناسبت سالگرد زادروزش را برسرا مزار وی درگ
شهرستان صومعه سرا دراستان گیالن داشتند که نیروهای امنیتی واطالعاتی با بستن درب 

بنابه گزارشات منتشره درشبکه های .ورودی قبرستان مانع ازبرگزاری این یادمان شدند
ی نوید بهبودی هم از صبح  اجتماعی،به همین منظورنیروهای اطالعاتی مادر،پدر  و عمه

 .بازداشت ودر پایان روزآزاد شدند روزپنج شنبه

برگزاری مراسم چهلمین روز جان باختن مصطفی صالحی در قبرستان شهر  -*
 :کهریزسنگ

مراسم چهلمین روز جان   :آمده است  ۷۷شهریور  ۵۹شنبه پنجدر تاریخ  برپایه خبرمنتشره؛
عدادی از باختن مصطفی صالحی در قبرستان شهر کهریزسنگ در استان اصفهان با شرکت ت

شهر 53مصطفی صالحی در جریان اعتراضات دی ماه .نزدیکان وخانواده وی برگزارشد
سالگی در زندان دستگرد اصفهان اعدام 61در سن 55مرداد  00کهریزسنگ بازداشت و روز 

 .شد

 :در هفتمین روز نویدو ک الیه رپامردم در -*

 
تهران هفتمین روز اعدام نوید افکاری  ی تعدادی از شهروندان با روشن کردن شمع در پارک الله

 .را برگزار کردند
 !یادش گرامی



 

 

 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 !جای خالی تشکل مستقل پرستاران در دوران کرونائی -*
 

اول شهریورماه، بخشی از پرستاران : برپایه یادداشت کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است
در آن . ن مقابل درب بیمارستان تجمعی برگزار کردندو کادر درمانی بیمارستان خورشید اصفها

روز سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواستهای پرستاران معترض را اینگونه تشریح 
 :کرد

از آنجائی که پس از کرونا پرستاران و کادر درمانی بیمارستان دچار خستگی شدید شده اند، 
 .درمانی استراحت داده شود بایستی به پرسنل

پرداخت پاداش پرستاران خواست دوم پرستاران معترض، و پرداخت معوقه های حقوقی دیگر 
 .خواست پرستاران و کارکنان بیمارستان اعالم شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در همانروز اعالم کرد که برای استراحت دادن به کادر 
در مورد . شهریور بیمارستان خورشید دیگر پذیرای بیماران کرونائی نخواهد بود درمانی، از اول

پرداخت پاداشها و معوقات مزدی هم وعده داد که در صورتی که دولت بودجه وعده داده شده 
 .را پرداخت کند، ما نیز به پرستاران پرداخت خواهیم کرد

رئیس بیمارستان امین . در حال رخ دادن استهمین اتفاق در بیمارستان امین اصفهان هم 
اصفهان در روزهای پایانی شهریور اعالم کرد تا اطالع ثانوی این بیمارستان هم از پذیرش 

خستگی پرسنل و شرایط ویژه بیمارستان در دوران کرونا . بیماران کرونائی معذور خواهد بود
 .دلیل این امتناع از پذیرش بیماران کرونائی اعالم شد

 :چند نکته
عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و کارانه های پرستاران باعث شده است که بخش بزرگی 

 .از پرستاران از کار در این بیمارستانها امتناع کنند
ان مشغول بکار عدم استخدام پرستاران مورد نیاز کادر بیمارستانی، فشار کار را برای پرستار

 .به شدت باال برده است
تناقض بین اجرای پروتکل های بهداشتی مورد تائید سازمان بهداشت جهانی، و اصرار 

مسئولین به برگزاری مراسم ویژه مذهبی، خطر ابتالی تعداد بیشتری از هم وطنان به ویروس 
 .کرونا را باال برده است

و خطر گسترش کرونا بین دانش آموزان و خانواده های آنها در نبود بازگشائی مدارس 
زیرساخت و استاندارد ضروری در مدارس برای جلوگیری از ابتالی به ویروس کرونا از دیگر 

 .دغدغه های پرستاران و کادر درمانی است
رستاران به شدت اجبار و ضرورت در پوشیدن تجهیزات پزشکی و ماسک، سختی کار را برای پ

استفاده طوالنی مدت از ماسک میزان اکسیژن ورودی مورد نیاز به ریه ها را . باال برده است
 .کاهش داده و عوارض ناشی از آن را باال برده است

پرستاران علیرغم حضورشان در صف اول مقابله با کرونا، به دلیل نداشتن تشکیالت مستقل 
                                             .ایشان در مطالبه حقوق اشان بجائی نرسیده استخودشان، تا کنون صد

https://t.me/anhaana 

 :برگزاری دادگاه آرش گنجی:کانون نویسندگان ایران -*
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شهریور  ۵۷روز شنبه : سندگان ایران آمده استبرپایه خبر منتشره کانال تلگرامی کانون نوی
دادگاه انقالب  ۵۱ی  دادگاه آرش گنجی مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در شعبه

ی  خرداد اولین جلسه ۵۲روز .شود اسالمی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار می
ه دلیل نامفهوم دادگاه انقالب اسالمی برگزار شد که ب ۵۱ی آرش گنجی در شعبه  محاکمه

با ابن همه، قاضی مقیسه رئیس دادگاه . ی محاکمه به تعویق افتاد بودن برخی موارد، جلسه
میلیون تومانی گنجی را به سه میلیارد تومان افزایش داد، در نتیجه او بازداشت  ۰۲۲وثیقه 

ازداشتگاه خرداد موقتا و تا پایان مراحل دادرسی از ب ٣۱پس از تامین وثیقه  گنجی روز . شد
تبلیغ علیه »، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»های او  اتهام. اوین آزاد شد

ها را رد کرده  گنجی این اتهام. است« عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام»و « نظام
او  روز یکم                                                                                                 .است

دو روز بعد . دی ماه سال گذشته به دالیل نامعلوم بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شد
در اعتراض به بازداشت او کانون . زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد ۵۲۷معلوم شد در بند 

. های اعتراضی منتشر کردند نویسندگان ایران و بسیاری از نویسندگان و نیز پن آمریکا بیانیه
میلیون تومانی تا برگزاری دادگاه از  ۰۲۲آرش گنجی پس از چهار هفته بازداشت با تامین قرار 

 .شهریور آرش گنجی باید در جلسه دادگاه حاضر شود ۵۷صبح روز شنبه .زندان اوین آزاد شد

 :تجمع اهالی شیبان در استان خوزستان د رابطه با خرابی جاده ها -*

 

، جمعی از اهالی ۷۷شهریور  ۵۱امروز جمعه  :است آمده کار اردوی تلگرامی خبرکانال برپایه
شهر شیبان واقع در استان خوزستان، در محل برگزاری نماز جمعه این شهر دست به تجمع 

 .اعتراضی زدند
این شهروندان می گویند که وضعیت غیر استاندارد جاده های شهر شیبان باعث وقوع 

 .ت رانندگی و جان باختن اهالی این شهر شده استتصادفا

@ordoyekar 

  :انتقال سهیل عربی به مکانی نامعلوم  -*

 
، سهیل ۱٣۷۷شهریور ماه  ۵۱امروز جمعه : برپایه خبر کانال تلگرامی رادیو فرهنگ آمده است

انی سیاسی محبوس در تیپ پنج زندان تهران بزرگ توسط مسئوالن این زندان به عربی، زند
  .مکان نامعلومی منتقل شد

این انتقال در حالی صورت گرفته که تا این لحظه سهیل عربی به تیپ پنج زندان تهران بزرگ 
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بی  بازنگشته و موجی از نگرانی در میان دوستان و نزدیکان این زندانی سیاسی به علت این
این زندانی سیاسی دو روز پیش در مصاحبه ای تلفنی با شبکه . خبری بوجود آمده است

تلویزیونی بی بی سی در مورد وضعیت زندان تهران بزرگ توضیحاتی را ارائه کرده بود و به 
احتمال زیاد این انتقال بابت بازجوئی و پرونده سازی جدید بر علیه این زندانی سیاسی صورت 

 ”.گرفته است

@raadiofarhang 

 !شود برابر می۵قیمت دارو با ارز نیمایی  -*
سامانه ارزی بانک مرکزی با عنوان : )به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است

 (هیل تامین ارزبا هدف تس( پارچه معامالت ارزی نظام یک)نیما 
تخصیص ارز نیمایی به دارو موجب بروز چالش در : عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران

 .برابر افزایش یابد ۲صنعت داروسازی کشور می شود و باعث خواهد شد قیمت دارو تا 
 خورند که از برنامه ریزی درست و تدبیری مدیرانی را می مردم چوب ناپایداری اقتصاد و بی�

کنند و این در حالی است که  ها را روزمره تعیین می نزدیک به واقعیِت ساالنه ناتوانند و قیمت
ی یک کارگر و یا کارمند و معلم،  همین دولتمردان برای یک میلیون تومان افزایش حقوق ساالنه

بندی در مقابل  اش چیزی جز صف گذارند و نتیجه ها جلسات حضوری و غیر حضوری می ساعت
کنند اما همین  تکشان نیست و بدون افزایشی متناسب با میزان تورم قضیه را تمام میزحم

دولتمردان توانایی ایستادن در مقابل بازار افسار گسیخته را ندارند چون صاحبان آن بازار 
  .سرمایه، قدرت و مدیا دارند

 بکشیم_نفس_توانیم نمی#
 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 :گزامیداشت یاد نوید بهبودی -*

 

مادرزنده یاد نوید بهبودی  : آمده است ۷۷شهریور۵۱درتاریخ روز جمعه  شره؛برپایه خبرمنت
نوید جان دیروز روز تولد توبود من مانند هرسال نتونستم روی ماه تو را چهره زیبای »:نوشت

 «نویدم پسرم وحاال نزاشتن حتی بیام پیشت وسنگت راببوسم .تورو ببوسم

 :شدند اخراج کرج محمدشهر در کارگر شتم و ضرب عوامل -*

 

ضرب و شتم یک کارگر  : آمده است ۷۷شهریور۵۱درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرنگار ایلنا،
شهر کرج توسط عوامل یک شرکت پیمانکاری وابسته به شهرداری ساختمانی در محمد

از قرار معلوم، .محمدشهر روز چهارشنبه در فضای مجازی و اینستاگرام بازتاب فراوان داشت

https://web.telegram.org/#/im?p=%40raadiofarhang
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A8%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969736-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

اند اما به  عوامل این شرکت پیمانکاری، یک کارگر ساختمانی را مورد ضرب و شتم قرار داده
سعید صفری .سط کارگر شهرداری آغاز شده استگفته شهردار محمدشهر، درگیری ابتدا تو

از آنجا که مالک ساختمان در محل حضور نداشت، عوامل شرکت پلیس ساختمان : بیان داشت
خصوصی از کارگران خواستند تا ادامه کار را متوقف کنند اما کارگران به اخطارها توجهی نکردند 

ارگران کردند که کارگران با هجوم به یکی و شهربانان اقدام به جمع آوری تعدادی از ابزار کار ک
قرار دادند که اصل فیلم در اختیار شهرداری  از عوامل پلیس ساختمان وی را زیر دست و پا 

: گفت  شهردار محمدشهر در خصوص وضعیت کارگر مجروح حادثه درگیری فیزیکی دیروز.است
ر مقام قضایی بررسی با حضو وضعیت عمومی این کارگر خوب است و موضوع به صورت ویژه

او تایید . اند به گفته او، سه نیروی شرکت پیمانکاری بعد از این اتفاق اخراج شده .شود می
 .کرده است که این چهارمین درگیری نیروهای پیمانکار با کارگران در سال جاری است

و  سیستان#در « نیکو جهان»آتش سوزی مهیب، زندگی مردم روستای  -*
 :را نابود کرد بلوچستان#
 

آتش  شهریور بر اثر ۵۱جمعه : به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است
از « نیکوجهان»هست و نیست مردم روستای   ای که اتفاق افتاد، تعداد زیادی نخل که سوزی

 .نیکشهر در سیستان و بلوچستان بود کامال سوخت»توابع شهرستان 
 شان به فنا رفت،  نیروهای آتش نشانی به موقع به داد مردم نرسیدند و زندگی

نی به سوریه پرواز کرده تا آتش سوزی آنجا را در همین روزهای اخیر چند هواپیمای ایرا� 
 .مهار کنند

 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 :دل نوشته مادر شهید راه آزادی بهنود رمضانی در سالروز تولد فرزندش -*

 
 

 :فرزندم بهنود عزیز:گ آمده استبه نوشته کانال تاگرامی رادیو فرهن
 ۱٣۹۱فردا بیست و هشت شهریور ، روز من بود سال 

 روز شادی و پایکوبی، روز غرور مادر شدن
فرزند دلبندم ، انروزها پربودم از حس شادمانی ، غرور،بزرگی و بالیدن به خود که من نیز کامل 

 .تر شدم
کر نمی کردم که شاید روزی تو را از انروزها که حس مادرانه را تجربه می کردم هیچگاه ف

جشن فارغ التحصیلی،جشن ازدواج ، بچه دار شدنت ، .چه ارزوها در سر داشتم . دست بدهم
 .اما این ارزوها را سیه دالن تاریخ نگذاشتند محقق شود.خدمت به هموطنت

ود و خانواده حیوان صفتان کور دل تو را به وحشیانه ترین شکل با باتوم و شوکر دریدند تا نون خ
دنیا انقدر هم بدون حساب و کتاب .شان را در غم ما و خون تو زنند ولی کور خواندند

چقدر تالش کردند تا خودشان را تبرئه کنند ولی کمک خداوند عادل سرافرازت کرد و .نیست
روسیاهی ماند برای کسانی که باید تقاص خون بهنود ها ،مصطفی ها، امیر ارشدها، 

 .نه ها ، سعیدها و نویدها را پس بدهندستارها، ریحا
اگر بودی شمع تولد .پسرم حتما می دانی که چه سخت می گذرد برایمان روزهای بدون تو

بیست و هشت سالگیت را فوت می کردی ولی اکنون من بر سرمزارت در بهشت زیبایت از 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn


 

 

بی گناه دیگری  خدا اجرای عدالتش و پایان دادن به سیاهی و ظلم را خواهانم تا خون جوان
  .دادخواه خون فرزندم خواهم بود تا زمانی که زنده ام.ریخته نشود

  .این شعر را بهنود عزیزم در روزهای پایان عمر نوزده سالگیش زمزمه می کرد
 سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

 ما را ز سر بریده می ترسانی
 گر ما ز سر بریده می ترسیدیم 

 در محفل عاشقان نمی رقصیدیم 
 تولدت مبارک بهنود قهرمان 

 مادر داغدارت 
 ۷۷شهریور  ۵۱

https://www.radiofarhang.nu/archive/32138.htm 

  :پرورش و آموزش تازه گل دسته -*

 

به تازگی، وزارتِ آموزش و پرورش، در : رامی اتحاد بازنشستگان آمده استبه نوشته کانال تلگ
ی زبان و ادبیاتِ فارسی را با دارندگاِن  آموختگاِن رشته آزموِن استخدامِی کشوری، دانش

، در استخدام در شغل دبیرِی زبان و ادبیاتِ فارسی، برابر دانسته است تا "مدارِک حوزه"
روزافزوِن زباِن پارسی و معلمانی که حق استخدام رسمی را  دیدگیِ  گواهی دیگر بر ستم

  .خود باشد  دارند، در سرزمینِ 
 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 فصلی، کارگران /مجلس در التعد سهام جامانده میلیون ۰۸ تکلیف تعیین -*
 :دهید قرار اولویت در را خانوار سرپرست زنان و ساختمانی

969728-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

بخش زیادی از کارگران  :آمده است ۷۷شهریور۵۱درتاریخ روز جمعه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
بین جاماندگان آن هستند؛ حاال با اعالم  کشور نتوانسته اند سهام عدالت دریافت کنند و در

اینکه قرار است طرح جاماندگان سهام عدالت در صحن علنی مجلس طرح شود، این کارگران 
یک کارگر ساختمانی شاغل در استان کردستان که .گویند باید ما را در اولویت قرار دهند می

است و هیچ شغلی ندارد؛ در این اکنون چند ماه است به خاطر کرونا و عواقب آن کامالً بیکار 
اند که بسیاری از آنها مانند ما کارگر  کارگران بسیاری سهام عدالت نگرفته: گوید رابطه می

tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fwww.radiofarhang.nu%2Farchive%2F32138.htm
https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn
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ساختمانی و فصلی هستند؛ این کارگران نیمی از سال بیکارند و باید در تخصیص سهام 

 .عدالت، باالترین اولویت را داشته باشند

 داشته را اولویت باالترین امکانات، و ثروتها همه تخصیص در باید ددرآم کم کارگران وی، گفته به
 .نیازمندترند همه از ها گروه این چراکه باشند

های  از قرار معلوم، تفکیک شغلی جاماندگان سهام عدالت یا تمایزگذاری برحسب دهک
د، باید این اتفاق درآمدی تاکنون اتفاق نیفتاده اما اگر بخواهند کم درآمدها را در اولویت بگذارن

بگیران باید در صف  کاران، کارگران پاره وقت، زنان سرپرست خانوار و حداقلی بیفتد؛ فصلی
                                                                  .نخست دریافت سهام عدالت قرار بگیرند

شهریور  ۵۰پس از جلسه عصر روز  مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس پورابراهیمی محمدرضا
مدت کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین تکلیف  اولویت کوتاه: سیون، اظهار کرداین کمی

کارگران .میلیون نفر از این سهام جامانده است ۵۲جاماندگان سهام عدالت است که حدود 
انتظار دارند نمایندگان مجلس در طرح جاماندگان، آنها را در اولویت قرار دهند و نگذارند حق 

  .راحتی پایمال شود به این اجتماعی کارگران 

 :سد بسته استقالل کاپیتان توئیتری حساب ،برخ -*

 
حساب توییتر کاپیتان استقالل در   :است آمده کار اردوی تلگرامی کانال در منتشره خبر برپایه

 .، از دسترس خارج شد«نه به اعدام»ساعت بعد از توییت انتقادی  ۵۰فاصله 
ی به موضوع اعدام واکنش نشان داد و نوشت؛ فکر، در توییت( شنبه سه)وریا غفوری روز 

ذات انسان مطالباتی دارد که . اندیشه و آزادی، قابل اسارت نیست، نه با زندان نه با اعدام
 .شود هیچ وقت خاموش نمی

وریا غفوری هم . از دسترس خارج شده است( چهارشنبه)حساب توییتر غفوری، امشب 
 .ن آسیا به همراه استقالل در کشور قطر حضور دارداکنون برای مسابقات لیگ قهرمانا

@ordoyekar 

  :محمد کرد معلم بازنشسته: ه قلم به کارگران شریف و زحمتکش هفت تپدرود  -*
 ۵۱در تاریخ روز جمعه  برپایه یادداشت رسیده به کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه

دوستان بهتر نیست که مبارزه با بخش فاسد خصوصی سازی : آمده است  ۱٣۷۷شهریور 
  .همچنین اسد بیگی و طرفدارانش را تنها از طریق اعتصاب و اعتراض دنبال نکنیم

منظورم این است که عالوه بر اعتصاب روش های دیگری را پیش بگیریم که بتوان جامعه را 
 .توجه هفت تپه کنیم و فشار مضاعفی بر دولت بکار گیریمبیشتر م

 .چون براساس تجربه طوالنی بودن اعتصابات کارگران و زحمت کشان را خسته و نا امید کند
 .خوب میدانیم که پول و ثروت و تریبون در اختیار دولت و متاسفانه بخش خصوصی سازی است

نند کمی سیاست به خرج دهند و کلیپ هایی از میتوا (اعتصاب) .کارگران عالوه بر بازوی خود
زندگی و سفره ی خالی و بیماری فرزندان خود و خانواده و کمبودها و نداشتن پول و پرداخت 

 .نشدن حقوق رو به نمایش بگذارند و دنیا را از وضع موجود خود هرچه بیشتر مطلع کنند
داف بر حق خود که همان خلع ید من مطمئن هستم که با این کار میتوانند خیلی زودتر به اه

اسد بیگی و در کل خصوصی سازی را از هفت تپه دور کنند و قدمهای بزرگی بسوی پیروزی 
 .بردارند

 .با کمال تشکر
 تپه  ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت

 

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


 

 

 یک خاطر به فقط ساله ۴۱ کولبر سقوطگزارش ایلنا از کول بردن کودکان و زنان ؛ -*
 !کند؟ نمی کولبران برای کاری کسی چرا !/هوشمند گوشی

969125-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

آمده  ۷۷شهریور۵۱درتاریخ روز جمعه  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
تبدیل به « کول ُبردن»ی جدیدی نیست؛ سالهاست که در مناطق مرزی  بری پدیدهکول:است

تنها راهکاِر در دسترسِ بخشی از مردم برای گذران زندگی شده است؛ منتها آن چیزی که 
جدیدتر است، تغییر ساختاری در الگوی کولبران است؛ اگر پیش از این کولبری، تنها به مرداِن 

کولبری کودکان و : های جدیدی روبرو هستیم شد، امروز با پدیده یسرپرست خانوار محدود م
                                                                                                        .کولبری زناِن سرپرست خانوار

مانند  های ماندگار و دیرپای جسمی های شغل کولبری کم نیست؛ به جز آسیب آسیب
تواند از نظر  های بدن، این شغل می دردهای پشت و ستون فقرات و تحلیل رفتن ماهیچه

ها برای صد یا دویست هزار  روحی تاثیرات منفِی ماندگاری داشته باشد؛ یک کولبر که سال
تومان ناقابل، بار بر پشت گذاشته و با هزار بیم و هراس، از این قله کوه به آن دامنه، افتان و 

های روزمره آن لذت ببرد؛ تلخی  تواند از زندگی با همه زیبایی یزان پیش رفته، دیگر هرگز نمیخ
خورد و  دردناِک بار ُبردن برای ادامه حیات، آنقدر جانکاه است که روح را مانند یک خوره می

                                                                                                                  .رود ناجوانمردانه در عمق وجود انسان پیش می
در اثر انفجار مین، یک  ۷۶که در اسفند ماه  آبادی شین کولبر وحید لقمان برای نمونه،

پایش را از دست داد و چشمانش آسیب دیدند، هنوز به دنبال تکمیل مراحل درمان است؛ او 
 من وجود در جایی نشدم؛ بودم، قبال   که آدمی آن هرگز یگرد حادثه از بعد :گوید می
های کولبری را اگر به خطرات هر  این آسیب ...رفته بین از و است سوخته مین روی
های  های برفی، تیر خوردن در گذرگاه ی آن مانند سقوط از ارتفاع، گم شدن در کوهستان روزه

یابیم که کولبری  های باقی مانده از جنگ بیافزاییم، بیشتر از قبل درمی مین مرزی و رفتن روی
                            !اصالً شغل نیست، که کولبری مناسب مردان نیست چه برسد به کودکان و زنان

                                                                                                                     
ی ای که از زور اجبار کولبر ساله ۱۲یا  ۱۰ی کودکان  پدیده !آن عواقب و کودکان کولبری

کنند، یکی از وجوه بسیار دردناک زندگی در مرزهای غربی و بدون امکانات کشور است؛ از  می
ها درز  شان به رسانه این کودکان بسیارند اما برخی از آنها فقط از بدی اقبال است که نامش

ین اند؛ دو نمونه از ا اند یا به شدت مجروح شده کند؛ چراکه یا جان خود را بر سر نان نهاده می

 .های اخیر، به چنین سرنوشت دردناکی دچار شدند کودکان در ماه

ی کولبر سه روز پس  ساله۱۰نوجوان « خسروی فرهاد »، پیکر۷۱در آخرین روزهای آذر ماه 
برف و کوالک سه کولبر . های اورامانات به آغوش خانواده بازگشت از گم شدن در بهمن در کوه

برفی سهمگین که . گیر کرد ته در اورامانات زمین ارتفاعات تهآذر ماه در  ۵۲شنبه  را شامگاه سه
جسد آزاد . پایانی بود بر داستان زندگی دو برادر که برای زنده ماندن به دل کوه زده بودند

ساله همان روز اول گم شدن در برف و سرمای کوهستانی که  ۵۰خسروی، برادر بزرگتر، 
دیگر کولبری که در کوالک گیر افتاده بود نجات  حسین کرمی. گذرگاه کولبران است، پیدا شد

یافت و تحت درمان قرار گرفت اما جسد فرهاد خسروی، برادر کوچکتر آزاد که نه تنها در کار که 
تر را تنها نگذاشت، سه روز پس از یخ زدن در سرمای کوهستان پیدا  در مرگ هم برادر بزرگ

 .شد

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969125-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969125-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

 

ی تلخ زندگی او  ها به قصه شد؛ خیلی« ترند»ها  فرهاد خسروی در فضای مجازی و رسانه
پرداختند اما درنهایت، هیچ چیز تغییر نکرد؛ بازهم کودکان به روال قبل کولبری کردند؛ کودکان 
به همراه برادران بزرگتر یا پدران و عموها؛ کودکان در کنار مادرها؛ و در نهایت، سقوط مقابل 

در همین روزهای اخیر وقتی اتوموبیل  که« هاشمی مانی »چشم مادرها و پدرها مانند
لغزد و جلوی چشم مادر، از کوه  کند، پایش می بیند، از ترس هول می نیروی انتظامی را می

 .....کند سقوط می
ن الزام قانونی برای مرزنشینان کشور فراهم نشده، بلکه هر روز بر تعداد و حاال نه تنها ای

 صنفی های انجمن کانون رئیس) صدیقی میکائیل ی شود؛ به گفته ی کولبران افزوده می گستره
هزار خانواده در منطقه اورامانات کردستان با  ۲تا  ۰فقط  (کردستان استان ساختمانی کارگران

اند و از  ذرانند که اکثریت آنها قبالً کارگر ساختمانی یا کارگر متخصص بودهگ کولبری روزگار می
ی کول بردن هم  در این میان گستره.اند سراغ کول بردن بروند زور بیکارِی ناخواسته مجبور شده

کننده است؛ به راستی چرا این شغل  تغییر کرده؛ کولبری زنان و کودکان، بیش از همه ناراحت
ترین منابع درآمد کارگران و روستانشینان در  ، هنوز یکی از مهم«نیست شغل»پرخطر که 

توانند با  آیا نمایندگان مجلس نمی! های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه است؟ استان
های غربی ایجاد  نظارت بر اجرای قانون، دولت را موظف نمایند که مشاغل شایسته در استان

ند با نظارت دقیق، مانع از تیراندازی به کولبران بینوایی شوند که از زور توان کنند؛ آیا الاقل نمی
                                                                                                                                             ...!اند؟ استیصال، جان را بر سر راه نان به قمار گذاشته

این : گوید در این رابطه به ایلنا می (مجلس در پیرانشهر و سردشت نماینده) پور حسین کمال
روند چراکه در  افراد از روی فقر و نداری و برای یک لقمه نان حالل، برای کولبری به مرز می

در این . ها مثالً شهرستان سردشت شغلی برای جوانان منطقه وجود ندارد شهرستان
طور کامل  بازارچه مرزی وجود داشت که یکی از آنها نیمه فعال و دو بازارچه نیز به ٣ان شهرست

های  هزار کولبر در پیرانشهر که سال ۰هزار کولبر در سردشت و  ٣تعطیل شدند که بیش از 
کردند، بیکار شدند و متاسفانه شغل جایگزینی هم برایشان در  سال در این مسیر کولبری می

شان از همین کولبری تامین  شده است درحالیکه این مردم تنها راه امرار و معاشنظر گرفته ن
جوانی که دهم  ۰این . این مردم بیکارند و نان شب ندارند: دهد وی ادامه می.شد می

شان مجبور  شهریورماه در مرز کشته شدند برای تامین مایحتاج زندگی و هزینه تحصیل کودکان
دانستند که ممکن است مورد هدف قرار گیرند ولی از روی  میبودند کولبری کنند و حتی 

ماه گذشته در  ۵در . شان تن به این مسیر پر خطر سپردند ناچاری و برای تامین مخارج خانواده
آن هم در معابر مرزی که قبال تردد در . کولبر کشته شدند ۱۲پیرانشهر و سردشت نزدیک به 

کردند ولی  ر این مناطق بوده و در مرز رفت و آمد میآنها مجاز بود و شغل کولبری همیشه د
                                                                              .اند ای این مرزها را بسته متاسفانه به تازگی بدون هیچ بهانه

با آنها برخورد قهری  پور با تاکید براینکه کولبران متجاوز مرزی یا قاچاقچی نیستند و نباید حسین
دولت قول داده بود که به وضعیت کولبران رسیدگی کند؛ آنها را بیمه کند و : گوید شود؛ می

قلم کاال را به آنها بدهد اما متاسفانه  ۵۲شان ایجاد کند و اجازه وارد کردن  شرکت تعاونی برای
                                                                           .ها عملی نشد هیچکدام از این قول

نیز در ارتباط با کولبری و معایب آن  (مجلس در دهگالن و قروه نماینده) اوسطی پرویز  
های  کولبری شغل نیست، یک اجبار است که به دلیل نبود شغل و زیرساخت: گوید به ایلنا می

مسئوالن ارشد نظام هم همگی . اند مناسب، بخشی از مردم در نوار مرزی به آن روی آورده
باید همه دست به . که معضل کولبری باید برطرف شود و دیگر کسی کولبری نکندتوجه دارند 

دست هم دهند، هم ما نمایندگان مجلس، هم دولت و هم باقی مسئوالن کشور تا کولبری را 
... .های مناسب اقتصادی در نوار مرزی، حل کنیم با ایجاد اشتغال مناسب و ایجاد زیرساخت

های بسیار  کردستان به عنوان یک استان مرزی، ظرفیت: کند این نماینده مجلس اضافه می
های مختلف از جمله معدن، صنایع، توریسم و صنایع  گذاری در بخش خوبی برای سرمایه

ها هنوز بالقوه است؛ ما باید همه تالشمان بر این باشد که این  دستی دارد منتها این ظرفیت
های برخوردار کشور  یفتد، کردستان جزو استانها را بالفعل کنیم و اگر این اتفاق ب ظرفیت

ها فراهم  شرط اگر این پیش. تواند به یک قطب اقتصادی تبدیل شود  کردستان می. خواهد شد
ما این را با جدیت . شود، دیگر نشانی از کولبری که اصال شغل نیست، باقی نخواهد ماند

باید : ی کاغذ، خیلی هم خوب استهمه این اظهارات، از ُبعد نظری و رو.پیگیری خواهیم کرد



 

 

های مرزی شکوفا شد و هرچه بالقوه است به فعل و عمل درآید؛ باید  استعدادهای استان
کارخانه و کارگاه و معدن زده شود تا مردان و زنان بروند و در آنها کار کنند؛ باید کولبری نباشد؛ 

نشود، فقط یک حرف است؛ هیچ  ها تا زمانیکه اشتغال واقعی و عملی ایجاد اما همه این حرف
بکاهند یا جای خالی فرهاد « مانی هاشمی»های مادر  توانند از غصه ها نمی کدام از این حرف

 .های برف را پر کنند خسروی، کودِک کولبِر جان سپرده در میان توده

 :پرونده سازی قوه قضاییه برای عباس عسگری -*

 
 ۷۱عباس عسگری از معترضان آبان :است آمده کار ویارد تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

او در . ساله که در اعتراضات آبان کشته شد، متهم کردند۱۶را به قتل رضا نیسی نوجوان 
ها شکنجه، عباس از اتهام قتل  بعد از ماه .اعتراضات، جسد رضا را بر دوش خود حمل کرده بود

 .اش کنند محاکمه" شرکت در اغتشاشات"و " محاربه"خواهند به اتهام تبرئه شد، حاال می
@ordoyekar 

 : برگزار می کنند خارج از کشور  -جنبش کارگری در ایران نهادهای همبستگی  -*

 

 :زنان آرزم –داغداران و دادخواهان  -*

                                                                                                                   
ی اخیر و به ویژه  آنچه در چند دهه۱٣۷۷شهریور  ۵۱, جمعهبه نوشته سایت اخبار روز در تاریخ 

تر شده و کمر آنان را خم  روز سنگین ی مادران داغدار ایرانی روزبه سال گذشته بر گرده ۰۱در 
در قابِ تصویر مادر : گیرد در قاب تصویر هریک از این مادران جای میبه راستی که  کرده 

لطفی، مادر بهکیش، مادر ریاحی، مادر امیرشکاری، مادر میالنی، مادر طالبی، مادر قائدی، 
شاهی،  چوبیان، مادر هاشمی، مادر پنجه پور، مادر سرحدی، مادر گل مادرآبکناری، مادر حسین

مادِر ندا، . …مادر صالحی، مادر یوسفی، مادرشاهسوندی، مادر شریفی، مادر زینالی، 
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جان فرزندانشان را از  و تمامی مادرانی که پیکر بی… ریحانه، رامین، شهرام، لقمان، عجم،
تا به امروز بر مرگ   شصت ی  های شاه تحویل گرفتند تا هزاران مادری که از دهه زندان

یدیم، و آخر از همه، در قاب تصویر بهیه نامجو فرزندانشان مویه کردند و کمتر نامشان را شن
                                                                                                                         .و به همراه آن، داغی تازه که با مرگ نوید بر جان او و مردم گذاشته شد( مادر نوید افکاری)
های حکومِت استثمار، تبعیض و گلوله را در  از تصاویر زنانی است که نقشِ تمام سالسخن  

گذارند،  سخن از زنانی است که حتی نام و هویت خود را وامی. اند قاب چهره خود جای داده
دارند و یا  گزینند تا یاد و خاطره فرزندانشان را زنده نگه نامی جدید و هویتی جدید را برمی

« بهیه نامجو»سخن از . ماندگاری مبارزه آنان را نمایش دهند و حافظش باشنداستواری و 
. اند را بخوانند گویی او را خوانده« نوید»اگر . است، خوِد نوید است« مادر نوید»است که اکنون 

: دهد بینیم که دلداری می کند و ما در نگاه و برلبانش نوید را می گردد، نگاهتان می برمی
ست که به زباِن امیرارشد زیر گوش بهیه نامجو  ا   و این شهین« !د، خیالتان راحتنگران نباشی»

در کنار هم . شویم پوشیم؛ افسرده نمی کنیم، رخت سیاه نمی ما گریه نمی»: گوید به نجوا می
                                                                                                                .یابد پیام او را درمی« نوید»و بهیه نامجو در کالبد « ..هستیم تا روز دادخواهی

ها  از آمال، آرزوها، خواسته یابیم که بارها  هایی را می زنیم ، انسان وقتی از این زنان حرف می
مانی که بار اول ز. ها را به فراموشی سپردند و اشتیاقات انسانی خود صرفنظر کردند و آن

شوند، نقش همسری و مادری را بازی « مادر»و قرار بود  دادند  ای را در رحم پرورش می نطفه
و بار دیگر   .باشد  «بهشت زیر پایشان»کنند، موجودی دیگر خلق کنند، مقدس باشند و 

بار اول بخشی از . زمانی که فرزند را از وجودش جدا کردند و به دنیای نیستی فرستادند
را در قالب فرزند به دنیا بخشید، و بار دوم با از دست دادن فرزند آنچه را که از وجودش 

وجودش باقیمانده بود لبریز از فرزند کرد و دوباره او را به درونش فرا خواند تا زنده نگهش دارد و 
                                                                 .دمیر آید و با مرگ فرزند در او می با فرزندش به دنیا می: گویی خود هویتی ندارد. زنده بماند

کشند، پیراهن  کنند، فریاد می کنند، مویه می ها بر مرگ مردگانشان سوگواری می زنده
نام و نشان در خلوتی روز و یا  حرمتی در گوری بی درانند، اما فرزند او را، دژخیمانش با بی می

. سپارند که حتی اجازه رفتن و دیدار از خاک گور را هم ندارد خاک می شبانه، بدون حضور او به
یابد که بر  اش مراسم سوگواری بگیرد، کسی را نمی یابد برای فرزند از دست رفته اجازه نمی

مانند به  گیرند و آنان که می بسیاری از ترس سراغش را نمی. اش سربگذارد و بگرید شانه
ای که گاه حتی در  از او انتظار استقامت و استواری دارند به گونهعنوان مادر اعدامی و مبارز 

گذارد و تصویری  خود و خود بودن را وامی  .دارد هم مویه و سوگواری را بر خود روا نمی  خلوت
آن چنانکه در سیمای : از فرزند از دست رفته گذارد، تصویر و نمایی  دیگر از خود به نمایش می

گوهر »بینیم و بر دوش نحیف و استخوانی  امیدوارانه رامین را می لبخند  «شریفه  دایه»
« نه» بینیم که گویی به استثمار و بهره کشی و خرافه،  نیرومندی را می  ، ستار«عشقی

های شعله را با نماد اتحاد و همبستگی ودر مبارزه  بینیم که مشت ریحانه را می . گوید می
بینیم که از خالل  را می د و عالمت پیروزی مصطفی فشر علیه تجاوز و مردساالری بهم می

یک شبه باید در موقعیت و مقام فرزند از دست . رود به سویمان نشانه می شهناز   انگشتان
دار بوده باشد فارغ  رفته ظاهر شود گو اینکه تا همین چند روز پیش ممکن است فقط زنی خانه

                                                                         .از هر گونه گرایش یا تمایل سیاسی
قطعا تحمل این  . بار قاصر است قلم از شرح ابعاد وحشتناک این شرایط دردناک و ستم       

زنان داغدار رنجی . های چندگانه و ژرف، چیزی فراتر از یک تبعیض جنسیتی روزمره است ستم
نداشان باید بسیاری از آنان پس از کشته شدن فرز . کشند بر دوش می  چندگانه و سنگین را

چه بسا به خاطر بیماری و مرگ شوهر . دوباره سامان دهند دیده و نابسامان را  خانواده آسیب
فرزندان به خشم . اند تمامی بار اقتصادی و روانی بازماندگان را به دوش بکشند مجبور بوده

راقبت م ی دیگرشان را از تیررسِ غضب و کنکاش حاکمیت و خشم خودشان  و عصیان زده  آمده
های اجتماعی بسیاری را  ها و محرومیت ها بار محدودیت ی این و محافظت کنند و عالوه بر همه

                                                                                                                     .اند تحمل کنند ی اینکه مادر اعدامی بوده بواسطه
شان  موهای سپید گشته. نشیند شوند، بر صورتشان چروک می ی آنان یک شبه پیر می ههم

تا آخر عمر   های معترضشان را که برخی به فریاد و برخی به نجوا، و لب کنیم  را نظاره می
                                                                                                .«کنیم بخشیم و نه فراموش می نه می»: شود همواره و همه جا با یک جمله گشوده می

هم داغ بر دل دارند و جگرشان سوخته  قطعا پدران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان 



 

 

ی خویشاوند اعدامی بودن متحمل  ای را به واسطه های چندگانه ها هم مصیبت است، قطعا آن
بهشت »  ی که در ازای وعده سوزند  در جهنمی می« دران داغدارما»  ولی… شوند و می

                                                                                        .به آنان عرضه شده« مقدس
و برای . اند اما اکنون بسیاری از این زنان از بازی کردن نقش و هویت فرزندان خود فراتر رفته

تمندان که توپ و گلوله و رسانه در اختیار دارند، از ی آنان با حاکمیت و همه قدر همیشه رابطه
ی ندا است  از جنس رابطه. گرش ی یوسف است با شکنجه از جنس رابطه. جنسی دیگر است

هاست به دادخواهی  ها سال آن. ی نوید است با جالدش  از جنس رابطه. با دشمن مردم
                                                                                                      .اند برخاسته

یا ایران، دردشان   اند، آرژانتین یا مکزیک، شیلی کند این مادران بپاخاسته کجا زیسته فرق نمی
ست تصویری از فرزندانشان را روی سینه بفشارند و در کنار هم  کافی  .و عزمشان یکی است

به اهتزار  مرزها محو گردند و پرچم دادخواهی مشترکشان   فتی شگ بایستند تا در یک لحظه
« داد»باالخره « دادخواهی»و این . اکنون زماِن همدلی خواهرانه است. درآید و افراشته گردد

بلکه به عنوان مادر   …این زنان را هم خواهد ستاند که نه تنها به عنوان زن، مادر، همسر و

  .اند یاری را تحمل کردههای بس ها و محرومیت اعدامی ستم

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 


