
 

 ۰۱۰۰ و آوریل مارس۰۱چهارشنبهبرابر۱۱۴۱فروردین۱۱چهارشنبهتا فروردین۱دوشنبه

  ۱شماره

 امیرجواهری لنگرودی

haftegi_kargari@yahoo.com 

info@karegari.com 

 :یادداشت 

 !اینان هراس شان زیگانگی ماست، باید یکی شویم

طور  به برای من که .  وارد شدیم۴۱۱۴اردیبهشتماه فروردین ماه گذشتیم و به از

کنم،  بال میوحقوق بگیران ایران را دنش مزدروزمره فعل و انفعاالت خبری جنب

گر  های مطالبه بندی مقابل انباشت مطالبات بی پاسخ ماندۀ گروهدورازذهن نبود که در

به این شکل، از ابتدای سال  معیشتی گستردۀ گذشته،اعتراضات جامعه طی سال

یت شاهد باشیم و میرود که از اردیبهشت ماه وسیع تر و گسترده تر تمام۴۱۱۴

این درد  :با صدای بلند اعالن می دارم  همین جا .جغرافیای ایران را پوشش دهد

زندگی، هرگز برای ما، بی رزم  دشوار/ شود مشترک،هرگزجدا جدا درمان نمی

 !شود مشترک، آسان نمی

صف سال گذشته نشان می دهد ،  اخبار فروردین امسال همچون خبرهای روزشمار

ان وهرنیروی  مطالبه گر که برای دست یافتن به خواسته مستقل کارگران و فرهنگی

پیرامون  :)علیرغم داشتن خواسته های مشترک مثال  -خود ، دست به اقدام میزند 

مطالبه  بعبارتی آزادی و لغو احکام صادره برای فعالینهای زندانی  ای آزادی هم طبقه
مسئله همسان  ،دشواری امنیت شغلی -آزادی بی قید و شرط تشکل یابی مستقل  -گر

مبارزه با کاالیی سازی و واگذاری  -اخراج هاجلوگیری ازکار وسربازگشت بر -سازی
پردن حوزه کنترل آنها به دست همه ضمایم نیروی کار به دست بخش خصوصی و س

برابر تورم نقطه به نقطه و مبارزه رودررویی در -مافیای پیمانکاران رانت خوار
فرصتهای شغلی برابر فارغ  -دستمزد شایسته یا- برابرمزد برابر درمقابل کاربرای 

بیمه بیمه همگانی و رایگان و  -برخورداری از سالمت و بهداشت رایگان -جنسیت از



همواره جداگانه در  ...(امورمشترکسایره دوران بیکاری وتامین بیمبیکاری مکفی و 
های یاد شده، با توجه به فراززنند و  استان و کشور دست به اقدام میها و سطح شهر

بی هیچ . گیرند سرکوب شده، عمال پاسخ نمیداری حاکم،  همچنان زیرچکمۀ سرمایه
توانند بدون همبستگی و جای نگرفتن در پیکرۀ سراسری و  تردیدی هر یک آنان نمی

     .یابندبه نتایج دلخواه خود دست و همبستگی فزاینده واحد 

تواند این مجموعه تحرکات پراکنده را به نتیجه قانونمند مبارزه مشترک و  چه چیزی می

چیزی این مضمون عمومی جنبش انتخابی بیش ازهر؟ برای من تیترهدفمند برساند

یکی شدن در بطن تعریف  مالزمه این -یکی شویم  -عظیم طبقاتی را با خود دارد 

همواره وبیش از اقدامی ،  -کارگر متشکل همه چیز و کارگر متفرق هیچ چیز -معنایی 

این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان »: دهد پاسخ الزم را به این پرسش اساسی می

 . «شود دشوار زندگی، هرگز برای ما، بی رزم مشترک، آسان نمی. شود نمی

های گسترده دست به  ملی آن دست به اقدام زد و با تقویت همگراییباید برای کارکرد ع

مبارزات جاری در پیگرد تحرکات میدانی و خیابانی، زمینۀ مناسبی برای . کار شد

واقعیت این است که توده عظیم مزد و حقوق  . تحقق سازمانیابی الزم و ضروری است

و این مسئله خود هشداری است  بیگران  در شرایط کنونی با مشکل پراکندگی مواجه اند

رغم اعالم  رغم ادامه کاری و ازخودگذشتگی و مبارزه مستمر و روزانه و علی که علی

های اجتماعی، بدون یک  همبستگی و همدلی آشکار و واقعی میان فعاالن جنبش

کشان، قادر  یافته و سراسری در میان تمامی کارگران و زحمت همکاری جدی و سازمان

و تغییر شرایط موجود حاکمیت سرمایه داری های ضدکارگری  با سیاست به مقابله

بازداشت  -باید تنها با برجسته کردن توقف نیروهای سرکوب ، احضارها . نخواهیم بود

و زندان کشاندن ها و اخراج ها و بیکارسازی و حتی تبعید ، همه موانع را در این 

موانع تراشی عمل می کنند ؛ جای دارد وجوه دید یا گفت و گیرهای دیگری نیز در این 

که همه این موانع بدون کمترین چشم پوشی به عینه درسطح جنبش بازتاب یابد تا 

الزامی برای تقویت همگرایی ها درسطح جنبش مطالباتی سال پیشروی در اول ماه مه 

 .بیش از پیش تجلی پرشکوه خود را به نمایش گذارد  ۴۱۴۴امسال 

 :ابوالقاسم الهوتیچه نیک گفته است، 
 بهر آزاد شدن ، در همۀ روی زمین

 از چنین ظلم و شقا

  .چارۀ رنجبران، وحدت و تشکیالت است

 ۱۴۱۱روزشمار کارگری فروردین  

 :شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران -*

ایم، در پایان سالی که با  خورشیدی ایستاده ۰۰۱۱اکنون که در واپسین ساعت های سال 
گذاریم که با شور و  ادمانی و انبوهی رنج بر ما گذشت، قرنی را نیز پشت سر میاندکی ش

با این همه، نومید نیستیم، . شوق آزادی و تجدد آغاز شد و با استبداد و تحجر به پایان رسید
اکنون که به ". نومید مردم را ، معادی مقدر نیست"زیرا به قول شاعر بزرگ ما احمد شاملو 

م، در قرنی که پشت سر نهادیم، از بارها زمین خوردن و دست بر زانو نهادن نگری فراپشت می



مردم ما اگر میدان سیاست را باختند، در میدان دانایی و . ها اندوختیم و برخاستن، تجربه
ی مردمی است که خود را  هنر و ادبیات نوین ما، بازتاب میل و اراده. بهره نبودند فرهنگ کم
دانستند و  شوری آزاد و پیشرو، با فرهنگی بالنده و روزآمد میی زندگی در ک شایسته

های  تر، با اتکا به نهادها و تشکل های اخیر در صفوفی فشرده دانند؛ مردمی که در سال می
صنفی مستقل خود، نه تنها برای تامین منافع صنفی، بلکه برای رهایی کشور از استبداد 

  .مبارزه کردند

ی کریه خود  عدالتی، چهره و فالکت، تورم و بیکاری، و تبعیض و بیدر سالی که گذشت، فقر 
هایی را از هم پاشاند، کودکانی  خانواده. را بیش از پیش به اکثریت عظیمی از مردم نشان داد

های دارو و درمان به کام  را از تحصیل باز داشت، بیمارانی را به علت ناتوانی از تأمین هزینه
ای روشن، ناگزیر به ترک  ی بسیاری را برای دستیابی به آینده رهیختهمرگ فرستاد و جوانان ف

 .یار و دیار کرد

در سالی که گذشت، سانسور و سرکوب آزادی بیان همچنان ادامه داشت و گاه حتی 
دادگان به  ای از خود بر جا گذاشت، تا جایی که صدای اعتراض برخی از تن رکوردهای تازه

  .سانسور را بلند کرد

چندین تن از . ها برای کانون نویسندگان ایران بود بارترین سال ی که گذشت یکی از اندوهسال
ی سال، یا بخشی از آن را در زندان گذراندند و یکی از آنان، بکتاش آبتین،  اعضای کانون، همه

  .اش را از دست داد ی زندانبانان جان جوان و گرامی براثر بی توجهی عامدانه

ور بود و  سوز جنگ در نقاطی از خاورمیانه همچنان شعله ،آتش خانماندر سالی که گذشت
  .ی جنگ روسیه و اوکراین بیش از پیش به مخاطره افتاد رویای صلح جهانی با فاجعه

باشد که . ی بهار و نوروز، شرح درد و رنج از این بیش زیبنده نیست باری، اکنون اما در آستانه
ما همان گونه وزیدن گیرد که بر زمین سرمازده و طبیعت  های نوروز و نسیم بهاری بر جان

جان؛ تا باردیگر همچون سبزه از خاک سر برآریم و، همچون درخت بشکوفیم و، همچون  بی

 .آواز، سرود شادمانی و آزادی سر دهیم پرندگان خوش

نوروز را ی کسانی که در هر جای دنیا  کانون نویسندگان ایران، نوروز را به مردم ایران و همه
ها سالی سرشار از رفاه، تندرستی، شادمانی،  گوید و برای آن گیرند، شادباش می جشن می

  .کند صلح و آزادی آرزو می

 ۰۰۱۰کانون نویسندگان ایران، نوروز 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته -*

  ۰۰۱۰ینفرورد ۰دوشنبه ، در تاریخ روز کانون نویسندگان ایرانبه نوشته کانال تلگرامی 
 ۵در این روز خبر رسید کیانوش سنجری، خبرنگار سابق صدای امریکا بعد از  :آمده است

 .سال زندان، توانست مجوز خروج از کشور را به دست آورد و ایران را ترک کند

   هفته یادداشت کارگری    

َِّب اْلُقلُوبِ َو اْْلَْبَصاِر  إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن !  یاُمَقلِ

 امیرجواهری لنگرودی                      



 

 

کارد کاه هایا، از ناو نبخت و اقباال و رخات ناو باه تان جامعاه « حضرت آقا»سالی نو باز آمد، و 
« داناش بنیاان»از قبیلۀ  -و البد تولید وطنِی آفتابه و لگن  -« تولید»از جنس « اشتغال آفرینی»
را بر زمین زد تاا در تماام ساال  -سپاهیان انقالب اسالمی است و البد دانشی که در انحصار  -

آفرینان، از کار باز نمانند و هی تولید و تولید و تولید کنند و ما مجبور نباشایم، « اشتغال» ۰۰۱۰
التحریر، کیا  و کفاش، ساوزن، میال  لوازم  چادرمشکی، انواع پارچه،بیل و گرباز، جا نماز، ُمهر، 

قطعاات اناواع قطعاات ولاوازم جاانبی موبایال و کاامپیوتر، موبایال، اناواع  بافندگی، انواع گوشی
انواع وسایل روشنایی و المپ، لباس مرداناه ساختمانی و لوازم خانگی، لوازم جانبی اتومبیل، 

سااله از ۵۵و زنانه، کاغذ دیواری  و موارد مشابه و بیشمار اقالم وارداتی را در پی انعقااد قاراداد
ساله برای افکارعمومی جامعاه روشان نشاده  ۵۵نکه تاکنون ابعاد این میثاق علیرغم ای -چین 
هاای مهام زیار، باه عناوان  و ماچین باه ساه روش هاوایی، دریاایی و زمینای، از گمرک -است 

 .مان کنیم کاالهای حالل وارد کشور اسالمی

 - ۵ ب تهاران غار - ۰منطقۀ ویاۀ  بوشاهر  - ۳منطقۀ آزاد تجاری چابهار  -۲بندرامام خمینی  -۰
ها  و ده منطقۀ ویۀ  اقتصادی بم - ۷فرودگاه امام خمینی  - ۶ گمرک منطقۀ ویۀ  شهید رجایی 

منطقۀ آزاد و ویۀه که عالوه بر صدها اسکلۀ غیر مجاز و نامشاخ  ساپاه مشاغول واردات کااال 
 ۷۰سایمان، % ۶۰سنگ،  ذغال% ۵۰های جهان،  کشتی% ۰۵امروز چین : گویند میهستند؛ 

ساازد و صاادر  را می... مصار  و المپ کم% ۰۰دستگاه تهویۀ مطبوع و % ۰۰تلفن همراه،  % 
و کارفرمایان و تجار بخش خصوصای هام درایان  -به عنوان بزرگرین کارفرما  -کند و دولت ما  می

ای همواره تالش دارد که الطائالتی را  خامنه :باید گفت. کنند به کشور وارد میها  میان از همان
ای در  خامناه! نام پیام نوروزی با نامگذاری مبذل و بی معنی، تحویل مردم دهد و دیگار هایابه 

گاذاری  ناام  «آفرین بنیدان  اشدتلا  تولیدد  دان »سال جدید را سال  ۰۰۱۰پیام آغاز سال 
 (۰) .کرد

اگار اقتصااد بار پایاۀ . خامنه ای در صحبت های آغاز امسال همۀ مساائل اقتصاادی را حال کارد
د دانش بنیان قرار گیرد، همۀ مشکالت کشاورزان، از قبیال بای آبای و بهاره وری کام، حال تولی

کشااورزی دانااش بنیاان یعناای کشاااورزی مکاانیزه در مقیاااس بازرگ و ربطاای بااه . خواهاد شااد
کشاورزان با افازایش کشااورزی مکاانیزه، فقیرتار و بادبخت تار خواهناد . کشاورزان کوچک ندارد

گیرند و با کمک سپاه و بسیج و های بزرگ مکانیزه قرار میشرکتیک مشت دزد در رأس . شد
مأموران اطالعات، باا تکیاه بار شاعار رهبار الادنگ کاه تولیاد را بایاد افازایش دهایم، کاارگران را 

های اعتراضی کشاورزان اصافهانی را در ساال گذشاته همانطور که یکشنبه. کنندسرکوب می
 . ها و سرب داغ پاسخ دادندبا ساچمه

ما این سال را به سال دانش بنیان مازین »! «ما»: گویدمی« من»مثل همۀ دیکتاتورها به جای 
ایان سااال، سااال فشااار (. از صااحبت هااای خامناه ای بااه مناساابت روز اول سااال)« .کناایممای

افزایش تولید و اساتفاده از . تر شدن کشاورزان فقیر خواهد بودمضاع  بر طبقۀ کارگر و بدبخت
بنیان زمانی برای کارگران مفید خواهد بود که باا نظاارت خاود آنهاا و قطاع دسات  اقتصاد دانش



ای باه ایان ای در ساخنرانی خاود هایا اشاارهخامناه. های واسطه و کارفرما همراه باشدانگل
اسات برزباان نراناده  های مختل  کشور که ذاتی نظام اسالمیهمه فساد و دزدی در دستگاه

 .است

هاای متاواتر ساالیانۀ ایان نامگاذاری." الی که نکوست از بهارش پیداستس: "اندچه نیک گفته
ها دوا نکرده، در اساس ناه تنهاا ای هیا دردی از تخریب تولید داخل کشور طی این سالخامنه

مشکلی را حل نکرده بلکه ابزاری است برای دکانداران دینی که از فردا با راه انداختن هماایش
داری کنناد و زهای جمعه، از این رسانه به آن رسانه، چند صباحی میدانها و داد و بیداد در نما

، از چرخااۀ «داناش بنیااانی»و « اشااتغال آفریناای»،«تولیاد» در هار دکااان دو نبشای در منقباات
 .  ورشکستۀ تولید کشور، سخن برانند

ی ای با نامگذاری نوروزی هر سال، خط فعالیات و اهادا  آن ساال را، باه زعام خاود، باراخامنه
کند؛ به عنوان مثال داران نظام مشخ  میکارگزاران دولت و بخش خصوصی و مافیای سرمایه

حمایات از »را با عنوان  ۷۹۰۱ و سال« اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»: با شعار ۶۹۰۱سال 
جهاش «را  ۹۹۰۱نامیاد و ساال « رونق اقتصادی»را نیز سال ۰۹۰۱سال . خواند« کاالی ایرانی

 !م نهادنا« تولید

جامعۀ ما از دو ساو، باه بهاناۀ تحاریم ایااالت متحاده آمریکاا و  ۹۹سال « جهش تولید»در سال 
پایان طلسم برجام توسط ترامپ از یک سو، و از سوی دیگر با شایوع کروناا و گساترش کوویاد 

های تولیدی و ورشکساتگی صانایع تولیادی، محادودیت برتمامیت جامعه، با تعطیلی کارگاه ۰۹
فروش درون متروها، پهن نشدن بساط دست فروشان و دعوت آناان باه خاناه نشاینی،  خرید و

بدون درنظرگرفتن کمترین پرداختی برای گذران زندگی آنان توسط دولات، باا افازایش بیکااری و 
را ناکاام گذاشات و تماام « جهش تولید»بازماندن چرخۀ تولید مواجه بود که پیشروی سیاست 

فقر، تورم نقطه به نقطاه، گساترش اخاتالس، قاچااق و ناکاامی در  سال با سطوح درهم تنید 
بهبود وضعیت پرستاران و همچنین بهیاران، چاه در مقطاع کروناا و چاه در دوران فاروکش کاردن 

کاه از اساتخدام  -کرونا با گسترش بیکاری پرستاران و بالتکلیفی وضعیت امنیات شاغلی آناان 
برخی از آناان مجبورباه   -داده نشد، مواجه شدیم  شان پاسخهایمحروم ماندند و به خواسته

آموزشیاران نهضت ساواد آماوزی، های معلمان شاغل و عدم توجه به خواسته. مهاجرت شدند
معلمان قراردادی وغیررسامی و غیار اساتخدامی، مربیاان پایش دبساتانی، نیروهاای رسامی 

خریاد خادمت، معلماان  معلماان التدریسی، معلمان، نیروهای موظ  و غیرموظ ، معلمان حق
ی  التدریس، سربازمعلمان، مدرسین طرح امین، مدرسین قرآن، معلمان بازنشسته  شاغِل حق

کاارگران فاوالد، هپکاو، آذرآب، پاره وقت از یک ساو و بای تاوجهی باه مطالباات التدریسی،  حق
، و بالتکلیفای وضاعیت بازنشساتگانهفت تپه، شرکت واحد، معادن، پتروشیمی و گاز و نفات 

سازی که منتهی به اعتراضاات وسایع و گساترد  کاارگران بی پایگی چرخۀ سیاست خصوصی
ساویه دیگاراین فشاار باود کاه پیمانکااران باا رانات خاواری ... نیشکرهفت تپه و دیگرصنایع شد

ها وای بسا در تمام طول سال با نادیده گرفتن تعهدات خود در قبال کارگران ها و ماهفزاینده ماه
داخت نکردن حقوق معوقۀ رفتگران و کارگران بخش خدمات شهرداری که به دروغ به آنمانند پر

گویند، و نادیده گرفتن تضمین امنیت شغلی آنان در شرایط دشاوار کروناایی، می« پاک بان»ها 
اعتراضااات کااارگران صاانایع پتروشاایمی و نفاات و گاااز در براباار همااین ُمهااره چیناای ساارداران 

شاوند؛ هماۀ آناان هاا کاه درهیکال وجاودی پیمانکااران ظااهرمیزادهبازنشستۀ سپاهی و آقاا
جهش به فرماود  امر گسترش  ۹۹را به هیا گرفتند و تمام سال « جهش تولید»مضحکۀ شعار 

حضرت آقا، افزایش تولید، مالید و سوخت و دود شد و دست عوامل سرکوب نیروهاای امنیتای 
اران و بهیاران، کارگران، معلمان، بازنشساتگان، برای رودررویی با زنان سرپرست خانواده، پرست

هماۀ ابعااد آن  ۹۹گذاشته شد که در روزشامار جنابش کاارگری ساال  کولبران و سوختبران باز
 !آمده است

هاای ساالورود کردیم، با همۀ نامگذاری بی بو و خاصایت و تلاخ کاامی ۰۰۰۰بعد که به سال 
« هااهاا وماانع زدایایتولیاد، پشاتیبانی»ر ای بازهم سال جدیاد را باا شاعا#های پیش، خامنه

  .دنامگذاری کر



ها جهش در تاریکی است تا از قافله عقب نمانند و دم از پشتیبانی از تولیاد همۀ این نامگذاری
هاای و مانع زدایی از آن بزنند، البد بازهم در جهت تعالی اقتصاد مقاومتی که تحمیل سیاسات

بین المللی پول است، همچناان باه عناوان یاک شاعار  ریاضت اقتصادی بانک جهانی و صندوق

 . برای سال جدید نیز تحت تعقیب حضرتش قرار گیرد

هاای گذشاته هرساال ما در ساال»: در همین پیام امسال باز یادآور شد ایبه طوری که خامنه
یک عناوانی را باا ناام شاعار ساال مطارح کاردیم بارای اینکاه مساتولین، عمادتا  قاو  مجریاه و 

یۀ آن، قوه مقنّنه و قوه قضائیه و همچنین آحااد ماردم ااا آن جاایی کاه باه ماردم ارتبااط درحاش
هاا توفیقاات خاوبی هام در بعضای از ساال. کند اا در این جهت حرکت بکننادمستقیم پیدا می

هایی وجود داشاته کاری بعضی جاها هم البته در بعضی سالها کم. دراین زمینه به دست آمده
کارهاای . ها را مطارح کاردیم هاا و پشاتیبانی زدایی ی تولیاد، مانع ا مساتلهما ۰۰۱۱که در سال 

بنابراین امسال ما  .خوبی هم نسبتا  انجام گرفته که بازهم ادامه دارد و بایستی ادامه پیدا کند
البته من درخواست مؤکّد دارم، سال گذشاته هام ایان را ... شعارمان باز تأکید روی تولید است

هااِی گونااگون هااِی دساتگاهکنند دوستان به اینکه حاال روی کاغذهاِی سربرگگفتم که اکتفا ن
بنویسند این عبارت را یا مثال  فرض کنید که یک تابلو درسات کنناد در خیاباان ماثال  بزنناد؛ اینهاا 

 (منبع پیشین)« .کارنیست

شاته، سال پشت سار گذادر پهنۀ عمومی جامعه چه اتفاق افتاد؟  ۰۰۱۱خوب ببینیم که سال 
قاوه  -مجلاس -دولات)حاکمیت تالش کرد کال آپاارات نظاام . بود سال بن بست تمام عیار نظام

علیرغم اینکه مردم انتخابات را تحریم گسترده کردند، ابراهیم رئیسای . را یکدست کند( قضائیه
در زناادان  ۰۱۶۱قاضاای ماارگ  و از ساارجنبابنان کشااتار دهااۀ شصاات و تابسااتان خااونین  -

ا کمترین آرای مأخوذه منصوب کردند و االن با بازگرداندن دگرباار  برجاام دارناد را ب –گوهردشت 
قاتال فرزنادان  -پیکر  هدایت گری مجلس اسالمی را به دست باقرقالیبا  . زننددست و پا می

ساپردند و  –مردم در کوی دانشگاه و از سران دزدان و زمین خواران شهرداری کالن شهرتهران 
ای واگاذار کردناد و اقتصااد کشاوری کاه به قصابی با مشخصۀ محسانی اههدستگاه قضایی را 

رساد، قادرت خریاد ماردم را می( ۵۱۵)تورم انفجاری طی چند سال متوالی به مرز پنجاه درصد 
به صفر کاهش داده وبی خانمانی و بی مسکنی را بر مردم تحمیل کردند و حاشیه نشاینی را 

درصاد را  ۰۵اگاراین . درصاد رسایده اسات ۰۵شور باهمیزان حاشیه نشینی درک .وسعت دادند
میلیاون نفار حاشایه   ۱۰میلیون نفری ایران حساب کنایم، اماروز بایش از ۵۵نسبت به جمعیت

نشااین و بدمسااکن هسااتند کااه نشااان میدهااد میاازان حاشاایه نشااینی در کشااور بااه دلیاال 
حاشایه بطه ، در همین راسیاستهای غلط و مشکالت اقتصادی افزایش معناداری داشته است

درصاد جمعیات مشاهد و نیمای از  ۰۱. کنناد شهر تهاران بایش از پانج میلیاون نفار زنادگی می
این همه نارضایتی را درسطح عماومی . روند نشین به شمار می جمعیت بندرعباس نیز حاشیه

جامعه تشدید کرده و درهمۀ ابعاد جامعه با ضریب انفجااری روبارو هساتیم، بایش از پایش باه 

 .   اران سپاه سپردند تا غارت را تشدید کندآتش به اختی

شاود، کاه ای در پیام امسال، در مقابل رشد فزایند  آنچاه در پهناۀ جامعاۀ ماا دیاده مایخامنه
هاایی  تلخی»: گوینادکناد و مایدستی مایاند، پیشمردم از هر سو، کل نظام را نشانه گرفته

ترومهمتر اسات  ه باه نظارمن ساختهاا، آنای را کاه ازهما ی تلخی هم داشتیم، که ازبین همه
ی گرانیها و تورّم واین چیزها بود کاه خاب بایاد  کنم وآن تنگی معیشت مردم، مستلهعرض می

پذیری است، مشاکالت اقتصاادی اسات کاه ماا امساال  چیزهای عالج[ اینها.]حتما  عالج بشود
ود، باه تادریج شای اینهاا دفعتاا  برطار  نمای امیدواریم بخشی ازاینها برطر  بشود،چون هماه

. بیناناه نیسات خیر، باه هماین زودی، واقع این که آدم عجله کند، بگویاد ناه. برطر  خواهد شد
کاه ساال اول قارن هام هسات ااا قارن  ۰۰۱۰شاءهللا امیدواریم بعضای ازاینهاا در طاول  لکن ان

 .(ماخذپیشین)« شاءهللا برطر  بشود پانزدهم هجری شمسی اا ان

 :آورمادخواه باز و بارها این شعر شاملو را میاز زبان مادران سیه پوش د

 باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد  ...



 که مادران سیاهپوش

 د داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد د

 هاهنوز از سجاده

  !اندسر بر نگرفته                        

، آقاا را سار مایاهلل وإنِّا إلیِه َراجُعونإنِّ  هرنماز، ترجیع بند مادران داغدار و دادخواه که در پی
اش را ناابودی« ایمارگ برخامناه»: دهند و مردم زحمتکش در مصاا  ناابرابر شاهری باا شاعار

حضرت آقا در خلوت بسات نشاینی . یعنی اینکه مردم منتظرند حلوای آقا را بپزند. مطالبه دارند

 ! دهده میرا به قرن جدید حوال« های سالبعضی از تلخی»خویش، رفع 

 ۰۰۱۱سال  در جوهر  « هاها و مانع زداییتولید، پشتیبانی»شعار اگر واقع بینانه نظر افکنیم، 
چه ازقبل کرونا و ممنوعیت فرمان  - توان بدون کمترین اغماض به عنوان سال مرگ  را می
های بی های پی درپی، قتلسال اعدام -ها و پس از آن ای برای ورود به موقع واکسنخامنه

ها، زندان و تبعید، فقر، بیکاری فراگیر، بیماری و کمبود دارو، حساب، احضارها، بازداشت
افزایش تورم وگرانی، برچیدن و تهاجم به کسب و کار زنان فروشنده در متروها و حمله به 

های  بساط دستفروشان، فساد فراگیر حاکمیت، دروغ و نیرنگ حاکمان، دخالتگری درجنگ
های منطقه و هرچه از بدی و زشتی و ناسپاسی علیه مردم  شارکت با تروریستنیابتی، م

توان تصورکرد، در خاطر  تلخ سیاهۀ  تباه نظام درتمامیت یکسال گذشته دید؛  جامعۀ ما که می
  !کندورود می ۰۰۱۰قطار زندگی مردم لنگ لنگان به سال 

همچناان  ۰۰۱۱حکومات در ساال  های بای پایاان در کنارهمۀ پلشاتی. اما از حق نباید گذشت
ور مباارزه و پیکاار و کشید و رق  شعلهها نیز در گوشه و کنار جامعۀ ما زبانه می شعلۀ زیبایی

. تجلی بخش بود« تنها ک  خیابون، به دست میاد حقمون»: کار دم به دم زحمتکشان در شعار
هاا، جامعاه در خیاباان بی هیا اغراقی، روزی نبود که شاهد حرکت اعتراضی اردوی رنج و کاار

براباار مجلااس اسااالمی، ریاساات جمهااوری، سااازمان برنامااه، وزارت کااار، آمااوزش و پاارورش، 
ها در پیکاار  جناابش مطالباااتی زحمتکشااان در چهااار  ها و شااهرداری هااا، فرمانااداریاسااتانداری

نی جانفشا. زیبایی اتحاد عمل معلمان، بازنشستگان و کارگران. گوشۀ جغرافیای ایران نباشیم
ها  کااادر بهداشاات و درمااان باارای نجااات مااردم از بیماااری مهلااک کرونااا، گسااترش دوسااتی

ها برای حل مشکالت روزمر  مردم در کشاکش مرگ نابهنگام شاجریان و تجلای اراد   وهمدلی
مردم در برابر حاکمیت آزادی ستیز کاه باه عماد بکتااش آبتاین را در دی مااه در زنادان باه قتال 

زندانیان سیاسی، در اعتراض به قتل بکتاش آبتین، شاعر، فیلمسااز د  اعتصاب گستر رساند و
های بایستۀ همبستگی جنبش آزادیخاواهی ماردم را در و عضو کانون نویسندگان ایران، نشانه

کنااار آزادی معلمااان زناادانی و آزادی زنااان زناادانی زینااب جاللیااان و سااپیده قلیااان  بااه نمااایش 

 .گذاشته شد

تی و بی برنامگی حکومت در امر تولید و کار آفرینای، وابساتگی ماا باه دراین میان، بی سیاس
ساازند کاه باه طاور  هایی می کارگران ایرانای را تنهاا فادای سیاسات. واردات را بیشتر ساخت

مستقیم و غیر مستقیم در حال حمایت از کارگران چینی و رونق اقتصادی ایان کشاور اسات و 
کارگران ایرانی و جویندگان کار و خانواد  میلیونی این گویا گوش شنوایی برای شنیدن دردهای 

افراد توسط حاکمیت وجود ندارد و برای کارگران راهی جز استمرار مبارزه برای وصاول مطالباات 
تر بااقی  هاای بیشاتر و وسایعخود و گره خوردن به هم و تقویت تسامۀ ارتباطاات و همگراهای

 . ماند نمی

گر در پیکارهاای اجتمااعی و تعمیاق مباارزه مۀ نیروهای مطالبهامروز و در دل مبارزات جاری، ه
توانااد پاسااخگوی نیازهااا و  انااد کااه هاایا نیرویاای بااه تنهااایی نمی مطالباااتی خااویش دریافته

های خود در صحنۀ پیکار اجتماعی در برابر نیروی سارمایه داخلای و متحادان جهاانی  نیازمندی

 . سرمایه داری در ایران تلقی گردد

های گونااگون  هاا والیاه های گوناگون کارگران در سطوح درهم تنیاد  بخش ارزاتی بخشاتحاد مب
در تجمعات اعتراضی ( خدمات، واحد های تولیدی، صنایع بزرگ)زنان و مردان کارگر، بخش های 



بااا دامنااۀ  –چهارماهااۀ پایااان سااال معلمااان شاااغل و بازنشسااتگان فرهنگیااان سراساار کشااور 
نشااان داد کااه احضااار و  -از سیصااد منطقااۀ شااهری و روسااتایی اعتراضااات میاادانی در باایش 

ای در کثارت مشاارکت عماوم فرهنگیاان دستگیری و تهدیدات نتوانسته است تاثیر تعیین کننده
( شهرستان رودسر)و خوزستان، یا درشمال  تجمع اسفندماه، نظیر آنچه در لرستان. ایجاد کند

های سرکوبگر اطالعاتی و امنیتی  کامی دستگاهروی معلمان و نادیده شد، سندی از پیش... و
دهد کاه باه شارط وجاود ساازماندهی مساتقل،  اعتراضات است و نشان می« جمع کردن»در 

تر، کاار سارکوبگران پیگیر و متکی به بدنۀ اعتراضی و همچنین حرکت بر بستر همگرایی وسیع
گیر بازنشساتگان زن حضور چشم. شودبرای سرکوب جنبش مطالباتی، دشوارتر و ناممکن می

، پرساتاران، ...های تاامین اجتمااعی و بازنشساتگان کشاوری و لشاکری وبندیو مرد در گروه
بهیاران و دانشجویان، کارگران کشاورزی و فعاالن محیط زیست و تود  بی شکل دستفروشاان، 

 نیااروی میلیااونی بیکاااران امااروز بااا شااعار -هااای زحمتکشااان و همسرنوشااتان آنااان همااۀ الیااه
پوشاانی  توانناد در همصادایی و گساترش همگرایای، همبساتگی وهم می« کااربازگشت باه»

گسترده، یک بلوک مستقل کارگری برآمده از اکثریت عظیم مردم بارای اکثریات عظایم ماردم و 
داری حااکم باه حاق حیاات فرودساتان و  درخدمت آن را شکل داده تا باهجوم گسترد  سارمایه

ایان هماه را چشامۀ . امپریالیساتی در جمیاع جهاات مقابلاه کناد هایزحمتکشان برابر دخالت
نویادبخش اسات تاا شااهد کاه در پایش اسات،  ۰۰۱۰فزایند  اول ماه مه، روز جهاانی  کاارگر 

 .ها باشیم، چنین بادترین همگراییگسترده
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 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ی بکتاش آبتین مراسم تحویل سال جدید را در این روز در کنار مزار او برگزار  خانواده:است

 .کرد

 : حومه و تهران توبوسرانیا واحد شرکت کارگران پیام سندیکای -*

 سال در دارد امید و گوید می شادباش مردم عموم و کارگران به را نوروز و دیگر بهاری فرارسیدن
 سایر و معلمان بازنشستگان، کارگران، مطالباتی های جنبش اتحاد و همبستگی جدید

 تا شود همگان برای عمومی رفاه به منجر پیروزی با و یابد تحقق جامعه مطالباتی های جنبش

 .باشد نداشته وجود طبقاتی فاصله که برسیم شرایطی به

 سراسری همبستگی و اتحاد جز راهی معیشتی،  سخت و اسفبار وضعیت تغییر برای 
 . نیست فرودستان و پرستاران و بازنشستگان و معلمان و کارگران از اعم  بگیران، مزد تمامی

 و کارگران و معلمان برای زندان و دیدته  فشار، شاهد متاسفانه گذشت که سالی
  دانشجو، ، بازنشسته  کارگر، معلم، دهها همچنان.  ایم بوده اندیشان دگر و بازنشستگان

 و هستند زندان در همچنان ظالمانه و ناعادالنه احکام با اندیش دگر و نویسنده  نگار، روزنامه

 .میگذرانند را روناک به ابتال از ناشی جانی خطرات با همراه سخت درشرایط

 ناصر سعیدی، حسن شهابی، رضا اش اخراجی کارگر پنج آتی سال در دارد امید سندیکا
 ها سال برای پایانی و شوند بکار بازگشت شیری فرحناز و سبزوار کریمی حسین زاده، محرم

 .باشد افراد این معیشتی سخت شرایط

 سراسری همبستگی بسوی پیش

t.me/vahedsyndica 

@dicapvsyn 



 :کارگری های تشكل ايجاد به كمك برای هماهنگی كمیته -*

 نو سال آغاز مناسبت به شادباش 

 و اقتصادی تنگناهای از مملو سالی زحمتکشان و کارگران برای گذشت، که سالی
 و بازداشت و احضار و تهدید بیکاری، و اخراج عدالتی، بی و فقر گرانی، و تورم معیشتی،

 و حقوق پیگیری برای صرفا اجتماعی، های ازجنبش بسیاری فعالین که سالی. بود زندان
 لحظات و ساعات در و شدند اضافه عقیدتی و سیاسی زندانیان جمع به  مطالباتشان

 .ماندند محروم عزیزانشان و دوستان خانواده، کنار در حضور از نو، سال آغاز و سال پایانی

 معلمان، کارگران، تجمعات و تاعتراضا گسترش سال حال، عین در گذشته سال 
. بود نیز ها جنبش این آگاه فعالین و جامعه مختل  اقشار و زنان بازنشستگان، پرستاران،
 و محروم طبقات و اقشار میان بیشتر همبستگی و آگاهی تجربه، از نشان که اعتراضاتی

 تمس و ظلم از عاری جهانی نویدبخش تواند می ادامه در که داشت جامعه ستم تحت
 .باشد نابرابری و استثمار نفی و طبقاتی

 می نیستی و مرگ بر زندگی و کهنه بر نو غلبه مۀده تنها نه ها جوانه روئیدن و بهار پیام
 سرانجام پوسیده و کهنه های جریان ی همه که دارد آن از حکایت خود نوبه به بلکه دهد،

 . شد خواهد پیروز ،سرانجام پویاست و زنده نو، آنچه و هستند نابودی و فنا به محکوم

 . استثمار و نابرابری ستم از فارغ  جهانی و کهنه بر نو پیروزی امید به 

 .پیروز  نوروزتان   

https://t.me/khamahangy 

 پایان پاداش» و «شللی امنیت»مطالبات کارگران از دیوان عدالت در سا  جدید  -*

 برگردانید کارگران به را «خدمت
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ال س  :آمده است ۰۰۱۰در تاریخ اول فروردین خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
افت و خیزهای بسیاری برای کارگران کشور به همراه داشت؛ از مشکالت همیشگی  ۰۰۱۱

توان گفت هنوز بسیاری از حقوق  های شغلی مطمتن که بگذریم، می تولید و نبودن فرصت
های محکم  ی راِه اجرا معطل مانده است و به موانع اجرایی و سد قانونی کارگران، در میانه

 .ه استای برخورد بخشنامه

هایی که در ظاهر وجاهت قانونی دارند، اتفاقی است که  زدایی از طریق صدور بخشنامه قانون
ی حمایت از تولید و سازندگی در دستور کار قرار گرفت و  شمسی به بهانه ۱۱ی دهه  از میانه

زدایی تا جایی پیش رفت که نه امنیت شغلی برای کارگران باقی ماند و نه حقوق  این قانون
 .مزدی کارگران به رسمیت شناخته شد
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گذریم، هرچند ابطال مقررات  های بسیار و مناطق وسیع از شمول قانون کار می از خروج کارگاه
های هزاران کارگر  ترین خواسته ویۀه اشتغال در مناطق آزاد و ویۀه اقتصادی، یکی از اصلی

ی که بابت نفوذ وسیع های متخص  در این مناطق است و این کارگران عالوه بر دغدغه
ها در این مناطق زرخیز دارند، بدون تردید خواستار از میان برداشته شدن  پیمانکاران و واسطه

دو مساله حیاتی دیگر، یکی احیای امنیت شغلی از دست رفته . این متن تعدیلی هستند
 .است و دیگری احیای حقوق مزدِی به رسمیت شناخته نشده

ترین مرجع  دیوان عدالت اداری به عنوان عالی: عدالت دیوان از کارگران های خواسته
تواند در زمینه بازگشت این حقوق به کارگران یاری رساند؛ در  های مردم، می دادخواهی توده
ی اسفندماه، دیوان عدالت با صدور رای مثبت در ارتباط با عیدی کارگران شاغل  روزهای میانه

ها  م مثبت به نفع هزاران کارگر نهادهایی مانند شهرداریهای اجرایی کشور، یک گا در دستگاه
برداشت؛ این رای قانونی، سند دادخواهی این کارگران برای گرفتن دو ماه کامل عیدی 

های بسیاری در کشور حتی حقوق ساده کارگران علیرغم  کارگری است؛ هرچند در شهرداری
حق « عیدی کارگری»در ارتباط با ی سال پرداخت نشده، اما دادنامه دیوان عدالت  خاتمه
ی مزدی این کارگران را به رسمیت شناسانده و راهی باز کرده است برای احقاق  مطالبه

تواند در ارتباط با امنیت شغلی کارگران و زنده کردن  حقوق از دست رفته؛ همین اتفاق می
ت پایان کار کارگران، قانون کار و همچنین حقِ دریافت پاداش پایان خدمت یا همان سنوا ۱ماده 

 .مصداق داشته باشد
ی اصلی، فوری و ضروری کارگران از باالترین مرجع  بنابراین در سال جدید، دو خواسته

دادخواهی یا همان دیوان عدالت، یکی بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته و دیگری زنده 
 .کردن حق دریافت پاداش پایان خدمت است

شمسی بود که راهی برای به یغما  ۱۱در ابتدای دهه : «شللی امنیت» بر کارگران حق
ای توسط  رفتِن حق کارگران بر امنیت شغلی و عقد قراردادهای دائم کار، باز شد؛ بخشنامه

صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در  ۱۱وزارت کار در سالهای ابتدای دهه 
هایی در همان زمان انجام شد ولی  شکایت. شد کارهایی با ماهیت مستمر، مجاز دانسته

، نه تنها بخشنامه ۰۱۱۵در سال  ۰۱۹هیتت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه 
 .وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست
کارگران را تضییع حقوق  ۰۱۹بنابر اظهارات کارشناسان بازار کار، دیوان عدالت اداری در دادنامه 

قانون کار، عقد قراردادکار موقت  ۱ماده  ۵دیوان با استناد به مفهوم مخال  تبصره . کرده است
قانون کار، اصالت و ارجحیت را  ۱ماده  ۵تبصره . داند در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می

اگر مدت زمان در  گوید در کارهای با ماهیت مستمر، دهد و می به قراردادهای دائم کار می
شود اما دیوان عدالت با استناد به مفهوم مخال  این  تلقی می« دائم»قرارداد نباشد، قرارداد 

آنهم یکطرفه و فقط با رای و نظر )شرط، رای صادر نمود که در صورت قراردادن زمان در قرارداد 
دنامه راه را برای همین دا. تواند موقت باشد ، قرارداد می(کارفرما و بدون موافقت کارگر

ها و  های بزرگ و بسیار سودآور کشور مثل پاالیشگاه ها، پتروشیمی کارفرمایان حتی در کارگاه
به بعد، آغاز به  ۱۱های انتهایی دهه  ها باز کرد تا با کارگران جدید خود که از سال خودروسازی
 .ساله منعقد کنند کنند، قرارداد موقت یکساله یا پنج همکاری می

مدت قراردادها، در گذر زمان آب رفت و به قراردادهای سه ماهه، یکماهه و یا حتی بدون  طول
تاریخ رسید؛ کم کمک کارگر قرارداد موقتی که دیگر هیا ابزاری برای چانه زنی و ایجاد 

های صنفی مستقل ندارد، از حالت قراردادی به حالت پیمانکاری یا ارکان ثالث، تغییر  تشکل
 .ی روابط کار، سقوط کرد در قعر جدول قدرتِ تاثیرگذاری در عرصهماهیت داد و 

 راه تنها است  معتقد (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون مدیره هیات عضو) حبیبی حسین
 داریم انتظار :است «اداری عدالت دیوان ۹۷۱ دادنامه ابطا » کار  قانون قانونیِ  حقوق به بازگشت

 در کارگر حاکمیت حق تا کند باطل را ظالمانه و ناعادالنه دادنامه این تعدال دیوان جدید  سا  در

 گریزیِ  قانون ها دهه از بعد رفته  محاق به شللی امنیت و شود شناخته رسمیت به کار قرارداد عقد
 زنی چانه قدرت نه کارگران نشود  باطل دادنامه این زمانیکه تا .شود بازگردانده قانونی  ظاهر به

 .باشند داشته کارگری های تشکل توانند می نه و دارند



ی کارگران از دیوان عدالت است؛ اما در کنار آن،  ترین خواسته ی امنیت شغلی، مهم اعاده
تواند به بهبود معیشت کارگران شاغل و افزایش سطح رفاهی آن ها، از  دیوان عدالت می

 .کمک کند ۱۱۵۵ی دادنامه  طریق اصالح عادالنه

در حالیکه کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، :«خدمت پایان پاداش» بر کارگران حق
مثال  سق  این پاداش برای )کنند  مبالغ نسبتا  خوبی به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت می

های پیاپی دیوان  های مکرر و اصالحیه ، دادنامه(میلیون تومان است ۰۱۵مبلغ  ۰۰۱۰سال 
ترین حد ممکن تنزل داده است؛ چهاردهم  ارگران را به پایینعدالت، سنوات پایان خدمت ک

که دادنامه نسبتا  مطلوبی بود و  ۰۰۰۰شهریورماه یعنی دقیقا  دوازده روز بعد از صدور دادنامه 
داد، هیات عمومی دیوان عدالت، دادنامه  سنوات کارگران را به میزان قابل توجهی افزایش می

این متن اصالحی که به امضای معاونت قضایی دیوان رسیده،  در. را دوباره اصالح کرد ۱۱۵۵
مبنای  ۱۵و  ۱۰همه موارد مواد »ی  اصالح شده؛ در واقع جمله ۱۱۵۵یک جمله از دادنامه 

از مبنای « حق السعی»با این حساب، . اصالح و حذ  و جرح شد« گیرد سنوات قرار می
به سنوات پایان کار به مزد پایه ی سنوات پایان خدمت کنار گذاشته شد و محاس محاسبه

ی  بعد از این اصالحیه، کارگری که مثال  قبل از بازنشستگی یا قبل از خاتمه. محدود شد
همکاری، ده سال در یک کارگاه کار کرده، فقط ده تا حقوق پایه به عنوان سنوات دریافت 

 .شود میلیون تومان می ۶۱یا حداکثر  ۵۱تا  ۰۱کند که عموما  مبلغی بین  می
از این بگذریم که بسیاری از کارفرمایان برای جلوگیری از انباشت مطالبات کارگران و فرار از 

کنند و  پرداخت مبلغ قابل توجه در زمان خاتمه همکاری، معموال  سنوات را هر سال تسویه می
! ای ندارد لبهگیرند که هیا مطا پایان سال را پایان قرارداد اعالم نموده و از کارگر اثر انگشت می

از این نیز بگذریم که به دلیل استیالی قراردادهای موقت کار، یک کارگر معموال  در طول سی 
کند و  بار یا حتی بیشتر کارگاه محل اشتغال را به اجبار عوض می ۶یا  ۵سال بیمه پردازی، 

نی نصیبش ی چندانی در کارگاه آخر ندارد که سنوات چندا الجرم در زمان بازنشستگی، سابقه
ی شهریورماه دیوان عدالت، بازهم مبلغ پاداش  ی این محدودیت ها، اصالحیه با همه. شود

ی  پایان خدمت کارگران را تقلیل داده است و اگر این اصالحیه باطل شود و مبنای محاسبه
سنوات، به حق السعی کامل تغییر یابد، بازهم کمک درخوری به کارگرانی است که بعد 

 .کردن، هیا دستمایه و پس اندازی برای ایام بازنشستگی ندارند ها کار سال

 این در (رضوی خراسان استان کار اسالمی شوراهای هماهنگی کانون دبیر) سهرابی احسان
 دیوان :گوید می و دهد می ناعادالنه دادنامه آن ابطا  و شللی امنیت احیای به را اولویت رابطه

 موقت قرارداد عقد ی اجازه و بشناسد رسمیت به را شللی امنیت بر کارگران حق ابتدا باید عدالت

 گام عدالت اجرای جهت در بایستی بعد  ی مرحله در کند  سلب کارفرما از را مستمر کارهای در
 زمانیکه است بدیهی و کند مربوط السعی حق به را کارگران خدمت پایان پاداش بردارد  دیگری

 بر کار پایان سنوات و کنند کار کارگاه یک در فقط تمام سا  سی و باشند دائم قرارداد کارگران 
 .گرفت خواهند بازنشستگی زمان خوبی مبلغ شود  محاسبه کامل السعی حق مبنای

ترین مرجع دادخواهی در کشور است؛  های کارگران از عالی این دو مطالبه اصلی، خواسته
 ۱ه آینده ندارند، تنها با زنده شدن ماده کارگرانی که قرارداد سه ماهه دارند و هیا امیدی ب

توانند از سایر حقوق قانونی خود  قانون کار و با تکلی  به کارفرمایان برای عقد قرارداد دائم، می
ها  همه دغدغه« بی ثبات کاری»مند شوند؛ بدون هیا تردیدی، امروز  از جمله حق تشکل بهره

اده است، کار داشتن یا نداشتن، فقط مساله ی کار داشتن یا نداشتن، تقلیل د را به دغدغه
 !…این است

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
این روز خبر رسید مأموران امنیتی از برگزاری مراسم نوروز و سال جدید در پیرانشهر 

 .دان ممانعت کرده

  :گذشت بازنشسته  کارگر گرامی_اسماعیل# بازداشت از یکسا  -*



  _ زاد روح هاله: برپایه خبر کانال تلگرامی سندکای کارگران نیشکر هفت تپه آمده است 
 بازنشسته کارگر شدن زندانی و بازداشت از سال یک بازنشسته صنفی فعال و معلم
 بود خود وحقوق حق گر طالبهم که ای بازنشسته! گذشت گرامی_اسماعیل# آقای

                                                                                       . بازنشستگان دیگر همراه
 های یکشنبه نشده،بلکه خاموش بازنشستگان# اعتراض صدای تنها نه سال یک دراین

                                                                              .گردد می برگزار همواره اعتراضی
 احضار درجهت هم هنوز گرامی آقای کردن آزاد و آنان مطالبات به پاسخ جای به مستوالن 
 اعتراض از مانع تنها نه گرامی آقای بازداشت تداوم. باشند می بازنشستگان اخطار و

 اعتراضات به ایشان آزادی و مطالبات به دنرسی تا بلکه نخواهدشد، و نشده بازنشستگان
 .داد خواهند ادامه خود

 <<مون حق میاد دست به۰  خیابون ک  فقط>> 

 گردد_باید_آزاد_گرامی_اسماعیل#

https://t.me/syndica_7tape 

 خود علیه تبعیضات به نسبت چابهار شهرداری سبز فضای کارگردان اعتراض -*
 :مسئولین توسط

 شهرستان شهرداری شهری خدمات و سبز فضای کارگران: ه آمده است برپایه خبرمنتشر
 .دارند اعتراض ذیربط مستولین توسط خود علیه تبعیضات به نسبت چابهار

 از که را نیروها از شماری حقوق پارتی با چابهار شهرستان شهرداری شود می گفته
 کمترین با مچنانه شهرداری نیروهای دیگر و داده افزایش هستند مستولین نزدیکان
 .دارند قرار بدی وضعیت در موقع به مزدی مطالبات دریافت عدم و دستمزد

 و اقتصادی و معیشتی بد وضعیت با چابهار شهرداری کارگران گزارش، این براساس
 مزایای دیگر و حقوق افزایش از و برند می بسر سختی بسیار شرایط در حقوق کمترین

 .هستند محروم کار اداره

 کار به مشغول دستمزد و امکانات کمترین با ما“: گفت چابهار شهرداری کارگران از یکی
 محروم موقع به حقوق پرداخت و سنوات و عیدی کار، اداره مزایای از این وجود با و هستیم
 ”.هستیم

 ورشکستگی مشکل:غالمرضا علیزاده کارشناس تامین اجتماعی مطرح کرد -*
 : است حل قابل تعهدات کاه  بدون بازنشستگی های صندوق
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اخیر منتهی به  طی روزهای   :آمده است ۰۰۱۰در تاریخ اول فروردین به گزارش خبرنگار ایلنا،
های  های تامین اجتماعی و از همه مهمتر صندوق سال جدید بحث درباره وضعیت صندوق

این درحالی است که . بازنشستگان بیش از گذشته مورد توجه مستوالن قرار گرفته است
های  در سخنانی تلویحا صندوق( معاون اقتصادی دولت سیزدهم)اخیرا محسن رضایی 

های بازنشستگی را بیش از  ته دانسته و رقم کسری صندوقبازنشستگی را ورشکس
  .سال ارزیابی کرد۰هزار میلیارد تومان در طول ۰۱۱

ها در  های تامین اجتماعی و بازنشستگی و سایر صندوق انتقادات از شیوه مدیریت صندوق
ال  ها اخت حل ها و راه شناسی ساختاری و ایده ایران بسیار است، اما در ارتباط با آسیب

  .نظرهای بیشتری وجود دارد

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1209116-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%84-%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-9/1209116-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%84-%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-9/1209116-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


در این رابطه با اشاره به وضعیت ( اجتماعی تامین کارشناس) علیزاده غالمرضا
. صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است: های کشور بیان کرد صندوق

ثل با این حال دولت م. اصوال تامین اجتماعی طبق قانون مجلس عمومی و غیر دولتی است
درصد منابع آن را ۵۱سازمانی که . سایر موارد با دخالت در این حوزه ایجاد مشکل کرده است

درصد از ۱هاست آن  دهد، در شرایطی قرار دارد که دولت سال درصد آن را کارگر می۱کارفرما و 
 .ها برداشت نیز کرده است سهم خود را در این صندوق پرداخت نکرده و اتفاقا از این صندوق

وزارت طرق و جوارح تشکیل شد و مبلغ  ۰۱۱۹از سال »ن کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ای
دولت به نوعی : گفت« دادند و این صندوق بسیار دیرپاست اندکی به کارگران ازکار افتاده می
شان، مبالغ  اند که مبالغ ورودی ای رسیده ها به مرحله مصادره انجام داده و امروز صندوق

 .ها از کنترل خارج شده است دهد و دخل و هزینه صندوق را پاسخ نمیشان  خروجی

میزان واریزها به صندوق بازنشستگی به دلیل بیکاری و موارد دیگر مثل »وی با اشاره به اینکه 
در : تشریح کرد« کاهش جمعیت فعال و کاهش مشاغل رسمی با کاهش مواجه شدند

های باالیی  کارمندان برابر است که حقوق ها تعداد مدیران میانی با بسیاری از شرکت
ها تحمیل  گیرند و کارشان چندان در عرصه عمل موثر نیست و بار اضافی به صندوق می
  .کنند می

ما در تامین اجتماعی باید رابطه مدیران را با جمعیت صفی و ستادی »علیزاده با تاکید بر اینکه 
ندوق سوءاستفاده شده و حتی در برخی در بسیاری مواقع از ص: اضافه کرد« مشخ  کنیم

های تامین  های بازنشستگی وام داده شده یا تیم فوتبال از صندوق موارد از پول صندوق
اجتماعی درست شده که همه غیر شرعی و غیرقانونی است، زیرا این یک صندوق بین 

  .نسلی است

دیم و شرکت شستا را گذاری کر ما در ایران این همه سرمایه»او ضمن بیان این نکته که 
ایم، اما موفق نبودیم و اکنون  کند گمارده عنوان پشتیبان مالی صندوق که با پول آن کار می به

های شستا اغلب سودده  شرکت: گفت« های ناکارآمد برای صندوق مواجهیم با انبوه شرکت
یقت مشکل در حق. ها نیز به دلیل مشکالت مدیریتی بازدهی ندارند هستند، ولی برخی از آن

های اقماری پشتیبان مانند  های فراوان پول و منابع مالی در صندوق و شرکت اصلی نشتی
های اقماری وجود  های نجومی در صندوق و شرکت این درحالی است که حقوق. شستا است

میلیون ۵۱۱مدیرعاملی که حقوق . ها کارایی گذشته را ندارند دارند و بسیاری از شرکت
سازد و ادامه این روند  کند، قطعا صندوق را دچار مشکالت فراوانی می رد می تومانی برای خود

تواند زندگی کند ولی  ها صحیح نیست؛ زیرا کارگر با حداقل حقوق نمی در مدیریت صندوق
کند تا زمانی تامین اجتماعی و بازنشستگی داشته باشد اما ما با این شیوه  تحمل می

  .کنیم تامین اجتماعی حق الناس را دچار تضییع میهای بازنشستگی و  مدیریت صندوق

های اقماری صندوق  شرکت»این کارشناس و پۀوهشگر حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه 
ها برخی  دچار تله خانوادگی شده و منبع تراشیدن محل ارتزاق جدید برای اعضای خانواده

ها باید انجام دهیم و راهکار اصلی نجات ما کار بنیادی در ساختار: افزود« ها شده است گروه
ها نظارت  ها این است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل شفا  بر صندوق صندوق

ها  توانیم داشته باشیم تا نشتی هزینه ها را می با این شیوه، هم کنترل هزینه. داشته باشند
تا تله رفاقت و تله  جبران شود و هم پاالیش گسترده نیروی انسانی داشته باشیم

دلیل مشکالت کسری بودجه  دولت اساسا به. تر نسازد گرایی امکان ایجاد فساد را انبوه خانواده
  !گیر دار کاملی باشند و دولت تنها باید ناظر صندوق باشد و نه تصمیم توانند امانت خود نمی

تعهدات و  مشکل ورشکستگی صندوق بدون کاهش»علیزاده با اذعان به این نکته که 
ها  توان از منابع آن حراست کرد و از ورشکستگی ها به اعضاء قابل ترمیم است و می پرداخت

دولت نباید پرسنل نهادهای شکست خورده و جواب پس داده خود را : تصریح کرد« جبران کرد
ها را نیمکت  به حوزه مدیریت تامین اجتماعی و بازنشستگی هدایت کند و تبدیل به صندوق

  .ره مستوالن ناکارآمد کندذخی



های تامین اجتماعی را پس از مدیریت،  این کارشناس تامین اجتماعی مشکل اصلی صندوق
های ما  دولت: ساختار غیرتولیدمحور و غیرکارگر محور اقتصاد ایران معرفی کرده و اظهار کرد

د که ناشی از هدایت منابع به سمت تولید اما صدها مشکل دار. تاکنون واردات محور بودند
ثباتی  گیری غیرتولیدی بی لذا این جهت. شریک تراشی برای تولیدکنندگان از طر  دولت است

ثباتی در امر تولید باعث کمبود نیروی کار ثابت و رشد قراردادهای  کند که خود بی ایجاد می
هستیم و این  پرداز پرداز و کارفرمایان بیمه ما نیازمند کارگران بیمه. شود موقت بدون بیمه می
های گذرا  گذاری ها و نقدینگی کشور به سمت مشاغل موقت و سرمایه درحالی است که پول

  .شوند و در نهایت به سمت خارج صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی هدایت می

وی با انتقاد از افزایش قراردادهای موقت کارگران و وجود کارگران فصلی و موقت و آسیب آن به 
های موقت خارج از فرآیند رسمی  کارگران فصلی و موقت و سرمایه گذاری: ا بیان کرده صندوق

کنند و در عین  های بازنشستگی و تامین ایجاد نمی کار هیا ورودی مالی خاصی برای صندوق
اگر تولید شرایط مناسبی داشت و دولت روی . ها هستیم حال شاهد افزایش تعهدات صندوق

لید حساسیت داشت، امکان برخورداری از بیمه برای عموم جامعه و امنیت شغلی و امنیت تو
  .پرداز کردن همگان نیز وجود داشت بیمه

کاری که ما باید بکنیم این است که در قوانین : این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه افزود
لی و ولی در شرایطی که هنوز ساختارها بیشتر حامی دال. حمایت از تولید بازنگری کنیم

طور  آمریکا و اروپا به. توانید شاهد عدم خروج سرمایه از کشور باشید تجارت هستند، نمی
نفر یک دالل دارند اما  ۶۱۱تا  ۱۱۱نفر یک نفر و به ازای هر ۰۱۱۱متوسط به ترتیب به ازای هر 

ه شود اساسا چیزی به نام رابط نفر یک دالل داریم که این باعث می ۱۰در ایران به ازای هر 
انجامد،  های تامین اجتماعی و بازنشستگی می ثبات شغلی و تولید که به امنیت صندوق

های اقتصادی کشور است و  این تغییر نیازمند مدیران جدید و با انگیزه در این حوزه. وجود ندارد
 .نیاز به خون جدیدی در این بدنه هستیم

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰دوشنبه  لگرامی کانون نویسندگان ایران،به گزارش کانال ت
کنندگان در مراسم نوروز  ها تن از شرکت این روز خبر رسید نیروهای امنیتی در سنندج ده

های سهراب  کنندگان به نام اند و پنج تن از شرکت این شهر را احضار و بازداشت کرده
ج ساله، دایه بتول هفتاد و پنج ساله، فواد جاللی شصت ساله، خالو جمال شصت و پن

عنایتی سی و پنج ساله و آریانا سلیمی چهارده ساله نیز همان روز و پس از شرکت در 

 .اند مراسم نوروزی پارک کودک شهر سنندج، بازداشت شده

 در «دولت کارگران» /عدالت سمت به راهینماینده کاله زردها مطرح کرد  -*
 موثر «مزد درصدی ۴۷۷۵ افزای » تا کنند کنتر  را تورم /کارگری عیدی انتظار
 :باشد
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در آخرین روزهای سال و در     :آمده است ۰۰۱۰در تاریخ اول فروردین به گزارش خبرنگار ایلنا،
ابتدا شورای . بازبینی پایانی الیحه بودجه، ناگهان ورق به نفع هزاران کارگر دولت برگشت

را برای بازبینی بیشتر به کمیسیون تلفیق  ۰۰۱۰الیحه بودجه  ۰۵تبصره  ۰-۰گهبان بند ن
بازگرداند و در گام دوم، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند این بند را که افزایش حقوق کارگران 

 .درصد در نظر گرفته بود، حذ  کنند ۰۱دولت را فقط 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1210592-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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 ده افزای  حذف ی دغدغه ارتباطات  و مخابرات یرو ن وزارت مانند نهادهایی در شاغل کارگر هزاران

 شورای عضو) فرهنگیان فرهاد ی گفته به بند  این حذف با حاال و داشتند را جدید سا  مزد درصدی

 .است شده باز عدالت سمت به راهی  (برق قوی فشار های پست اپراتورهای هماهنگی

فتی کارمنداِن تحت پوشش قانون تبعیض مزدی در نهادهای دولتی بسیار است؛ میان دریا
مدیریت خدمات کشوری و کارگران تحت پوشش قانون کار، فاصله زیاد است؛ کارمندان از 
حقوق باالتر برخوردارند؛ مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله رفاهیات و پاداش 

دریافت  گیرند و در زمان بازنشستگی، مبلغ خوبی به عنوان پاداش پایان خدمت شغلی می
ای است برای دوران  کنند؛ چند صد میلیون تومان پاداش پایان خدمت کارمندان، دستمایه می

بازنشستگی آنها؛ اما کارگران دولت از تمام این مزایا محرومند؛ در حالیکه هیا یک از 
ها تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و از امتیازات مشموالن این  های شغلی آن مولفه
دلخوشی ما کارگران دولت به همین افزایش دستمزد : گوید ن محرومند، فرهنگیان میقانو

مصوب شورایعالی کار است؛ قرار باشد ک  افزایش حقوق کارمندان در شرایطی که مزایای 
 .شود گیریم به ما تعلق بگیرد، تبعیض مزدی بیشتر می کارمندی نمی

نده کاله زردها که هزاران نفر هستند و در او به عنوان نمای: بپردازید «کارگری» را عیدی
دهند،  های فشار قوی برق را انجام می های مختل  کشور، کار سخت نگهداری از پست استان

هایی که کارگران دولت را در پیگیری حقوق قانونی  ها و رسانه از تمام افراد، نهادها و تشکل
هنوز راه درازی تا برقراری »کند که  کند و در ادامه یادآوری می خود یاری کردند، تشکر می

 .«حقوق قانونی کارگران دولت داریم
 دولت کارگران عیدی تعیین برای ۷۵ سا  در که است ای بخشنامه ابطا  صنفی  فعا  این منظور

 دولت هیات تصمیم با برابر دولتی نهادهای در شاغل کارگر هزاران عیدی زمان  آن از و شد صادر
 .است شده پرداخت خود  های رمجموعهزی عیدی میزان برای

کارگران بدون در نظر گرفتن کارگاه محل اشتغال، کارگر و تابع قانون کار »فرهنگیان با بیان اینکه 
ی عیدی کارگران دولت ابطال شده و  انتظار داریم در سال جدید بخشنامه: گوید می« هستند

رداخت شود؛ عادالنه نیست تمام سال عیدی این کارگران برابر با عیدی سایر کارگران کشور پ
کارگر باشی و محروم از مزایا، امکانات و رفاهیات کارمندان اما شب عید و زماِن واریز عیدی 

 !پایان سال، کارمند بشوی و فقط یک میلیون و ششصد هزار تومان عیدی بگیری

ان خدمت ما را نیز گیرند پس پاداش پای اگر عیدی ما را کارمندی در نظر می: دهد او ادامه می
کارمندی حساب کنند و زمان بازنشستگی مثل کارمندان چند صد میلیون تومان به عنوان 

اصال  بیایند ما را از شمول قانون کار خارج کنند و مثل کارمندان، . پاداش به ما پرداخت کنند
و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کنند تا ما هم زیرمجموعه صندوق کشوری بشویم 

امیدواریم سال جدید، سال رفع . کارمند به حساب بیاییم؛ یک بام و دو هوا درست نیست
تبعیض باشند و همانطور که بند افزایش ده درصدی مزد ما را ابطال کردند، عیدی کارمندی را 

 .ابطال کنند و به کارگران دولت عیدی کارگری بدهند

ه زردها، کارگرانی که در حذ  بند نماینده کال: نیست کافی مزد درصدی ۴۷۷۵ افزای 
های مختل  به  گری را صورت دادند و بارها از استان ی الیحه بودجه، بیشترین مطالبه ناعادالنه

تهران آمدند تا پیگیر حقوق مزدی خود از مجلس و شورای نگهبان شوند؛ در ارتباط با افزایش 
 ۰۵تبصره  ۰-۰با حذ  بند : گوید می ۰۰۱۰درصدی حداقل مزد کارگران برای سال  ۵۱۷۰

بودجه، افزایش دستمزد ما کارگران دولت از ابتدای سال جدید یعنی از فرودین ماه، تابع 
شود، این اتفاق مثبتی است و شب عید خیال ما را راحت  تصمیمات مزدی شورایعالی کار می

ن رقم کافی درصدی مزد، باید بگویم بدیهی است که ای ۵۱۷۰اما در ارتباط با افزایش . کرد
های زندگی بربیاید؛ انتظار داشتیم حداقل  آور هزینه تواند از پس افزایش سرسام نیست و نمی

ی سبد معیشت افزایش یابد و حاال هم از دولت انتظار داریم با کنترل  دستمزد کارگران به اندازه
همان ابتدای درصدی دستمزد کارگران  ۵۱۷۰ها، کاری کند که اثر افزایش  تورم و تثبیت قیمت

 .سال زایل نشود
 این نکنند  کنتر  را ها قیمت دارد  بستگی تورم کنتر  به چیز همه است  معتقد صنفی فعا  این

 این نیز اسفندماه های قیمت گرفتن نظر در با کمااینکه داشت  نخواهد ای فایده هیچ افزای  رقم

 در را معیشت سبد تورم بیایند» :ستنی زندگی های هزینه جوابگوی و کند نمی کفایت مزدی افزای 
 های سفره به مازاد تورم چقدر االن همین دریابند تا کنند حساب ۹۵۰۰ سا  پایانی دوماه یکی همین



 حتی و ماه به ماه نشود  کنتر  تورم اگر که هایی سفره است  شده تحمیل کشور کارگران خالی

 «.فتدا می رونق از بیشتر و شود می تر خالی هفته  به هفته

فرهنگیان در پایان ضمن تشکر مجدد از اعضای : «مزدی عدالت» برقراری برای امیدواری
ها و افرادی که کارگراِن مطالبه گِر دولت را در  کارگری شورایعالی کار، خانه کارگر و رسانه

امیدواریم روزی بیاید که تمام : گوید گشودن راهی به سمت عدالت مزدی همکاری کردند؛ می
های تبعیض، کامل از میان برداشته شود؛ بدترین چیز برای نیروی انسانی  و جلوه اشکال

ی کارت ناچیز است و افرادی که کارهای  است؛ وقتی کار کنی اما ببینی ثمره« تبعیض»
شوی و تاب و توان برایت  انگیزه می بَرند، بی کشند، بیشتر می تر دارند و کمتر زحمت می ساده

وقتی که تبعیض باشد، رضایت و بهره وری نیست و امیدوارم حذ  بنِد ماند؛ تا  باقی نمی
کامل « عدالت مزدی»ی بودجه، راهی باشد که به یک سرانجام بسیار خوش برسد،  ناعادالنه

 .برقرار شود
 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
سال زندان،  ۵این روز خبر رسید کیانوش سنجری، خبرنگار سابق صدای امریکا بعد از 

 .توانست مجوز خروج از کشور را به دست آورد و ایران را ترک کند

 حداقل تصویب در کار قانون ۵۹ ماده امسا  ازوگو با ایلنا مطرح شد  در گفت -*
 بیمه قرارداد دارای کارگران به باید نیرو تعدیل صورت در /شود می اجرا دستمزد
 :شود پرداخت بیکاری
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یکی از مسائلی که با     :آمده است ۰۰۱۰در تاریخ اول فروردین خبرنگار ایلنا،به گزارش 
درصدی دستمزد در سال جاری مطرح شد، ادعای برخی نمایندگان کارفرمایی در ۵۱افزایش 
عدم توان  های اقتصادی به دلیل ها مبنی بر احتمال افزایش تعدیل نیرو در واحدها و بنگاه رسانه

  .تواند مورد توجه قرار گیرد های حقوقی می ین مستله از جنبها. پرداخت مزد بود

در رابطه با  (وکیل و مشاوره حقوقی در امور کار و تامین اجتماعی)عظیم مظفری 
قانون کار و بحث تناسب  ۰۰باتوجه به ماده : بحث نسبت دستمزد و احتمال بیکاری اظهار کرد
رسد که تنها در سال جاری تا  نظر می بهتورم و سبد معیشت کارگران با حداقل دستمزد، 

هرچند ممکن است در بخش اصنا  و همچنین . حدی متناسب با این ماده قانونی عمل شد
در واحدهای بسیار کوچک پرداخت این میزان مزد دشوارتر باشد و توان پرداخت کمتر به کاهش 

  .نیروی انسانی منتهی شود

تعدیل نیرو در اثر مشکالت اقتصادی چه تبعاتی برای »وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که 
شود و تعدیل و اخراج نیروی کار ابتدا خود واحد  کار توسط کارگر انجام می: گفت« کارفرما دارد؟

البته بحث ما در ارتباط با کارگران دارای قرارداد است یا . دهد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می
شود که اگر اخراج  اما به هرحال گفته می. ان باقی مانده باشدش کارگرانی که از قرارداد موقت
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منتهی به طرح دعوی در مراجع قانونی حل اختال  و ادارات کار شود، باید فرآیند حقوقی طی 
  .گردد مانده کلیه حقوق از کارفرما اخذ می شده و درصورت وجود مطالبات باقی

اگر کسی در : اضافه کرد« خاص خود را دارد بیمه بیکاری نیز فرآیند»مظفری با بیان اینکه 
چهارچوب قرارداد فعالیت کرده و یکسال سابقه کار داشته باشد، در صورت اخراج از طر  

البته بیمه بیکاری مصداق مجازات و . تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند کارفرما می
که در صورت اخراج و تعدیل نیرو  جریمه کارفرما نیست اما به هر ترتیب این جزء حقوقی است

  .متعلق به کارگر است

: این مشاور حقوقی حوزه تامین اجتماعی با اشاره به حقوق بیمه بیکاری برای کارگران گفت
. ماه است۵۱ماه و در صورت تاهل ۱۶بیمه بیکاری برای کارگران دارای شرایط در صورت تجرد 

آن استفاده کند و پرداخت آن مانع از ایجاد تبعات  تواند از این حق قانونی هر کارگر است و می
بعدی برای کارفرما خواهد شد و این جدا از بحث عیدی و سنوات و حقوق است که 

. گذارد و ربطی به بحث جریمه ندارد هایی نیز بر گردن کارفرما می عدم پرداخت، جریمه درصورت
عدیلش خارج میل و اراده و عملش گیرد که اخراج و ت این بیمه بیکاری به کارگری تعلق می

باشد و نه خود آن را خواسته و نه به صورت اثباتی اقدامی از او از نظر انضباطی سر زده 
  .باشد

علت اخراج و تعدیل نیرو و برخورداری از حقوق درباره »این وکیل کارگری ضمن تاکید بر اینکه 
در : تصریح کرد« ره کار استیک کارگر به تشخی  کارشناسان شوراهای حل اختال  و ادا

ای این دریافتی از سوی تامین  صورت داشتن شرایط دریافت بیمه بیکاری، بخش عمده
اجتماعی است ولی معموال احتمال اینکه در کنار بیمه بیکاری کارگران مطالبات معوق و مزایای 

را وارد این  پرداخت نشده داشته باشند، در اغلب موارد زیاد است و بهتر است کارفرما خود
ها و معوقات و فوق  پروسه حقوقی و قانونی نکند؛ زیرا این شامل کلیه سنوات، مرخصی

شود و تنها محدود به بیمه بیکاری که کارفرما در آن نقش  ها و ضرایب حقوقی می العاده
 .پرداختی خاصی ندارد، نخواهد بود

 کارگری فعا  عربی امید  ندارند شللی امنیت پارس سازی میخ شرکت کارگران -*
 :میکند اظهار پارس سازی میخ شرکت

 

 روزی هر کارفرما و است ماه سه شرکت این کارگران قرارداد: برپایه خبرمنتشره آمده است 
 های بهانه به را ساله ۰۹ و ۰۱ کارگر کارگاه این در حتی میکند اخراج را کارگر کند اراده که

                                                                                               .کردند اخراج مختل 
 از زیاد درخواست و مصیبت با ما که شدند اخراج گذشته های سال در که کارگرانی از برحی

 متاسفانه امروز نیوفتد، خطر به کارگران این معیشت تا برگرداندیم کارگاه به را آنها کارفرما،
 نرم پنجه و دست آن با کارگران که است مشکالتی بزرگترین از یکی موقت یقراردادها
                                                                                                                .میکنند

 به تا اما شود بدیلت دائم به آنها قرارداد باید میکنند کار مدتی از بعد که کارگران درشرکتها
 و حقوق به توجه با.است نداده انجام شرکت این در اقدامی چنین کسی هیا امروز

 آن پرداخت برای شد تعیین کار شورایعالی توسط کارگران برای گذشته روز چند در دستمزدی
 و میکند ارزش بی را ما دستمزد است حاکم جامعه در امروز که تورمی ولی نداریم مشکلی



 بی را دستمزد ها تورم آینده سال در بازهم باشیم داشته حقوق افزایش هم ۵۱۵ تا ۱۱ اگر
 .میکرد اثر

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین۵شنبه  سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ه مادر بزرگ آریانا آریانا سلیمی چهارده ساله و دایه بتول عظیمی هفتاد و پنج سال:است

اما . شدگان نوروز سنندج پس از تعهد کتبی در این روز آزاد شدند سلیمی از بازداشت
آرمان سلیمی که دختر و مادرش در این روز آزاد شده بودند، توسط نیروهای امنیتی 

  .بازداشت شد

دیدار نوروزی جمعی از معلِّمان شهرستان جلفا با آقای لطیف /  یاد یاران -*

 :زیخواه معلِّم زندانیرو

 

  ۰۰۱۰دوم فروردین ماه 

 رسیده موسم نوروز و هر کس در گلستانی

 جهان در چشم من زندان، چه ایام بهارست این؟

 امیرخسرو دهلوی

 .ها نوروز زمانیست بشکند قفل زندان

معلمان شجاعی که برای تحقق . معلمان زندانی در بندند چون خواهان عدالت و آزادی هستند

 .دی و برابری رنج زندان را به جان می خرندآزا

 !جای معلم زندان نیست

 .تواند صدای آنان را خاموش کند آنها قاصدان بهار هستند و زندان نمی 

در چهار دیوار زندان، شاهد خواهیم بود، “ولو ” ما زندگی خواهیم کرد ما بر جا خواهیم ماند

 ”و مد ماه باز بسته است ها و دسته هایی که فراز و فرودشان به جزر رمه

 داریم یاد معلمان زندانی را گرامی می

 های صنفی فرهنگیان ایران برگرفته از کانال شورای هماهنگی تشکل

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین۵شنبه  سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
در پارک   فروردین ۰شیخی به دلیل شرکت در مراسم نوروز روز این روز خبر رسید امید 



کودک سنندج، از طریق تماس تلفنی به سازمان اطالعات سپاه سنندج احضار و پس از 

 .مراجعه به آنجا بازداشت شده است

  !شادباش نوروز به معلمان و مخاطبان عزیز  !بهاران خجسته باد -*

ها و تهدیدها  مان ایران بود سالی که با تمام سرکوب، سال اوج گیری جنبش معل ۰۰۱۱سال 

  .گری رقم زدند معلمان بازنشسته و شاغل برگ زرینی در تاریخ مطالبه

ها همچنان مطالبات محقق نشده، حاکمیت کمترین توجهی به  ها و کوشش اما با تمام تالش

 .ترسیم کنیم با این وجود ما باید افق پیش روی خود را. است گری ما نداشته مطالبه

آموزان عزیز و آرزوی پیروزی و سرافرازی برای  ضمن تبریک سال نو به تمام فرهنگیان و دانش
مردم ایران، توق  سرکوب و ارعاب فعاالن صنفی و به امید آزادی معلمان دربند، از شما 

 : پرسیم می

ه تحقق این پیگیری شود چیست؟ را ۰۰۱۰مهمترین مطالبه بازنشستگان که باید در سال  .۰

  مطالبات کدام است؟

ترین مطالبه  است؟ اصلی بندی رضایت شما جلب شده آیا با مصوبه مجلس در مورد رتبه .۵

  شاغالن در سال جدید چیست؟ برای تحقق آن چه باید کرد؟

ها برای آزادی  سازی گیری سرکوب معلمان و احکام قضایی و احضار و پرونده با توجه به اوج .۱
  ها چه باید کرد؟ بند و مختومه کردن پروندهمعلمان در

چگونه آموزش رایگان و عادالنه و با کیفیت را به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل کنیم  .۰

  های نرفته ما کدام است؟ و اصل سی قانون اساسی را احیا کنیم؟ راه

  .لطفا نظرات خود را در قالب کامنت برای ما ارسال نمایید

 با سپاس

 های صنفی فرهنگیان ایران انال شورای هماهنگی تشکلک 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین۵شنبه  سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
نگار و فعال سیاسی ساکن دشتستان در این روز در دادگاه  تن، روزنامه حسین روئین:است

سال حبس، به  ۰۱به تحمل « اقدام علیه امنیت ملی کشور»»م انقالب این شهر به اتها
توهین به مقدسات و ائمه اطهار، »سال حبس، به اتهام  ۰به « تبلیغ علیه نظام»اتهام 

توهین به بنیانگذار و توهین »سال حبس، به اتهام  ۵به « اهل بیت، حضرت سکینه و زینب
سال  ۵به « و تشویش اذهان عمومینشر اکاذیب »سال حبس و به اتهام  ۵به « به رهبر

ایجاد کمپین اینترنتی و دعوت . میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد ۰۵حبس و پرداخت 

 .به تجمع غیرقانونی از مصادیق اتهامات او عنوان شده است

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فرارسیدن بهاری  -*
گوید و امید دارد در سا   و عموم مردم شادباش می دیگر و نوروز را به کارگران

های مطالباتی کارگران  بازنشستگان  معلمان و  جدید همبستگی و اتحاد جنب 
های مطالباتی جامعه تحقق یابد و با پیروزی منجر به رفاه عمومی  سایر جنب 

  .برای همگان شود تا به شرایطی برسیم که فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد

برای تغییر وضعیت اسفبار و سخت  معیشتی، راهی جز اتحاد و همبستگی سراسری  

 . تمامی مزد بگیران،  اعم از کارگران و معلمان و بازنشستگان و پرستاران و فرودستان نیست



سالی که گذشت متاسفانه شاهد فشار،  تهدید و زندان برای معلمان و کارگران و 
همچنان دهها معلم، کارگر،  بازنشسته ، دانشجو،  . ایم  بازنشستگان و دگر اندیشان بوده

روزنامه نگار،  نویسنده و دگر اندیش با احکام ناعادالنه و ظالمانه همچنان در زندان هستند و 

 .درشرایط سخت همراه با خطرات جانی ناشی از ابتال به کرونا را میگذرانند

ش رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر ا سندیکا امید دارد در سال آتی پنج کارگر اخراجی
ها  زاده، حسین کریمی سبزوار و فرحناز شیری بازگشت بکار شوند و پایانی برای سال محرم

 .شرایط سخت معیشتی این افراد باشد

 پیش بسوی همبستگی سراسری

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین۵شنبه  سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
نگار محبوس در زندان اوین به  این روزخبر رسید خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه

ی بزرگداشت نوروز در زندان و ایراد سخنرانی از برقراری تماس  ی مشارکت در برنامه بهانه

 .تلفنی محروم شده است

 ۹۵۰۹ پیام شاد باش محبوبه فرحزادی به مناسبت نوروز -*

 درود

 سال نو را به همه عزیزانم شادباش می گویم

کارگران، معلمان : سالی که گذشت؛ سال تجربه ها در حرکت های اجتماعی و جنبش های 
و بازنشستگان، مالباختگان و همه کسانی که معیشتشان از طر  مستوالن نشانه گرفته 

 .می شوند بودشده و هر روز بیشتراز دیروز به فالکت اقتصادی نزدیک تر 

سالی که گذشت ؛ سال ص  آرایی جنبش های عظیم اجتماعی در به دست آوردن حقوق از  
دست رفته بود، معلمان و بازنشستگان و زنان درراس این جنبش ها عدالت اجتماعی را فریاد 

 .زدند و ثبت تاریخی شدند

ند و فصل نوینی از علی رغم فشارها؛ احضار و بازداشت ها ؛ ضرب و شتم خیابانی درخشید 
جنبش های محرومان را در تاریخ ایران قلم زدند عزیزان سال نو را  با پرچم اتحاد آغاز می کنیم 

 .این قرن قرن اتحاد است

  زنده باد اتحاد جنبش های اجتماعی

 برافراشته باد پرچم حق خواهی معلمان و بازنشستگان 

 محبوبه فرح زادی 

 : روجنی از زندان اوینپیام نوروزی خسرو صادقی ب -*

اما روز نو برای من و بسیاری از همبندان و . روز حبس در زندان نوروز باز آمد ۵۵۵پس از “ 
. همدردان زمانی است که آفتاب برآید، چشم باز کنیم و محبوبمان آزادی را در کنار خود ببینیم

ده انسانِی، خود بیاید این هد  اما نظمی طبیعی نیست که به مانند تغییر فصول، بی هیا ارا
سال خوبی »با تکرار شعارگونه . تا به انتظارش بنشینیم و تا آن روز اوقات به بطالت سر کنیم

نوروز فرصتی است دوباره برای نوسازی فکر و ذهن و . نیز محقق نمی شود« داشته باشید
و همنفس  اندیشه تا همراه با اراده و عمل اجتماعیمان، دست در دست، دوشادوش و همگام

قطبنمای گفتار و کردارمان را با دنیای نوینی به دور از استثمار، اختناق، تحقیر، تبعیض و 
                      .”اینگونه است که آرزو به عمل و سالی خوب منتهی میشود. تسلیم تنظیم کنیم



ومیت پنج ، دوران محک۹۹نگار از مردادماه سال  خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه

 .ساله خود را در زندان اوین سپری می کند

ای استان کهگیلویه و بویراحمد حین  کارگراداره کل راهداری و حمل و نقل جاده -*

 :   جان باختکار براثر تصادف

یک کارگراداره کل راهداری و :آمده است فروردین، 2ظهر روز سه شنبه برپایه خبرمنتشره 
هگیلویه و بویراحمد بنام غریب خدادادی زاده حین کار پاکسازی ای استان ک حمل و نقل جاده

 .محوربراثر برخورد یک خودرو با وی جان خودراازدست داد

تاریخ دادگاه خانم ژاله روحزاد  معلم و فعا  صنفی فرهنگیان و همسر آقای  -*

 :اسماعیل گرامی  فعا  کارگری زندانی در زندان تهران بزرگ

دادسرای  ۵ی  بازپرسی شعبه ۰۰۱۱دی  ۵۵تاریخ احضار : مده است برپایه خبر منتشره آ

  مقدس اوین

 ۰۰۱۰فروردین  ۰۶دادگاه انقالب تهران  ۵۶ی  تاریخ رسیدگی در شعبه

  :اتهامات

 اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور .۰

 تبلیغ علیه نظام. ۵

 نگیان ایرانبرگرفته از کانال شورهای هماهنگی تشکل های صنفی فره

 :احراج شدند  کارگر سازمان تبلیلات اسالمی استان ایالم 5 -*

، تعدادی از کارگران شرکتی که مدت ها در 0011دراواخر سال : برپایه خبرمنتشره آمده است 

 .سازمان تبلیغات اسالمی استان ایالم مشغول به کاربودند،اخراج شدند

شرکتی، با تمدید قرارداد تعدادی از آنان موافقت  بدنبال اعتراضات وپیگیری های این کارگران
 .همچنان بالتکلی  و اخراج هستند شد اما پنج نفر

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته -*

  فروردین ۱چهارشنبه  ،درتاریخکانون نویسندگان ایرانبه نوشته کانال تلگرامی 

ت شدگان در مراسم فرد و طاهره شمشکی، از بازداش بهرام بهرامی :آمده است۰۰۱۰ 

 .د شدند نوروز پارک کودک سنندج، با اخذ تعهد آزا

 :نگار زاده  روزنامه تاریخ برگزاری دادگاه مهتاب قلی -*

 ۰۶نگار  دادگاه یک روزنامه:آمده است  نگاران مستقل ایران کانال روزنامهبرپایه خبر منتشره 

 شود فروردین برگزار می

دادگاه . دادگاه انقالب احضار شد ۵۶برای برگزاری دادگاه به شعبه نگار  زاده، روزنامه مهتاب قلی
نگار روز شانزده فروردین و با شکایت سازمان اطالعات سپاه، برای رسیدگی به  این روزنامه

سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد 

  .شود برگزار می

های  رسانی درباره اعتراضات خوزستان، فعالیت های خارج از ایران، اطالع مصاحبه با رسانه
توییتر و اینستاگرامی، گفتن نه به حجاب اجباری و تالش برای ورود به ورزشگاه را از مصادیق 

 .های او است اتهام



 پنج تن از نیروهای سازمان اطالعات سپاه با توسل به زور وارد منزل ۰۰۱۱در مرداد ماه سال 
تاپ، گوشی تلفن همراه و  نگار شدند و وسایل شخصی او از جمله پاسپورت، لپ این روزنامه

برخی دیگر از وسایل شخصی او را ضبط کردند و پس از آن بارها تحت فشار سپاه بازجویی 
وی در آذرماه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، به طور موقت آزاد شده و پس از آن او .شد

 .ج شدالخرو ممنوع

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۱چهارشنبه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
اسفند در چابهار  ۱کاظم هوت، فعال محیط زیست و مستندساز دشتیاری که شنبه :است

 .شدبازداشت و به بازداشتگاه اطالعات سپاه منتقل شده بود، در این روز آزاد 

 شللی امنیت برای واردات اصلی خطروضعیت خودروساز پس از آزادسازی واردات 
 :شود رقابتی داخل تولید واردات جای به /است ساز قطعه کارگران
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در روزهای منتهی به سال  : آمده است  ۰۰۱۰درتاریخ سوم فروردین  ر ایلنا،به گزارش خبرنگا
برخی از مقامات از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم با تاکید بر منافع  ۰۰۱۰
کنندگان نسبت به آزادسازی واردات خودروی خارجی به کشور ابراز امیدواری کرده و از  مصر 

نیز مجلس یازدهم  ۰۱۹۹سخنان درحالی بود که پیش از سال از سال  این. آن خبر داده بودند
های حقوقی و ایرادات  ای کرده بود که در کشاکش بررسی هایی را رسانه در این زمینه طرح

دولت »مختاری با بیان اینکه  .دست فراموشی سپرده شده بود فنی شورای نگهبان و دولت به
در . انحصارطلبی را کنار باید کنار بگذاریم: تاکید کرد« باید یک بار ریسک و اقدام جدی کند

کند، چرا  سازی می ضابطه خصوصی ده دولتی را بی های زیان شرایطی که دولت اغلب شرکت
 رود؟ اول به سراغ صنایع پر سود مانند خودرو نمی

ها و عبور از سد انحصار  برد این طرح که به قصد شکستن قیمت با همه این احوال پیش
ها را نیز در میان کارشناسان مطرح کرده  روسازان داخلی مطرح شده، برخی واکنشخود

های متفاوت این اقدام را  های کارگری و کارفرمایی هر یک به سهم خود با نگاه گروه. است
تواند حتی روی وضعیت اشتغال و استخدام نیروی  اقدامی که از نگاه آنها می. کنند ارزیابی می

  .را تحت تاثیر قرار دهد کار در صنعت خود

در واکنش  (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسالمی کار تهران)عبدهللا مختاری  
آیا معیشت و آرامش اجتماعی برای »به سیاست آزادسازی واردات خودرو ضمن بیان اینکه 

دید به مندی از همین میزان افزایش دستمزد را با ته کند که اجازه بهره ای مشکل ایجاد می عده
اگر کیفیت تولید را : بیان کرد« دهند؟ تعدیل نیرو در واحدهای اقتصادی مختل  به کارگران نمی

خواهیم باید از کارگر ایرانی حمایت کنیم و واردات خودرو به این هد   در صنعت خودرو می
امروز  اما. کارفرمایان ما باید به این نقطه نظر برسند که اقتصاد دو بال دارد. زند آسیب می

در شرایطی که . بینیم دوستان از ابتدا فقط روی بال سرمایه تاکید کردند و نه روی بال کار می
بخش زیادی از کارفرمایان از از تورم سود بردند، حاال دارند دوباره آثار همان تورم را به اسم 

 .کوبند خطر تعدیل نیرو برسر دستمزد و امنیت شغلی کارگر می

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1208218-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1208218-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


هایی مثل آزادسازی واردات یا تبلیغات سوءاستفاده  متاسفانه از حربه»نکه مختاری با بیان ای
جای رقابتی کردن  ای در صنایع مختل  از جمله قطعه سازان و خودروسازان به شود تا عده می

در صحنه تولید خودرو در کشور ما جامعه کارگری : افزود« تولید خودرو، نیروی کار را اخراج کنند
  .در همین داخل کشور لغو انحصار شده و رقابت شود معتقدیم که باید

ها دولتی  سبد خانوار و حداقل معیشت آن زمانی اعالم شد که اکثر شرکت»وی با بیان اینکه 
دولت اجازه دهد خودروسازی خصوصی بیشتر از پیش فعال شود و سپس از : افزود« هستند

ها دولت از  ره و جنوب شرق آسیا سالبرای مثال در ک. آن بدون آزادسازی واردات حمایت کند
های غیرانحصاری حمایت کرد تا نهایتا صنعت خودروی این کشورها به راه  تولید داخل شرکت

 «.ایران هم باید این کار را بکند. افتاد

انحصارطلبی را : تاکید کرد« دولت باید یک بار ریسک و اقدام جدی کند»مختاری با بیان اینکه 
ضابطه  ده دولتی را بی های زیان در شرایطی که دولت اغلب شرکت. گذاریمکنار باید کنار ب

رود؟ این درحالی  کند، چرا اول به سراغ صنایع پر سود مانند خودرو نمی سازی می خصوصی
با اینکه )شان  ها مانند کرمان موتور و بهمن موتور نسبت به منابع است که برخی شرکت

بینیم که بسیاری  حال می. کنند نحصاری بهتر عمل میهای ا از برخی شرکت( دولتی هستند
در حقیقت . سازی قطعات وارداتی است های داخلی خودرو مونتاهی و سرهم از قطعات شرکت

لذا . دهد برخی قطعات در داخل تولید شود واردات هم مافیایی ایجاد کرده که اجازه نمی
در این . ی داخلی شده استبینیم که این سلسله مسائل باعث افزایش قیمت خودرو می

  دهد؟ شرایط باید پرسید چرا دولت برای تولید کننده جدید خودرو مجوز نمی

 ساز قطعه کارگران اشتلا ، ندارد داخلی کیفیت بهبود و رقابت بر تاثیری واردات
 نشود تهدید داخلی

دات به وار»نیز با بیان اینکه  (اقتصاددان و کارشناس سابق وزارت صنعت)ابوذر ندیمی 
واردات : اظهار کرد« های زیادی دارد طور عام و واردات خودرو به طور خاص نکات و پیچیدگی

تواند باشد که صنعت  میزان واردات در حدی نمی. کند مشکل کیفیت صنعت داخلی را حل نمی
داخلی پوشش دهد و چندان در بازار موثر نیست لذا اگر بجای واردات خودرو فناوری و 

  .وارد کنیم بهتر استخودروساز 

هزار خودرو هم ۰۱۱واردات حتی در تیراه »پیشین مجلس با اشاره به اینکه  نماینده ادوار 
این تکرار تصمیمات غلط گذشته : افزود« تاثیری در بازار داخل و رقابت و کیفیت داخلی ندارد

بقه متوسط به واردات خودرو مربوط به ط. باید کیفیت و ایمنی خودرو را باال ببرند. است
. ما هم قطعه ساز و هم خودروساز داریم. باالست و اثری روی مصر  کننده کارگر و غیره ندارد

سازی خودروها  ما در قطعه. باید سیاست به شکلی باشد که منجر به اخراج نیروی کار نشود
سازان دفاع  عهچند برابر خودروسازان نیروی کار داریم و اغلب باید برای دفاع از نیروی کار از قط

  .ها حمایت شود سازان کارگران زیاد دارند که باید از آن بعضی از قطعه. کنیم

. بیشترین گرایش به واردات مربوط به سود گمرکی در عرصه خودرو است»وی با بیان اینکه 
با »: افزود« کند خواهد و هم مالیات و این منافع دولت را تامین می دولت هم سود گمرکی می

کند و  های خارجی جهانی موجود، دولت روی نفت حساب نمی ی که در برجام و تنشابهام
در مجموع چون تیراه . کند روی واردات و عوارض گمرکی برای ایجاد درآمد تمرکز کند سعی می

شود لذا  آید و فروش ارز نیز بیشتر می رود و همچنین ارزش پول هم پایین می واردات باال می
یابد و این عامل اصلی در شکل  فروش ارز نیز با این سیاست افزایش می کسب دولت از ناحیه

 «.گیری این تصمیم دولت بوده است

 :درگذشت آبتین بکتاش پدر -*



 

 ۱ گذشته، روز: برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران آمده است 
 نویسندگان کانون عضو و ساز فیلم شاعر، آبتین، بکتاش پدر کاظمی، اسداله ،۰۰۱۰ فروردین

 روند و افزود او حال وخامت بر فرزندش جانگداز قتل و بود سرطان به مبتال او. درگذشت ایران

 .کرد تسریع را اش بیماری پیشرفت

 آرمان ویۀه به آبتین، بکتاش ی خانواده به را کاظمی اسداله درگذشت ایران نویسندگان کانون 
 یاد زنده آن دوستداران و دوستان ی همه به نیز و آبتین، همسر یاوری، مریم و برادر، کاظمی،

 .گوید می تسلیت

 شورای در شده تعیین دستمزد / گذراندند؟ چگونه را ۹۵۰۰ سا  خباز کارگران -*
 :نگرفت تعلق خبازها به کار عالی
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فعال )عبدهللا بلواسی : آمده است  ۰۰۱۰درتاریخ سوم فروردین  به گزارش خبرنگار ایلنا،
برای کارگران، خاصه کارگران خباز  ۰۰۱۱در پاسخ به این سوال که سال  (صنفی کارگران خباز
ها از نظر معیشت و درآمد برای  ترین سال یکی از سخت ۰۰۱۱سال : چه سالی بود، گفت

سابقه زندگی را بر اکثر مردم ایران و به ویۀه کارگران  تورم و گرانِی بی. ران بودکارگران در ای
تنگ کرد و هیا تصمیمی هم برای عبور از این وضعیت گرفته نشد و هیا مستولی پاسخگوی 

  .بحراِن پیش آمده نبود

اری، سه آور قیمتها، سقوط هر چه بیشتِر ارزش ریال و در نهایت بیک افزایش سرسام: وی افزود
در چنین وضعیتی متاسفانه دولتمردان ادعای کنترل . عامل تاثیرگذار بر وضعیت بد کارگران بود

  .تورم و افزایش اشتغال داشتند

بینم،  نمی ۰۰۱۰انداز روشنی از بهبود وضعیت کارگران در سال  بلواسی با بیان اینکه چشم
ر ایران گویای حقیقت واقعی تورم بر متاسفانه هیچگاه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آما: گفت

  .سفره کارگران نبوده و هیچگاه دستمزدها طبق آمارهای واقعی تعیین نشده است

ساله و با توجه به نبود کنترل دولت بر بازار و افزایش  بنا به تجربه چندین: بلواسی تاکید کرد
د برای یکسال کارگران غلط اِی قیمت اجناس و مایحتاج مردم، تعیین دستمز روزانه و گاها لحظه

  .است

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1207178-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1207178-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


این کارگران متاسفانه : فعال صنفِی کارگران خباز در خصوص وضعیِت کارگران خباز گفت
دستمزد تعیین . همیشه قربانی سیاستهای ریاضتی یا همان اقتصاد مقاومتی بوده و هستند

. ت نشده استقانون کار، هیچگاه به کارگران خباز پرداخ ۰۰شده شورای عالی کار و ماده 
اند که گاها  بضاعت را به ناحق منوط به افزایش قیمت نان کرده حق الزحمه این زحمتکشاِن بی
  .یابد دو سال یکبار هم افزایش نمی

کارگران خباز استان کردستان در اسفند  ۰۰۱۱برای نمونه دستمزد : بلواسی تشریح کرد
کار  ۰۱۹۹را با دستمزد  ۰۰۱۱سال  ی افزایش یافت؛ یعنی این کارگران دوازده ماه گذشته

کیسه  ۱نفر کارگر و روزانه  ۰هایی است که  البته این افزایش دستمزد برای نانوایی! کردند
  .اند پخت داشته

یعنی در ماه . هزار تومان تعیین شده است ۰۰۱برای هر کارگر روزانه نزدیک به : وی ادامه داد
ی خود به سازمان تامین  روز را برای سهم حق بیمه کند و باید حقوق دو روز کار می ۵۶کارگر 

یعنی تقریبا . هزار تومان است ۰۱۱میلیون و  ۱دریافتی این کارگران نزدیک به . اجتماعی بدهد
و باید بگوییم دستمزد این کارگر نه زیر خط فقر،  ۹۹هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد  ۶۱۱

  .هم ادامه داشته باشد ۰۰۱۰رسد این روند در  یمتاسفانه به نظر م! بلکه زیر خط مرگ است

یعنی دستمزدی که شورایعالی کار برای : این فعال صنفِی کارگران خباز کردستان گفت
به  -که البته این دستمزد نه مطابق سبد معیشت و نه نرخ تورم است  -کارگران تعیین کرده 
  .زار تومان دریافت خواهند کرده ۰۱۱میلیون و  ۱ها همچنان  رسد و آن کارگران خباز نمی

تومانی  ۰۵۱۱با حذ  ارز : بلواسی در پایان با اشاره به سیاستهای حذ  ارز ترجیحی گفت
در این وضعیت مستولین بگویند . تورم و طوفان گرانی که از همین حاال چهره نمایان کرده است

چه کسی جوابگوی این ! نشین چگونه روزگارش را سپری کند؟ یک کارگر خباز متاهل و اجاره
 همه درد و رنج و تبعیض خواهد بود؟

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۱چهارشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
پی احضار تلفنی سامان میرکی به سازمان اطالعات سپاه سنندج، به دلیل شرکت در 

 .در پارک کودک سنندج، او در این روز بازداشت شد  فروردین ۰مراسم نوروزی 

  ممنون الورود تعدادی از کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فوالد اهواز -*
 : شدند

خبرهای منتشره در شبکه های اجتماعی دراولین روزهای سال نو،حاکی از ممنوع الورود 

 .د اهواز،می باشدشدن تعدادی از کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فوال

در اعتراض به افزای  فشار های ( تهران )بیانیه کانون صنفی معلمان ایران -*

 : امنیتی و قضایی بر ژاله روحزاد  رسو  بداقی وحمید قندی

، شما اگر بر مدعای خود اطمینان دارید، اجازه  ما با اطمینان همکارانمان را بیگناه می دانیم»

 « .فعاالن صنفی را صادر کنیدبرگزاری دادگاه های علنی 

بیانیه ای بشرح زیربرای اعتراض به (تهران )فروردین، کانون صنفی معلمان ایران 6روزشنبه 
  :افزایش فشار های امنیتی و قضایی بر هاله روحزاد ،رسول بداقی وحمید قندی،منتشرکرد

نبش بی شک سال درخشش جنبش های مطالبه گری در ایران  و بویۀه ج ۰۰۱۱سال  

 . معلمان بود

های صنفی  در طول یک سال گذشته جنبش معلمان با هدایت شورای هماهنگی تشکل
فرهنگیان ایران، خیابان را به عرصه مطالبه گری مسالمت آمیز در کشور تبدیل کرده و از این 

 .رهگذر به الگوی مطالبه گری جنبش های اجتماعی در ایران تبدیل شده اند



گذاری، در طول یک سال گذشته فشار های امنیتی بر جنبش معلمان و بر مبنای چنین اثر 
فعاالن صنفی افزایش یافته و در طول سال گذشته شاهد احضار و پرونده سازی برای دهها 

 .فعال صنفی در سراسر کشور بوده ایم

ه در همین راستا و در  فروردین ماه سال جدید و در پایان تعطیالت باید شاهد برگزاری دادگا

 .سه نفر دیگر از فعالین صنفی در دادگاه انقالب تهران باشیم

خانم هاله روحزاد معلم بازنشسته و فعال صنفی و آقایان رسول بداقی و حمید قندی از اعضای 
دادگاه  ۵۶کانون صنفی معلمان اسالمشهر در روز های پانزدهم و شانزدهم فرودین در شعبه 

 . فی شان؛ با اتهامات واهی محاکمه خواهند شدانقالب تهران بخاطر فعالیت های صن

اگر چه در طول یکسال گذشته با وجود فشارهای امنیتی و احکام قضایی، جریان مطالبه گری 
جنبش معلمان متوق  نشد، با این حال به نظر می آید؛ فرادستان حکومتی همچنان به جای 

 .کار قرار داده اندپاسخگویی، تالش در جهت کنترل و سرکوب جنبش را در دستور 

ضمن محکومیت افزایش فشار های امنیتی ( تهران ) ما به عنوان کانون صنفی معلمان ایران 
بر فعالین صنفی، مجددا به همه نهادهای امنیتی و قضایی و فرادستان حاکمیتی اعالم می 
 کنیم که چنین روندهایی تاثیری بر مطالبه گری معلمان نخواهد داشت، همانطور که در

 .گذشته نیز نداشته است

گناهی همکارانمان تا بدانجا است که مستوالن قوه قضاییه را به یک هم آوردی  تاکید ما بر بی
 .مدنی دعوت می کنیم

شما مطابق قانون اساسی، دادگاه های فعاالن صنفی هاله روحزاد، رسول بداقی و حمید 
انمان از سراسر کشور امکان حضور قندی را به صورت علنی برگزار کنید و اجازه دهید همکار

 !داشته باشند، تا حقانیت هر کدام از طرفین ثابت شود

مگر نه اینکه شما همواره فعالین صنفی را به فعالیت های امنیتی متهم می کنید، اجازه دهید 

 .دادگاه به صورت علنی برگزار شود

دعای خود اطمینان دارید، اجازه ، شما اگر بر م ما با اطمینان همکارانمان را بیگناه می دانیم
  .برگزاری دادگاه های علنی فعاالن صنفی را صادر کنید

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰پنجشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
رک کودک سنندج به این روز خبر رسید امید اسدی به دلیل شرکت در مراسم نوروز در پا

 .اطالعات سپاه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است

 :سایه شوم بیکاری باالی سر صدها کارگرکارخانه الکترونیک مادیران هشتگرد -*

در روزهای اول سال نو، حاکی از سایه شوم بیکاری : آمده است خبرهای منتشره بر پایخ 

 .ادیران هشتگرد می باشدباالی سر صدها کارگرکارخانه الکترونیک م

درهمین رابطه،مدیر روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرزبه خبرنگاررسانه 
 .موضوع از مدیران این مجموعه پیگیری شد و اعالم شد این تصمیم قطعی نیست: ای گفت

رکت مورد نظر در چندماه با توجه به اینکه ش:  وی درباره دالیل عدم تمدید قراردادکارگران، گفت
اخیر در حال زیان مالی است و تولیدات کاهش یافته و مشکالت اقتصادی افزایش یافته، 
تعدادی از پرسنل و کارگرانی که قرارداد آنها تمام شده از تمدید قرارداد خودداری می شود اما 

 .هنوز این تصمیم اعالم رسمی نشده است

 : انتظامی نیروی توسط آباد خرم نزدیکی رد سقزی جوان کاسبکاری یک قتل -* 



 دوم دوشنبه روز :آمده است ماه، فروردین چهارم چهارشنبهبرپایه خبر مندرج در تاریخ  
 نزدیکی در سقزی# جوان کاسبکار یک اتومبیل بسوی انتطامی نیروی فروردین،

»  سقزی جوان این هویت. رسانند می قتل# به را وی و کند می تیراندازی# آباد_خرم#
 و کردستان# در کاسبکاران# و کولبران# کشتار# و قتل. است شده اعالم «صادقی_محمد#

 و عادی امری به انتظامی نیروی و سپاه توسط ایران# شهرهای سایر به منتهی محورهای

 .است شده تبدیل روزانه

 /بودیم کارگران شدنِ  فقیرتر شاهدِ  ۹۵۰۰ سا وگو با ایلنا مطرح شد  در گفت -*
 :نکنند بدتر را کارگران وضعیت تومانی ۵۲۰۰ ارز حذف با مجلس و دولت
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برای کارگران چه  ۰۰۱۱سال  :آمده است۰۰۱۰درتاریخ چهارم فروردین به گزارش خبرنگار ایلنا،
در (های کارگران ساختمانی رئیس کانون سراسری انجمن)اکبر شوکت  سالی بود؟

ی اقشار  بلکه طی سه سال گذشته همه ۰۰۱۱نه فقط در سال : پاسخ به این سوال گفت
  .ه به خصوص کارگران آسیب بسیاری دیدندضعی  جامع

ها روز به روز وضعیِت کارگران را بدتر  نرخ باالی تورم و افزایش چند برابری قیمت: وی ادامه داد
عمال ارزش خود را بعد از مدتی  ۰۰۱۱کرد تا جایی که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 

  .های زندگی را داد زینهاز دست داد و دستمزد تنها چند روز از ماه کفا  ه

درصدی  ۱۱۱تا  ۵۱۱های کارگران ساختمانی با اشاره به تورم  رئیس کانون سراسری انجمن
درصد تورم ۱۱۱در بخش ساختمان در سه سال گذشته حدود : طی سه سال گذشته گفت

به  ۰۰۱۱متری یک میلیون تومان بود اما در سال  ۹۱قیمت ساخت یک بنا در سال . داشتیم
در مورد کاالهای دیگر نیز همین افزایش قیمت چند صد . میلیون تومان رسید ۵تا  ۱ متری

به  ۹۱هزار توماِن ابتدای سال  ۱۱ - ۵۵درصدی را داشتیم؛ به طور مثال گوشِت کیلویی 
این درحالیست که این نرخِ تورم در دستمزد . رسید ۰۰۱۱هزار تومان در سال  ۰۶۱کیلویی 

  .کارگران لحاظ نشد

برابری طی سه سال  ۰۱تا  ۵درصدی و افزایش قیمِت  ۱۱۱تا  ۵۱۱نرخ تورم : کت بیان کردشو
  .ها را در تنگنا قرار داد گذشته فشار بسیاری بر کارگران وارد کرد و آن

در شرایط تورم افرادی که ملک و دارایی دارند روز به روز پولدارتر و : این فعال کارگری بیان کرد
همانطور که آقای محجوب بارها . شوند وسط و ضعی  جامعه فقیرتر میدر مقابل اقشار مت

اند، تورم جشن اغنیا و عزای فقرا است و اگر بگوییم این سه سال عزای فقرا بوده اغراق  گفته
  .ایم نکرده

ی طبقاتی در جامعه رفته رفته قشر متوسط  ها با زیاد شدِن فاصله در این سال: وی تاکید کرد
ها افراد  طی این سال. دن رفت و با یک فضای دو قطبی مواجه شدیمبه سمت حذ  ش

بسیاری سعی کردند با رفتن به سمِت کارهای داللی خود را باال بکشند اما واقعیت این است 
ها را به خط فقر رسانده  بگیر هستند و این شرایط تورمی آن که تعداد بسیاری از افراد، حقوق

  .است

لیاقتِی مدیران  شی از مشکل به تحریم و بخشی دیگر به بیشوکت با بیان اینکه بخ
توان به  دهد و با این وضعیت نمی فقر آسیبهای اجتماعی را افزایش می: گردد، گفت برمی

  .تغییرات بنیادین امیدوار بود

های کارگران ساختمانی با اشاره به تصمیم دولت و مجلس  رئیس کانون سراسری انجمن
ها خواهد شد  تومانی سبب افزایش قیمت ۰۵۱۱حذ  ارز : تومانی گفت ۰۵۱۱برای حذ  ارز 

  .توان نسبت به بهبود وضعیِت کارگران در سال آینده امیدوار بود و با این روند نمی

تومانی همواره اعتراض داشتیم اما به هیا  ۰۵۱۱ی تخصی  ارز  اگرچه ما به نحوه: وی گفت
مجلس اگر نگراِن رانِت حاصل از این ارز هستند  دولت و. وجه موافق حذ  این ارز نیستیم
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ی تخصی  ارز را تغییر دهند نه اینکه با حذ  کامل آن زندگِی اقشار ضعی   توانند نحوه می
  .جامعه را دشوارتر از این کنند

شاهد فقیرتر شدِن مردم و به خصوص کارگران  ۰۰۱۱در سال : این فعال کارگری تاکید کرد
 .ولت و مجلس با تصمیمات اشتباه وضعیت را در سال آینده بدتر نکنندشدیم و امیدواریم د

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰پنجشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ای در این روز  جمعی از فعاالن سیاسی، مدنی و فرهنگی کردستان با انتشار بیانیه:است

 .شدگان اخیر در جریان مراسم نوروز در سنندج شدند ر آزادی بازداشتخواستا

کاله و مراتع ملی روستای  نسبت به احداث ابرپروژه پتروشیمی در حریم میان -*

  :  تجمع اعراضی نمودندحسین آباد زاغمرز

 

ان جمعی از اهالی شرق است: آمده است  ،0010فروردین 0روز پنج شنبه برپایه خبرمنتشره در
کاله برای انعکاس  مازندران منجمله حامیان محیط زیست وجمعی از اهالیو دامداران حریم میان
کاله و مراتع ملی  صدای اعتراضشان نسبت به احداث ابرپروهه پتروشیمی در حریم میان

آباد برای اعتراض وتبادل  روستای حسین آباد زاغمرزدست به تجمع وگردهمایی در مرتع حسین

 .نظرزدند

ها حاکی از این است که اخیرا کلنگ  فروردین،شنیده 5شده بتاریخ  خبریبنابه گزارش 
کشی احداث این پتروشیمی هم  پتروشیمی شمال ایران در این منطقه به زمین خورده و فنس

ظاهرا اداره کل منابع طبیعی نیز این مرتع ملی را به این . با وعده اشتغال آغاز شده است
بر و آالینده است و  از آنجایی که صنعت پتروشیمی بسیار آب . اده استابرپروهه اختصاص د

اندازد، این اقدامات  های کشاورزی، شیالتی، دامداری و باغداری را به خطر می تمام فعالیت
 .باعث استرس و نگرانی اهالی منطقه شده است

دود دو هزار و پنجاه چند ابرپروهه دیگر هم مثل نیروگاه سلیمی نکا، بندر امیرآباد که خود ح

 .هکتار از این اراضی را بلعیده است، در ساحل دریای مازندران در منطقه زاغمرز وجود دارد

ای از اشتغال نبردند بلکه از  ها بهره این در حالی است که اهالی منطقه نه تنها از این ابرپروهه 

 .اند ند، آسیب دیدههایی که این صنایع به دنبال خود آورد ها و آلودگی انواع بیماری

ها را ندارد و چرخه کوتاه هیدرولوهی آب در  با توجه به اینکه شمال کشور قدرت هضم آالیندگی 
ها از بین ببرد،  تواند این آلودگی های البرز و دریای مازندران نمی کوه فاصله نزدیک بین رشته

و پروزش ماهیان احداث این پتروشیمی مناطق بکر، کشاورزی، دامداری، شیالت، صیادی 

 .کند شد را در این منطقه تهدید می مختلفی که توسط مردم منطقه انجام می

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰پنجشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
احضار و به مدت عادل نادری، از هنرمندان اهل سنندج در این روز به اطالعات سپاه :است

اند که نباید  ضمن تهدید از وی تعهد کتبی اخذ کرده. چند ساعت بازداشت و بازجویی شد



  تواند در مراسم های مردمی ویۀه نوروز شرکت کند و تنها می در هیا کدام از مراسم

 .شود شرکت داشته باشد حکومتی که زیر نظر سپاه پاسداران برگزار می

ی نوروز در کردستان تاکنون بیش از سی شهروند بازداشت  ویۀه در جریان برگزاری مراسم

 .اند و صدها فعال دیگر توسط نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

رضا :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۵جمعه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
هنی، شاعر، نویسنده و منتقد و از اعضای هیتت مؤسس کانون نویسندگان ایران در برا

آثار براهنی همواره در . این روز در سن هشتاد و شش سالگی در تورنتوی کانادا درگذشت

 .ایران با سانسور روبرو شده بود

 :سرمازدگی# اثر بر سلماس# اهل کولبر# یک جانباختن -* 

 روز رسیده خبر بنابر : آمده است ماه، فروردین 5 پنجشنبهتاریخ برپایه خبر مندرج در  
 در سرمازدگی و راه کردن گم براثر «کند قزل مامدی فهیم» هویت با کولبری گذشته

 حوادث براثر اگر کولبران#. داد دست از را خود جان سلماس# منطقه کوهستانهای
 از را خود جان رهیم وهاینیر مستقیم_شلیک# با ندهند، دست از را خود جان طبیعی
 .دهند می دست

 یافته افزای  واقعا   ۹۵۰۹ دستمزد آیا /«تولید دلواپسان» های دغدغه به نگاهی -*
 است؟
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بیش از  :آمده است ۰۰۱۰فروردین ۵در تاریخ روز  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
نگذشته  ۰۰۱۰درصدی حداقل مزد کارگران برای سال  ۵۱۷۰دو یا سه روز از تصویب افزایش 

ما اصال  افزایش دستمزد : بود که محمدرضا تاجیک، یکی از نمایندگان کارگری دستمزد گفت
 .است« یدحفظ قدرت خر»ایم؛ اتفاقی که افتاده است، در بهترین حالت، فقط  نداشته

به معنای پیشی گرفتن دستمزد از تورم تجمیعی یا سرجمع « افزایش دستمزد واقعی»
توانیم با جرئت بگوییم دستمزد واقعی کارگران کشور  های زندگی است؛ وقتی می هزینه

ی خاصِ پایین باشد و تورم  افزایش یافته است که تورم واقعی، رقمی ثابت و در یک محدوده
ای که  جهنده نداشته باشیم و در عین حال، مزد کارگران افزایش یابد به گونه ی به پیش ماهانه

توان  در چنین شرایطی است که کارفرمایان یا افرادی که می. از نرخ واقعی تورم جلوتر برود
نامید، حق دارند واویال سر بدهند که این افزایش تورم « دلواپسان تولید و اقتصاد»ها را  آن

اندازد یا اثر بازدارنده دارد و اشتغال را از بین  دی در جامعه به گردش میزاست و پول زیا
 .برد می

ی  در شرایطی که هم اقتصاد و هم عرصه: خدمات و کاالها بازار در رکود های نشانه
برد و نرخ تورم واقعی روی کاالهای اساسی هر ماه  در رکود کامل به سر می« عرضه و تقاضا»

درصدی مزد کارگران به عنوان یک  ۵۱۷۰توان از افزایش  یابد، چطور می و هر هفته افزایش می

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1211419-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1211419-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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عامل تخریبی یا بازدارنده انتقاد کرد؟ برای پی بردن به عمق این رکوِد مزمن و دامنه دار، نیازی 
 .نیست راه دوری برویم

د ی لوازم خانگی در مرکز تهران است؛ او در ارتباط با میزان فروش شب عی محمد، فروشنده
امسال از پارسال هم بدتر بود؛ مردم توان خرید ندارند و اغراق نیست اگر بگویم : گوید خود می

 .های گذشته بوده است فروش شب عید ما نص  سال

ها باالست و مردم توان ندارند؛ یک کارگر اگر دو ماه یا سه ماه حقوق خود را  قیمت: گوید او می
خانه مثل یخچال یا ماشین لباسشویی بخرد؛ آن زمان ی  تواند یک وسیله بگذارد، بازهم نمی

کردند؛ حاال  ی منزل خود را نو می گذشت که مردم شب سال نو بعضی وسایل قدیمی و کهنه
 .حتی هزینه تعمیرات ندارند

ای مانند مسکن نیز رکود به تمامی جریان دارد؛ علی که یک بنگاه  در بازار کاالهای سرمایه
آن چنان میزان : گوید ای نسبتا  برخوردار دارد؛ می ان و در منطقهملکی در شمال غرب تهر

ما چند . توانیم بپردازیم ی ما کم شده که اجاره ماهانه بنگاه را نمی معامالت خرید و حتی اجاره
نیرو داشتیم که مجبور شدیم به جز دو نفر، عذر بقیه را بخواهیم؛ نه توان پرداخت حقوق ثابت 

گیرد  ی چندانی صورت نمی اضر بودند پورسانتی کار کنند چون معاملهداشتیم نه خودشان ح
 !که پورسانت و سود چندانی در کار باشد

شد از افزایش  ها و تورم وجود داشت، می در چنین شرایطی اگر تضمینی برای تثبیت قیمت
معیت تقریبا  نیمی از ج)درصدی مزد به عنوان عاملی برای افزایش قدرت خرید کارگران  ۵۱۷۰

شد انتظار داشت که این افزایش قدرت خرید، بازار  صحبت کرد؛ در آن صورت می( فعال کشور
های  اما با در نظر گرفتن هزینه. ای را از رکود خارج سازد های سرمایه کاالهای داخلی و دارایی
 .توان از افزایش دستمزد واقعی یا باال رفتن قدرت خرید صحبت کرد افزایشی زندگی، نمی

رکود »زایی ندارند بلکه  دستمزدهای پایین، نه تنها خاصیت اشتغال:اشتلا  بازار در کودر
، آیت ۰۰۱۱آورند؛ در ابتدای زمستان سال  و بحران نیروی کار متخص  به وجود می« اشتغالی

ترین  اسدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان قزوین که یکی از صنعتی
های صنعتی  ی نیروی کار متخص  در شهرک ست، نسبت به بحران فزایندههای کشور ا استان

گردند و  کارفرمایان دربدر دنبا  کارگر متخصص می :این استان هشدار داد و گفت
های زندگی را تامین کند  کار  کارگران حاضر نیستند با دستمزدی که نیمی از هزینه

 .کنند
 ۵۱۷۰تولید و اقتصاد هستند، چگونه به افزایش  هایی که ظاهرا  دلواپس با این تفاصیل، آن

کنند آنهم در شرایطی که این افزایش، وعده بخشِ بهبود واقعی  درصدی حداقل مزد حمله می
معیشت کارگران نیست و در عالم واقع، نتوانسته موجی از رضایت و خوشحالی میان کارگران 

 .شاغل به وجود بیاورد

در ( ارگری دستمزد و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهااز نمایندگان ک)فرامرز توفیقی 
های اجتماعی و اقتصادی  ارتباط با این تزهای دست راستی که بدون در نظر گرفتن واقعیت

بسیاری از مکاتب اقتصادی از جمله مکتب کالسیک، بازار کار : گوید شود، می کشور طرح می
مدل ساده عرضه و تقاضای نیروی کار مورد  گیرند و حداقل دستمزد در را رقابتی در نظر می

به این ترتیب که اگر حداقل دستمزد باالتر از میزان تعادلی بازار باشد . گیرد ارزیابی قرار می
بنابراین میزان . توانند وارد بازار کار شوند ای نمی بندی شده و عده عرضه نیروی کار جیره
ری از کارگران که در این سطح حداقلی توان حدس زد که اقشا می. یابد اشتغال کاهش می

شواهد . دستمزد و کمتر از آن مشغول به کار هستند ممکن است کار خود را از دست بدهند
تجربی نیز حاکی از آن است که تاثیر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال نوجوانان، جوانان و 

موجود، افزایش حداقل های  به عنوان یک مثال، طبق پۀوهش. های غیر ماهر بیشتر است گروه
تاثیر منفی  ۰۹تا  ۰۵و  ۰۰تا  ۰۱های سنی  دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه

در پۀوهشی دیگر در کشور نشان داده شد که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر کل . دارد
ل افراد داری بر اشتغا ساله تاثیر منفی داشته است اما تاثیر معنی۵۰تا  ۰۵اشتغال جوانان 



های اقتصادی، افزایش دستمزد واقعی مورد نظر  در این مدل. ساله و باالتر نداشته است۵۵
 .است و افزایش تورم از حداقل دستمزد حذ  شده است

های  ها، خصوصا سال البته طبق واقعیات اقتصادی کشور در بسیاری از دوره: کند او تاکید می
دستمزد از نرخ تورم، تغییر حداقلی در دستمزد اخیر به دلیل عقب ماندن افزایش حداقل 

دچار افزایش نشده است، بنابراین « دستمزد واقعی»ایم یا به عبارت بهتر،  واقعی را داشته
آیند چون  های این مکاتب اقتصادی به کارمان نمی وقتی افزایش دستمزد واقعی نداریم، تتوری

 .ارندهای موجود در بازار کار ما همخوانی ند با واقعیت

 :پژوه  چند نتیجه
توفیقی اضافه : شود می کار نیروی بیشتر عرضه موجب واقعی دستمزد افزای 

کند که در اقتصاد ایران، افزایش دستمزد واقعی، نه تنها موجب کاهش نرخ اشتغال  می
ی نیروی کار ماهر به بازار بیشتر شده و بازار اشتغال از  شود عرضه شود بلکه باعث می نمی
 .مزمن فعلی خارج شودرکود 

در مطالعه تاثیر حداقل « امینی»و « پۀویان»: کند او به چند پۀوهش در این زمینه اشاره می
رسند که افزایش حداقل دستمزد  های خاص به این نتیجه می دستمزد واقعی بر اشتغال گروه

(. ۰۱۵۱ان پۀوی)داری دارد  ساله، تاثیر منفی معنی ۰۵-۰۹و  ۰۱-۰۰واقعی بر اشتغال زنان 
فلیحی و ازوجی در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این 

 ۰۵-۵۰)رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تاثیر منفی بر کل اشتغال جوانان  نتیجه می
ر به ساله و بیشتر ندارد ضمن آنکه منج۵۵داری بر اشتغال افراد  داشته ولی تاثیر معنی( ساله

 .شود افزایش عرضه نیروی کار نیز می

 و مادر صنایع از حمایت تولید  از حمایت از ما مراد اگر بنابراین :گیرد می نتیجه مزد کارشناس این
 به ماهر کار نیروی عرضه افزای  از باید ببرند  باال را ملی رشد نرخ توانند می که است ای سودده

 حمایت دنبا  به فقط برعکس  نه اگر اما کنیم دفاع واقعی زددستم افزای  منطقیِ  تالیِ  یک عنوان
 مدام کنند  می استثمار را مستاصل و غیرماهر کارگر طبقه که هستیم افرادی و سودجویان منافع از

 کرده تخریب دستمزد افزای  با را اقتصاد که دهیم سر واویال و بگیریم موضع دستمزد افزای  علیه
 !اند

صنعتی از رکود و خروج بازار کاالها و خدمات از رکود، تنها با افزایش  خروج بازار اشتغال
شود یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم  دستمزد واقعی کارگران میسر می

وقتی تفاضل دو »ی محمدرضا تاجیک  های ماهانه پیشی بگیرد؛ به گفته واقعی و جهش هزینه
هزار تومان  ۵۱میلیون و  ۵های زندگی در یکسال،  یش هزینهسبد معیشت پیاپی یا میزان افزا

میلیون و  ۵است و افزایش دریافتی کارگران در بهترین حالت با احتساب تمام مزایای مزدی، 
ای، در واقع، دستمزد واقعی به هیا وجه افزایش نیافته و تنها قدرت خرید حفظ  صد و خرده
 ۰۰۱۰فظ قدرت خرید نیز تنها در اولین ماه از سال و اما یک نکته مهم تر، این ح. «شده است

های زندگی بیفتد و  های بعدی معلوم نیست چه اتفاقی برای هزینه دهد چراکه در ماه معنا می
 !های خالی کارگران کشور تحمیل شود چقدر تورم تجمیعِی مازاد به سفره

  :برپایه خبرمنتشره آمده است  -*

یق محتوای مجرمانه، سایت پایگاه خبری و تحلیلی امتداد با دستور کارگروه تعیین مصاد 

 .در این روز از دسترس خارج شد

کارگردر ایام نوروزبدنبا  جان باختن عزیزانشان براثر  3داغدار شدن خانواده  -*
 :حوادث کاری

 :ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت رضا براهنی بیانیه -*



 

 .ذشترضا براهنی در تبعید درگ

پرداز ادبی و از اعضای  نویس، منتقد، نظریه شاعر، رمان(  ۰۱۰۰ – ۰۰۱۰) رضابراهنی #
دور از زادگاه  ۰۰۱۰ایران روز جمعه پنجم فروردین _کانوننویسندگان#هیتت مؤسس 

ساز ادبیات  او یکی از آخرین بازماندگان نسل دوران. خویش، در تورنتوی کانادا درگذشت
قدری از خود به یادگار  ی چهل خورشیدی بالیدند و آثار گران در دههمعاصر ایران بود که 

ی نوین نقدنویسی در ادبیات ایران  اغراق نیست اگر بگوییم که او آغازگر شیوه. گذاشتند
ترین شاعران نسِل بعد از نیما که ابتدا در نشریات  ی شعر مطرح نقدهای او درباره. بود

به چاپ رسید، تأثیر انکار « طال در مس»در کتاب  شد و سپس ادبی و فرهنگی منتشر می
ی شعر، نقد   ها اثر ارزشمند او در حوزه ده. نشدنی در بالندگی شعر نو فارسی داشت

ی ادبیات فارسی  اکنون بخشی مهم از گنجینه نویسی هم ادبی، رمان و آموزش قصه
  .است

آثارش در هر دو رهیم گذشته خواه بود که انتشار  ای مستقل و آزادی رضا براهنی نویسنده
و اکنون با مانع دستگاه سانسور رو به رو شد و خود نیز از زندان و شکنجه و اخراج از 

حضور  ۰۱۰۱در تأسیس کانون نویسندگان ایران در سال . نصیب نماند دانشگاه و تبعید بی
تدوین  ی شصت، در های دهه ی فعالیت کانون پس از سرکوب  در شروع دوباره. فعال داشت

آوری امضا و انتشار آن  نویسنده و جمع ۰۱۰ی کانون و در تنظیم متن  منشور و اساسنامه
المللی نقشی تعیین کننده داشت و سرانجام در پی فشارهای نیروهای  در سطح بین

ی  کرد و به فاجعه امنیتی که جان شماری از اعضای سرشناس کانون را تهدید می
 .جامید، ناچار به ترک وطن شد و در غربت جان سپردای ان های سیاسی زنجیره قتل

ی او، به دوستان  خواه را به خانواده ی آزادی کانون نویسندگان ایران درگذشت این نویسنده
گوید و به سهم  ی ادبی و فرهنگی مستقل ایران تسلیت می دارانش و به جامعه و دوست
امان با  نوگرایی و جدال بی کوشد میراث ادبی او را که الهام بخش خالقیت، خود می

  .هرگونه سانسور است، پاس دارد

  کانون نویسندگان ایران

 ۰۰۱۰فروردین  ۶

 :  جان باختیک کارگردر چاه آب دزفو  براثر برق گرفتگی - *

ساله تبعه افغانستان  55یک کارگر :آمده است  فروردین،  ۶روز شنبهبر پایه خبر منتشره در 
ی چاه در یک باغ ویالی شخصی واقع در شهرک چغاسرخ دزفول به متر 20حین کار در عمق 

 .علت اتصالی در سیستم برق باالبردچار برق گرفتگی شد وجان خودراازدست داد

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در این :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۶شنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ی بلند نبودن شلوار و مشخ  بودن  مجسمه یک زن در گرگان به بهانهروز خبر رسید 

ای اصالحات دوباره نصب خواهد  ساق پای این مجسمه، برداشته و اعالم شده بعد از پاره

 .شد



 :  جان باختآالت کشنده باربا وی کارگر اسکله رجایی بر اثر برخورد ماشین -*

یک کارگر اسکله منطقه ویۀه اقتصادی :آمده است  ،فروردین  ۶روز شنبهبر پایه خبر منتشره در 
کیلومتری غرب بندرعباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمزبراثر برخورد  25بندر رجایی در 

 .آالت کشنده باربا وی جان خود را از دست داد ماشین

 /بحران ایجادِ  و «تروا اسبِ » توهمِ  با کارفرمایان نبرددهد  ایلنا گزارش می -*
 باشند؟ داشته اطالع مواردی چه از باید «کارگران»
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گرچه آمارهای :آمده است  ۰۰۱۰۱فروردین ۶در تاریخ  خبرنگار ایلنا،پیام عابدی به گزارش 
ناشی از تامین مایحتاجِ « ایِ  فشار هزینه»امسال برای تولیدکنندگان کاالها و خدمات از لحاظ 

ورم ی سال خوبی نبود اما در پایان سال، مرکز آمار ایران، از کاهش ت تولید، نوید دهنده
درصد رسیده بود، در  ۱۱به حدود  ۰۰۱۱تولیدکنندگان خبر داد؛ یعنی تورمی که در ابتدای سال 

کاهش این نرخ باید به معنای کاهش قیمت اقالم کاالها  .درصد رسید ۶۰انتهای پاییز به حدود 
باشد؛ چه اینکه شاخ  کل که برایند سرجمع تورم ( کننده از تورم سهم مصر )و خدمات 

به طبع شاخ  کل . درصد رسیده است ۰۵درصد به  ۵۵ی است، در بخش تولیدکننده از اعالم
  .کنندگان هم کاهش یافته است در بخش مصر 

بر این . ها در ادامه به زمستان تسری یافته است مرکز آمار ایران کاهش قیمت بنابر اعالم
شاید . د ماه رسیده استدرصد در اسفن ۰۱به ( تورم ساالنه)درصدی آبان ماه  ۰۱اساس تورم 

ماهیت شکلی آن باشد؛  کننده، یکی از دالیل کاهش تورم تولیدکننده و تسری آن به مصر 
پردازد اما فشار تورمی آن به  ای، تولیدکننده بهای کمتری را می یعنی از لحاظ فشار هزینه

ولیدکننده، سود ت)در واقع، بدون اینکه بهای واقعی آن کاال  .کننده منتقل شده است مصر 
ی اَعماِل کارفرما  در جایی خارج از حیطه... ( های تولید و مالیات، قیمت نهایی تولید، تورم نهاده

و ارائه قیمت باالتر به « درب کارخانه»محاسبه شده باشد، به سبب الزام به درج قیمِت 
التر از رسد، بسیار با کننده و فروشنده، قیمت نهایی محصولی که به دست خریدار می پخش

  .کند ی توزیع و فروش می قیمتی است که کارخانه و تولیدکننده روانه شبکه

آنکه در قسمت افزایش قدرت خرید، تاثیر به  آید؛ بی به همین دلیل، نرخ اسمی تورم پایین می
سزایی داشته باشد؛ ضمن اینکه به هیا وجه امکان کش  قیمت اجناس و خدمات در فضایی 

وجود ندارد؛ به این دلیل که بازرسان وزارت صنعت، معدن و « صاحِب کار»ی مستقل از اختیارها
ی فرایندهای خط تولید حاضر  ها باید با یک ماشین حساب در کلیه تجارت و سایر دستگاه
های کارفرمایان را به دست گیرند و بعد با در نظر گرفتن یک میزان  باشند و حساب و کتاب

  .ندسود، قیمت نهایی را تعیین کن

 شبکه و باشد صحیح کامال فروش و توزیع شبکه «هوشمند رصد» ادعای که بگیریم فرض اگر

 نظارت امکان اینکه دلیل به باشد  بسته را نامندش می «فروشی گران» آنچه منافذ تمام نظارتی
 تولید بخ  از ای  هزینه فشار انتقا  مدیریت امکان نتیجه در ندارد  وجود تولید محیط بر روزی شبانه

 کاالهای خود مطلوب نرخ با هم ها دولت حتی ندارد  وجود ...و دستی  پایین صنایع کننده  مصرف به
 . کنند می توزیع خصوصی های شبکه ی روانه را عمومی
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بنابراین بیراه نیست که با وجوِد کاهش تورم :  پایین به باال از تورم فشار تحمیل
محاسبه قیمت محصول در  ر چند دست و نبود امکانی گردش کاال د تولیدکننده، به واسطه
در واقع، . ای آن را پرداخت کنند دستی فشار هزینه کننده و صنایع پایین درب کارخانه، مصر 

کننده سود بنگاه و  کننده، تعیین از آنجا که مصر . شود می تورم از باال به پایین منتقل
های  تواند تورم و هزینه دستی می اییندرآمدهای مالیاتی دولت نیست، اما تولیدکننده پ

ی نهایی  گذاری خود جبران کند، بازنده اجتماعی مانند مالیات و دستمزد کارگر را در نظام قیمت
  .کننده است مصر 
 میزان که چرا گردد  برمی ای  واسطه کاالهای   قیمت ثباتی بی  به تولیدکنندگان  جدی ی گالیه تنها

 یا مالیات افزای  با متناسب را دستمزد های هزینه توانند می آنها و ستا مشخص دستمزد و مالیات

 تولید های هزینه انتقا  بار باید کارگر شرایط این در .کنند تعدیل ارز  نرخ و اولیه مواد  قیمت ثباتی بی
 . بکشد دوش بر را دستمزدش میزان کاه  یا بیکاری بار و

شود که تنها یکی از آنها  ار و یک مشکل مواجه میبا هز« پذیری آسیب»این کارگر در مقاِم 
های کار اضافه، حذ  حق  اخراج است؛ چراکه با خطر حذ  اضافه کار، افزایش ساعت

های انگیزشی یا حذ  آنها و  العاده ها یا کاهش آنها، کاهش فوق مستولیت سرپرستان کارگاه
بندی مشاغل  ضرایب طرح طبقه پرداخت نشدن مزایای مزدی مندرج در قانون کار و بروز نشدن

تواند به تثبیت نرخ دستمزد در سطح  هایی که هر کدام می شود؛ اتفاق کارگاه مواجه می
   .انجامند تر از آنها بی ها یا پایین حداقل

شود و مازاد  های قانونی از کارگران سلب می  توان گفت که حمایت بر روی همین اساس، می
شد، حذ   ها پرداخت می بندی مشاغل در برخی کارگاه طبقهافزایش دستمزد که به واسطه 

ها غلطیده و مشکالت کالن  به این سبب تورمی که از باال نازل شده و بر سر سفره. شود می
نوایی بیشتر را به او  گیرد و بی ی کارگِر وابسته به دستمزد را هم می در اقتصاد، رها شده، یقه

 .کند تحمیل می

 و تورم مقابل خیابانی  ی ساده نمای  یک برای ابزاری صرفا دستمزد  ی افزا شرایط  این در
 از که ای کاسه است  دستی پایین آن متعاقب و باالدستی صنایع ناحیه از ها قیمت افزای  تحمیل

   حلقه آخرین عنوان به کننده مصرف و کارگر به رسیدن با شده  تکه صد سقوط مسیر در و اُفتاده باال
 . شود یم تکه هزار

کنندگان که مصر  نیروی کار  طنز ماجرا اینجاست که سبد مصر :  تورم با درآمد معاوضه
تولید به   ی شود و پس از هر چرخه گیرد، سرآخر با همان تورم معاوضه می هم در آن قرار می

ی تخصی  یافته برای تولید کاال، به نزد بنگاه  مصر ، مجدد در قالب سوِد و اصل سرمایه
کننده باید  گیرد اما آن مصر  ی بانکی در قالب سپرده قرار می گردد یا اینکه در شبکه یبازم

« کنندگان حمایت از مصر »در اینجا  .های باالتری از تورم، معاوضه کند سبد بعدی خود را با نرخ
شود و در ازای آزاد گذاشتن دست تولیدکنندگان در برابر تورم، رها  به یک نام تبدیل می

 .ودش می
های دو رقمی رسیده  تشدید شده است تا  هایی که تورم به نرخ این سیاست به ویژه در سا » 

در این میان  کارگران سا  به سا   . صاحب بنگاه بتواند فشار تورمی روی دوش خود را تعدیل کند

که صاحبان دهند و در ضمن به دلیل این بیشتر و بیشتر  قدرت خرید خود را در برابر تورم از دست می

شلل  دستمزِد قانونی و مزایای عرفی  ها مایل به تحمِل تورم نیستند  این کارگران هستند که   بنگاه
 « . دهند خود را از دست می

بگیر، کارفرمایان برخی  درصدی دستمزد کارگران حداقلی ۵۰با افزایش به طور متوسط 
تر،  های پایین ختند و در ترجیحِ افزایشکارها به مخالفت با افزایش دستمزد کارگران پردا و کسب

خواندند؛ اینکه برخی کارفرمایان نه به مثابه موضوعی « عامِل تورم»این میزان افزایش را 
خوانند در  در درون بنگاه می اقتصاد« اسب تروای»کنند و آن را  اجتماعی به دستمزد نگاه می

کنند و  کنندگان هدایت می صر های سربار تولید را به سفره م شرایطی که مجموع هزینه
دهد که در ارزیابی شرایط یا تعمدا  کنند، نشان می دستمزد کارگر را قیچی می« سر و ته»

خوانند دچار خطای  کنند یا اینکه تحت تاثیر افکاری که مزد را حامِل موج تورم می اغراق می
  .اند راهبردی شده

افزایش  ه این واسطه چند برابرِ ب:  کارفرمایان برای قانون خالف اعما  ممنوعیت
دارند را جبران  کننده برمی های ناشی از دستمزد را با ایجاد امواج تورمی از جیب مصر  هزینه



دارند؛  های مختل  پایین نگه می های تولید را هم با روش کنند اما سهم دستمزد از هزینه می
ک کارشناس حقوق کار به ایلنا گفت باره ی  در این. هایی که به تعدادی از آنها اشاره شد روش

گشواد ». کند های کارگاهش پیدا می  که کارفرما هزار و یک راه حل برای کاهش هزینه
های خود را  البته برخی کارفرمایان از روی ناچاری بخشی از هزینه»: افزود« زاده منشی

وجه کارگران انجامد یا مت دهند که این در نهایت یا به نارضایتی مشتریان می کاهش می
 «.شود یا متوجه هر دو می

توانند دست به اعمال خال   های خود نمی وی با بیان اینکه کارفرمایان برای کاهش هزینه
قانون بزنند و یا حقوقی کمتر از آنچه در قانون در مورد شرایط اضطراری ذکر شده را برای 

برابر اعماِل خال  قانون دفاع  قانون کار از کارگران در»: کارگران خود در نظر بگیرند، گفت
ی حقوق کارگران  کند و به هر صورت کارفرما پس از رسیدگی ادارت کار، ناچار به اعاده می

اجبار کنند و آن را جزء ساعت موظفی   کاری را به کارگر کاری یا شب هستند؛ مثال اگر تعطیل
ل  شبانه روز توزیع کنند، های کاری را به صورت نوبتی در ساعات مخت به شمار آورند و شیفت

ساعت  ۰۱۶باید مزد آن را به کارگر پرداخت کننند مشروط به اینکه جمع ساعت کار متوالی از 
   «.هفته بیشتر نشود ۰در 

 ۵۵ تفاوت مزد خود سالیق اساس بر تواند نمی کارفرما اینکه بیان با کار  حقوق کارشناس این
 در که کارگری» :گفت بپردازد  کار قانون برخالف را هما در کار ساعت ۹۷۶ و هفته در کار ساعت

 و درصد ۹۰ شود می واقع عصر و صبح در وی کار های نوبت و کند می کار نوبتی طور به ماه طو 

 و شب و صبح به ها نوبت که صورتی در و درصد ۹۴ گیرد  قرار شب و عصر و صبح در نوبتهای چنانچه
 .کرد خواهد  دریافت کاری نوبت العاده فوق عنوان به مزد بر هعالو درصد ۲۲۷۴ بیفتد  شب و عصر یا

 مزد اضافه درصد ۳۴ باید غیرنوبتی  کارگران شبِ  در اضافه کار ساعت هر ازای به این بر عالوه
  «.شود پرداخت

با اشاره به ملزم بودن کارفرمایان به جلب رضایت کارگران برای انجام کار اضافه،  زاده منشی
درصد اضافه بر مزد در هر  ۰۱این، عالوه بر الزام به جلب رضایت کارگر باید پرداخت بنابر»: گفت

ساعت کار  ۰با توجه به اینکه قانونگذار تنها . شود، صورت گیرد ساعت کاری که اضافه می
ساعت، به توافق  ۵شناسد و افزودن بر آن را یعنی در سق   اضافه در روز را به رسمیت می

پذیرفته است، بنابر این چارچوب کار « ی شرایط همه»و نه در ( در شرایط خاص)کارگر و کارفرما 
تواند از جلوگیری از  ساعت در روز نمی ۵اضافه مشخ  است و در هر حالت، اضافه کار 

بینی، ترمیم خسارت و بازگشت فعالیت کارگاه به حالت عادی پس از سیل،  حوادث قابل پیش
  «.بیشتر باشد... زلزله و

 به موظف کارگر  به روز در ساعت ۰ اساس بر اضافه کار حداکثر سپردن از پس کارفرما» :افزود وی

 که ضرورتی باید کار اداره .دارد فرصت ساعت ۵۰ تنها زمینه این در و است کار اداره به آن اصالع
 اعما  به مجاز کارفرما بنابراین .دهد انطابق قانون با کرده  توجیه را اضافه کار آن با کارفرما

 کارفرما دهد تشخیص ضرورت فاقد را کار اضافه کار اداره که صورتی در حا   .نیست خود تشخیص
 قانون ۶۹ ماده بنابر اضافه کار ارجاع ضمن در است  کارگر به آن غرامت و خسارت پرداخت به مکلف

 شاغل آور زیان و سخت و خطرناک مشاغل در یا و دهند می انجام شبانه کار که کارگرانی به کار

  «.است ممنوع هستند 

توانند در  زاده با بیان اینکه کارفرمایان در مورد نیروی انسانی خود به هیا عنوان نمی منشی
چنانچه کارفرما قراردادی »: ها را پیدا کنند، گفت قلمروی قانون کار راهکاِر کاهش هزینه

کل  به اجرای بندهای آن است؛ البته کند تا انقضای قرارداد م امضا می( قرارداد کار متعار )
هر قراردادی نافذ نیست و باید چارچوبی شامل نوع کار، حقوق و مزد و مزایا، ساعات کار و 

ها محل انجام کار، تاریخ قرارداد در مورد قراردادهای موقت، موارد عرفی  تعطیالت و مرخصی
ل موقت، کارفرما تا پایان قرارداد در مشاغ. داخل کارگاه و نحوه فسخ قرارداد در آن روشن باشد

حق تغییر محل شغل کارگر را ندارد و در مورد سایر حقوق قانونی که به شکل مزد یا حقوق در 
بگیران و سایر سطوح  حداقل)شوند باید طبق مصوبه سالیانه  شورای عالی کار مصوب می

   «.پرداخت شوند( مزدی

 قانون ۲۶ ماده در» :گفت کارگاه در عرفی مزایای رایاج لزوم به اشاره با کار حقوق کارشناس این

 کار محل یا و کارگاه معمو  عرف خالف بر که کار شرایط در عمده تلییر نوع هر که شده قید کار 
 صورتی در البته است  اجرا قابل محل  اجتماعی امور و کار اداره کتبی موافقت اعالم از پس باشد 

 مراجع رای باشد  مصر عرفی مزایای سطح کاه  یا حذف بر رماکارف و بماند پابرجا اختالف که



 قانون ۹۰ ماده شرایط اساس بر و کار قرارداد در که جایی تا اما بود خواهد نافذ دعاوی به رسیدگی

 حق پرداخت مانند کارگاه عرفی مزایای خود قرارداد مدت طو  در تواند نمی کارفرما شده  مقرر کار

 یکجانبه صورت به را ...و هوا و آب بدی مزایای غذایی  ی جیره ئولیت مس و سرپرستی حق شلل 
 اداره از اجازه کسب بدون هم کارفرما و شود حذف مزایا این بعدی کار قرارداد در اگر البته کند  قطع

  «.کنند می رسیدگی آن به اختالف حل و تشخیص های هیات باشد  داده انجام را آن کار

توان نتیجه  اینگونه که منشی زاده تشریح کرد، می! بخورند را ها انیگر چوب باید کارگران
گرفت که کارگران به استناد تغییر شرایط اقتصادی، تغییر شرایط جوی، بیماری کارفرما، تغییر 

شوند؛  محل کارگاه، وجود تورم دو رقمی یا جنگ و بحران از حقوق قانونی خود محروم نمی
هم حقوق کارگران تا آخرین روز کاری آنها محفوط است و با  حتی در شرایط تعطیلی کارگاه

کردند و صرفا کارگران در محل  ها کار نمی  روز آخر فعالیت کارگاه، دستگاه ۰۱۱استناد اینکه در 
های چند  گیری با این حال، جبهه. توان حقوق آنها را نادیده گرفت شدند، نمی کار حاضر می

های کارگران  کارگران و ایجاد دلهره در میان خانواده ۰۰۱۰تمزد هفته اخیر در برابر افزایش دس
در مورد بیکاری آنها پس از اعمال افزایش، این برداشت را به وجود آورد که کارگران هم باید 

قرارداد  ها را بخورند و هم اینکه حق کاهش و از دست دادن مزایای عرفی، بی چوب گرانی
با این حساب، کارگران . جانب کارفرمایان محفوط بدانند شدن و در نهایت اخراج خود را از

توانند حقوق خود را درخواست کنند و متوجه باشند که قربانیان اول و آخر تورم یا هر کۀ  می
  .کارکردی اقتصادی و غیراقتصادی دیگری خودشان هستند

 
 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آزاد :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۶شنبه  ندگان ایران،به گزارش کانال تلگرامی کانون نویس
محمودیان، نوجوانی که در پی برگزاری مراسم نوروزی در پارک سنندج بازداشت شده 
بود، در این روز پس از یک هفته بازداشت با وثیقه و پس از اخذ تعهد کتبی از زندان مرکزی 

 .سنندج آزاد شد

 :  جان باختبر اثر گاز گرفتگی ساله کارگاهی دراصفهان 81یک کارگر  -*

ساله  01یک کارگر :آمده است فروردین 6صبح روز شنه برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
 .کارگاهی دراصفهان بر اثرخفگی با گاز شهری جان باخت

 : کارخانه کامل اندازی راه برای یاسوج آرد کارگران انتظار -*
1212073-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

آرد » تعدادی از کارگران کارخانه: آمده است 0010فروردین  6درتاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
به نمایندگی از اهالی شهر و روستاهای همجوار این واحد تولیدی، « کلوکز و نشاسته یاسوج

اندازی کامل این واحد تولیدی برای اشتغال  خواستار تسریع در حل مشکالت و رفع موانع راه
 .جوانان بیکار منطقه شدند

کارخانه آرد : لیدی گفتیکی از کارگران کارخانه آرد یاسوج در تشریح مشکالت این واحد تو
کند و  یاسوج که در استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده با حداقل ظرفیت فعالیت می

 .های نشاسته، گلوکز، دکتوز و خوراک دام بطور کامل تعطیل است بخش

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1212073-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


ها مستهلک  در عین حال دستگاه. کند درصد ظرفیت کار می ۱۱بخش آرد کارخانه با : او گفت
. دهیم ر صورت نوسازی و افزایش سهمیه با تمام توان به فعالیت ادامه میاند ولی د شده

 .اند سال بالتکلیفی از رده خارج شده ۱۱ماشین آالت تولید نشاسته بعد از 

طبق اظهارات وی؛ زمانی آرد این کارخانه جزو برند برتر و شناخته شده در کشور بوده و 
گلوکز این کارخانه بودند، اما حال با رکود این  کارخانجات معتبر و بزرگ کشوری نیز مشتریان

 .اند های دیگری در کشور جای آن را گرفته کارخانه، شرکت

کارخانه آرد، نشاسته و گلوکز یاسوج در دهه : این کارگر درباره پیشینه کارخانه آرد یاسوج گفت
سوی سازمان  به منظور رونق بخشیدن به صنعت کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از ۱۱

های اول راه اندازی، این کارخانه توانست آرد مورد نیاز  در سال. اندازی شد اقتصادی کوثر راه
جات  حتی بخشی از کارخانه را برای تولید شیرینی. های همجوار را تامین کند استان و استان

 .شد اختصاص دادند و کار تا جایی پیش رفت که محصوالتش صادر می

به خاطر شرایط اقتصادی و  ۵۰رفت تا اینکه در سال  وال کار به خوبی پیش میبه گفته وی؛ ر
بعد از مدتی تعطیلی، کارخانه با کمک مستولین . رکود، خط تولید متوق  و کارخانه تعطیل شد

استانی و سازمان اقتصادی کوثر با ظرفیت محدود شروع به کار کرد و البته با این شرایط، 
 .شد ن به سختی پرداخت میحقوق و مزایای کارگرا

های میکروبی باعث تعطیلی  بعدها عدم رعایت مسائل بهداشتی، آلودگی: او در ادامه افزود
کارگر در سال  ۰۱به حدود  ۵۶کارگر سال  ۱۱۱کارخانه شد و سوءمدیریت تا آنجا پیش رفت که 

 .بودند آالت کارخانه رسید و کارگران هر روز شاهد فرسوگی و مستهلک شدن ماشین ۹۵

متاسفانه : توجهی مستوالن وقت در حمایت از این کارخانه، افزود وی با ابراز تاس  از بی
نتیجه باقی مانده و از آن موقع تاکنون ما کارگران در انتظار اقدام جدی دولت برای  ها بی پیگیری

 .بازگشایی کامل کارخانه هستیم

ان یکی از مراکز مهم صنعتی استان به ویۀه در این کارگر با بیان اینکه این واحد تولیدی به عنو
باتوجه به : حوزه تولید شناخته شده که در حال حاضر نیازمند حمایت مستوالن است، گفت

تواند  اندازی کامل می شرایط بد اشتغال در شهرستان یاسوج و اینکه شرکت آرد در صورت راه
رت مستقیم باشد، از مستوالن صو کارگر به ۱۱۱کم  یکی از منابع درآمدی و اشتغال دست

 .درخواست داریم برای تکمیل فعالیت این کارخانه، هرچه سریعتراقدام کنند

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در این :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۶شنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
پناهی پس از بازداشتی که  لد سی پناهی و فرزندش خا روزخبر رسید دایه خدیجه سی 

 .برند به دلیل برگزاری مراسم نورزی در پارک سنندج بوده، در حبس خانگی به سر می

 : دالیل اساسی ضعف جنب  كارگری -*

 0516دوشنبه بیست و یکم آبان 

 د کمانگرمقاله ای از زنده یاد فرزا

وجود دارد، در تعری  حقوق كار   های حقوق كار هایی كه در خصوص ویۀگی با توجه به بحث
ی دخالت و تأثیر عوامل  دانان كشورهای صنعتی این رشته از حقوق را آشكارا عرصهحقوق

در تحلیل جامعه . می دانند… ایدئولوهیك و اجتماعی و  مختل  اقتصادی، سیاسی، دینی، 
حقوق كار را جزو حقوق روستایی، حقوق تأمین اجتماعی، حقوق اقتصادی و   ،شناختی آن

اما با سیری آگاهانه و رجوع به تاریخ طبقاتی تا امروز در . اند كننده دانسته حمایت از مصر 
طبقاتی حاكمه با طبقه   و تخاصم  ای از آنتاگونیسم ها در واقع گونه بندی یابیم كه این طبقه می

http://www.sorodekhashm.blogfa.com/post-2.aspx


های مولد جامعه است که تضادهایی را كه در سطوح پنهان اقتصادی و  نیروكارگران یا 
 . گروه را به ارجاع به مبارزات طبقاتی كشانده است  2اجتماعی همواره وجود داشته و هر 

كاری خواهد دید كه نیروی  بورهوازی خود را مالك ابزار تولید دانسته و كارگران را همچون ماشین
مزد خواهند فروخت و رفاه و امنیت را حق مسلم خود دانسته و در ستكارشان را در ازای د

های مختل   برابر هر اعتراضی با توجه به فرهنگ موجود در جامعه نوع عقاید و ایدئولوهی
مختلفی را برای این نوع از زندگی تعری  و آن را كنش طبیعت و اقتضای   تفاسیر... جامعه و 

دانند و حاكمیت ابدی را حق مسلم خود  ا و پویایی اقتصاد میه اقتصاد موجود برای بقای نسل
ها و استثمار حاكم بر خود را درك و  ی كارگر زمانی كه انواع نابرابری دانند و در مقابل طبقهمی
طبقاتی به   جاست كه این طبقه با ارجاع به مبارزهرا به خودآگاهی سیاسی بكشانند، اینآن

 .بخشد خود موجودیت می

توانیم تحلیلی از نقاط ضع  اساسی كارگران  ین مقاله سعی بر آن است، تا آن جا كه میدر ا
ی كارگران را به ُكندی به تحرك وا دارد  چه كه موتور محرك جنبش حق خواهانهرا ارائه كرده و آن

 .مورد نقد قرار دهیم

اسر دنیا با آن ی كارگر در ایران با همان معضالتی روبروست كه دیگر كارگران در سر طبقه
داری در ایران  نشدن نوع نظام سرمایه  دست به گریبانند، اما این مشكالت به علت تعری 

ی سرمایه این بار در ایران و به صورت  جانبه  یورش همه. تر است تر و بحرانی بسیار عمیق
ین به ا 0561از دوران دولت سازندگی . گیرد های خالی كارگران انجام می وسیعی به سفره

ی  چون تعدیل نیروی كار، پتانسیل و ماشین خفتههایی  هم طر  دولت با اعمال سیاست
هایی نه چندان كم از  از این به بعد بخش. سرمایه و قوانینش را در كشور به جریان انداخت

اما . ها اخراج و به نیروی ذخیر  خفتۀ كار در كشور پیوستند خانه از كار( فكری و بدنی)كارگران 
كار سازی و اخراج صاحبان نیروی بی)جا تازه آغاز گشت جا ختم نشد، بلكه از اینه به اینقضی

میلیون نفر و  5۰5قریب به  0515و آغاز سال  0510کار چنان گام به جلو نهاد كه در پایان سال 
" كرفتو"ی   نامه هفته میلیون نفر اعالم كردند،  7كاری را رسمی میزان بی  آمارهای غیر

داری در  تر نظام سرمایه سیاست خصوصی سازی در ایران ُبعد وسیع( 0۰9۰0515ارشنبه چه
كشور بود، به عنوان مثال دو مجلس پنجم و ششم قوانینی را تصویب كردند كه صاحبان 

 .سرمایه با آغوش باز از آن استقبال كردند 

نفر بود را  5تر از نش كمها و مكان هایی كه تعداد كارگرا مجلس، كارگاه 1۰02۰0571طبق قانون 
خارج ... ساعات كار، بیمه و   چون مرخصی،ی كار هم های مشمول قوانین اداره از لیست كارگاه

.  داری ناموزون در كشور افزود گری جریان سرمایه این قانون باز هم بر طی  یاغی. ساخت
شدند كه بین كارگاه خود  جا تحریكنفر بود تا بدان 01دارانی كه تعداد كارگران آن ها  سرمایه

طور كه در باال در تعری  كارگر اما همان. كارگاه جداگانه تقسیم كنند 2دیوار بكشند و آن را به 
ها،  چون شاگردان خیاطیكارگرانی هم اشاره شد، بسیاری از كارگران با تصویب این قوانین، 

-بودن آن  اخت و بدون پشتوانهرا از حقوق طبیعی خود محروم س... ها و  كاریها، صا  مكانیك

كه حاصل این توافق باز به نفع صاحبان . ساخت با كارفرما توافق كنند ها مجبورشان می
های ما آرزوی یك روز تعطیل و استراحت و  بسیاری از كارگران كارگاه. شدسرمایه تمام می

همه دست به  هاكشند و این شان بودن را فقط با خود یدك می تفریح و در آغوش خانواده
در برابر تورم )مزد دهند تا صاحبان سرمایه معضالتی را از قبیل كاهش دست دست هم می

كار جامعه، و رشد مسائلی از قبیل اعتیاد و شدن پتانسیل بی سازی و بیش تر  كاربی( باال
 . در جامعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم را افزایش دهند... فحشا و 

ها و  توان در استثمار این طبقه از جامعه نام برد عدم وجود تشكل كه میاز دالیل دیگر 
ها و سندیكاهای آزاد كارگری به عنوان  نبود تشكل. بودن آن هاست سندیكاهای كارگری یا كم

ابزار و كانالی برای رفع موانع و مشكالت موجود در مسیر بهبود زندگی كارگران، یكی از 
گونه كه اشاره خواهد گردید چنین همان. ی ماست همشكالت اساسی كارگران جامع



های آن دارای تعری  و قالبی مشخ  بوده كه انحصار  هایی در قانون كار ایران و الحاقیه تشكل
های این  مدیریت آن نیز همواره در اختیار افراد و نمایندگان به اصطالح خودی بوده و توانایی

در كنار این مستله . محدود مانده استهای حاكمیت  ی خواست ها در محدوده تشكل
های آزاد و مستقل كارگری نیز اگر وجود داشته باشد همواره سركوب  سندیكاها و تشكل

همانند )گردد  خورد می قانونی بر ای ناعادالنه و غیر  گشته و با فعالین كارگری نیز به شیوه
(. شده در سقز  گیرری دستخورد با كارگران معترض شركت واحد تهران و یا فعالین كارگ بر

شده  مورد تعیین 5فصل ششم قانون كار، كارگران حق دارند كه از  050ی  ماده 0ی  طبق تبصره
ی كارگران؛ استفاده كرده و این  شورای اسالمی كار، انجمن صنفی، نماینده: در قانون كار

دو   ران با امضاء،شناسد، این در حالی است كه ای قانون هیا تشكل دیگری را به رسمیت نمی
سازمان ...( حق تحصن و اعتصاب و   های سندیكاهای كارگری، تشكیل) 97و  17ی  سند نامه

 . جهانی كار را به رسمیت شناخته و این دو مورد در تضاد با هم دیگرند

توان  هاست كه از آن جمله می كارگر از درون نیز دچار یك سری مشكالت و نارسایی  ی طبقه 
بسیاری از كارگران . بستگی با هم را اشاره كردی این طبقه از هم دیگر به جای همنفرت درون

ها هم از سیستم، به آشنایند كه این... راه گفتن نزد كارفرما و بد و بی  ی  زیر آب زنی، با واهه
ها، در تشدید یا معضالتی از قبیل ناسیونالیست. كاری كارگر رسوخ كرده است  داخل فرهنگ

را داریم ( مانند كارهای ساختمانی)فرت در یك سری مشاغل كه در آن تعدد قومیتی این ن
 . توان نام برد می

از عوامل دیگر كه مانع بهبود وضعیت معیشتی كارگران و از نقاط ضع  اساسی جنبش 
جامعه . ست، شكل نگرفتن فرهنگ اعتراض همگانی به وضعیت نامطلوب جامعه استكارگری

ای خاص خود را دارد، درجامعه ما فرهنگ حاكم همان فرهنگ دینی است، در ه ایرانی ویۀگی
-جای  این فرهنگ گاه حق اعتراض برأی فرد و جامعه به رسمیت شناخته شده و گاه هیا

 . گردد  گاهی برای اعتراض فرد و اجتماع قایل نمی

در این نوع باشد كه  ساختارهای قدرت در جامعه ما همان ساختارهای دولتی و مذهبی می
ها و  ساختار، مذهب به شكل ایدئولوهی و زبان رسمی حاكمیت است كه مورد مقبول خانواده

چه كه مسلم است حاكمیت مروج و مدافع این فرهنگ بوده چرا كه آن. ی جامعه است توده
كه قدرت و یا عامل های مختل  كشانیده، بدون آن تواند با این فرهنگ قدرت خود را به حوزه می
ای در مقابل آن قرار داشته و در عین حال از پشتیبانی فرهنگ حاكم كه همان  دارنده باز

چه كه حاكمیت انجام اعتراض نكردن و تابعیت از آن. خوردار است ایدئولوهی مورد بحث بود نیز بر
شدن  دار بوده است و نهادینه ی عاملی به نام مذهب برخورجایی كه از پشتوانه دهد از آن می

چه كه پیرامون است را به عنوان امری مقدس و فارغ از خطا دانسته و این فرهنگ مذهب و آن
در اجتماع ... آموزش و پرورش، دانشگاه و   ها، ی امتیازهای حاكمیت از قبیل رسانه را به وسیله
ت های قدرت این جامعه كه در آن قدر ساخت خانواده نیز به عنوان یكی از زیر. کندنهادینه می

پردازد و كاركرد این حالت  یابد و به ترویج و تقویت این نوع فرهنگ می در دست پدر تجلی می
گشتن  و تقویت و نهادینه ...( حاكمیت، مذهب و )های مختل  اجتماع  تسلسل میان ساختار

را هایی كه كارگر و افراد جامعه آن تر فرهنگ سكوت و خاموشی در برابر نابرابریهر چه بیش
چنان می شود كه افراد جامعه و نتیجه آن. انجامد شت و قضا و قدر خود دانسته، میسرنو

ترین موارد نیز زبان به  ترین و اساسیی زیردست در قبال نق  كوچكبالطبع كارگران و طبقه
 . دهند سكوت برگزیده و به وضعیت موجود تن در می

عدم تحرك كارگران در خواست حقوق  را یكی از دالیلتوان آن یكی از عوامل دیگر را كه می
اندازی مجامع  ی جمعی و تصمیم تجمعی و تالش برای راه مدنی آن ها دانست، نداشتن اراده

مجامع و . ها و محل كارشان بود های كارگری در صحن كارخانه عمومی كارگری و اتحادیه
پارچه كردن ی عمومی كارگری، متمااركز كردن قدرت انفرادی كارگران، یك ها اتحادیه
های اتحادیه و ابالغ  های مدنی كارگران، تالش برای به كرسی نشاندن خواست  خواست
ها به عنوان  موضوع مطالعه و بحث این تشكل. باشد ها به كارفرما و طبقات حاكم می خواست



داران و تجمع ثروت مجازی  كشی سرمایه یك تشكل كارگری مدافع حقوق كارگران در برابر بهره
نتیجتا  . باشد  افزون در یك قطب از جامعه و افزایش فقر در سوی دیگر این جامعه می طور روزبه 

ترین روش درخواست  های كارگری یك ركن اساسی و درست باید بیان كنیم كه تشكل
یافتن در این تخاصم بدون پیدایش و تقویت  روی و دست باشد و پیش های جمعی می خواست

این طبقه همواره از . ی كارگر مقدور نیست های طبقه سیع تودهها و اتحاد و این تشكل
باشد، محروم بوده و   ای و علنی كه حق مسلم و طبیعی هر كارگری می های توده تشكل

. ی استثمارگر است ها هم امروز یك ضع  اساسی این جنبش علیه طبقه فقدان این تشكل
های  یافتن به خواست روی و دستیشطور بیان كرد كه شرط اساسی برای پتوان این پس می

ها و تالش برای  های مستقل كارگری و اتحاد همه جانبه این تشكل كارگران برپایی تشكل
پس این تشكل باید شعار . باشد ای این طبقه از جامعه می دهی بیش تر و بسیج توده سازمان

اندن شورای ای، تبیلغ و شناس دهی تودهاش را در  سازمان و سیاست عمومی و اصلی
كارگری و در مسیر درست هدایت كردن جنبش كارگری و برای منظم كردن شوراهای كاری یا 
مجمع عمومی مستمرا  فعالیت و مجامع عمومی را به عنوان تریبون واقعی كارگران در جامعه 

 .به كارفرما بشناسانند

 :نجاللیا زینب سالمتی باره در الملل بین عفو سازمان نگرانی ابراز -*

 صدور با الملل بین عفو سازمان : آمده است ماه، فروردین 7 شنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ 
 نگرانی ابراز ابد حبس به محکوم سیاسی زندانی_جاللیان_زینب# سالمتی باره در ایی بیانیه
                                                                                                                 . است کرده
 در گذراند می «خوی#»  زندان در را خود حبس دوران حاضر حال در که جاللیان زینب

 از گذشته ماه فروردین از اش پزشکی_معالجات# با زندان# مقامات مخالفت# به اعتراض#
 دسترسی تارخواس الملل_بین_عفو#. کند می خودداری دارویی هرگونه دریافت و پذیرش
 زندان از خارج در او چشم_جراحی# خواهان و است پزشکی معالجات به جاللیان زینب فوری
 الملل بین عفو گزارش به. است دانسته شکنجه# مصداق را او مداوای با مخالفت و شده
 .است مبتال کلیوی و قلبی های بیماری و چشم «ناخونک#»  بیماری به جاللیان زینب

 :آهن راه مدیریت از فنی ابنیه کارگران بیمه و حقوق موقع به پرداخت درخواست -*
1211839-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

کارگران واحد نگهداری ابنیه : ده است آم ۰۰۱۰فروردین ۱درتاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 
فنی راه آهن با توجه به اینکه از آغاز سال نو چندروزی روز گذشته است و هنوز برخی کارگران 

خود را از کارفرمایان ( ۰۰۱۱)پیمانکاری واحد نگهداری یک تا دو ماه از مطالبات سال گذشته 
پیگیر پرداخت به موقع حقوق، بیمه  اند، از مدیریت راه آهن درخواست کردند دریافت نکرده

 .وسایر مطالبات صنفی آنان در سال جدید باشد

از قرار معلوم، کارگران شاغل در واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن که به صورت پیمانکاری 
اند و این  مشغول کارند، طی چند سال گذشته حقوق و بیمه خود را به موقع دریافت نکرده

 .ها در زمینه معیشت، درمان و مسکن ایجاد کرده است را برای آن موضوع مشکالت زیادی

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1211839-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86


هزار کارگر واحد ۰۱تا  ۱براساس ادعای یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن؛ مستولیت بیش از 
 .نگهداری ابنیه فنی راه آهن برعهده چندشرکت پیمانکاری است

داخت به موقع حقوق و سایر مطالبات های پیمانکار برای پر این کارگر با بیان اینکه بهانه شرکت
صنفی کمبود منابع مالی در راه آهن است، بر لزوم پرداخت به موقه حقوق و بیمه کارگران 

آهن در حد توان پرداخت حقوق و بیمه کارگران  راه: آهن تاکید کرد و گفت پیمانکاری راه
مشکالت معیشتی، درمان و  پیمانکاری را به موقع انجام دهد تا کارگران بتوانند از این طریق

 .مسکن خودرا حل و فصل کنند

ها و مشکالت  او با بیان اینکه پرداخت حق و حقوق کارگران، دیده نشدن زحمات آن
ها، کرایه خانه،  رویشان همیشه جای بحث و بررسی داشته و حال با افزایش قیمت پیش
کارگران راه : ت دارند، گفتهای معیش های درمان و مشکالت متعدد برای تأمین هزینه هزینه

اند و همیشه درمضیقه  آهن قشری هستند که از سوی مدیران باال دستی دیده نشده
 .اند بوده

دهند؛ با وجود این همه تورم و  ها را دیر انجام می ها پرداختی بسیاری از شرکت: وی افزود
مان  هه، عمال حقوقهای چند ما شود و با تعویق مان کمتر می گرانی، روز به روز ارزش پول

 .کند دردی از ما دوا نمی

طبق اظهارات وی؛ بارها برای حل مشکالت کارگران بویۀه مسکن کارگران ابنیه درخواست 
درصد از حقوق کارگران برای  ۶۱شود و باالی  ایم اما فکری به حال مسکن کارگران نمی داده

ها، برای  ت دیرهنگام حقوقشود، این در حالی است که با پرداخ کرایه خانه پرداخت می
 .پرداخت اجاره بها هم دچار مشکل هستیم

 :تپه هفت نیشکر شرکت کشاورزی آفات دفع بخ  کارگران اعتراضی تجمع -*

 کشاورزی_آفات_دفع# کارگران#ماه، فروردین هفتم شنبه : برپایه خبر منتشره آمده است 
 کارگران های خواسته. کردند تحصن شرکت اصلی درب مقابل در تپه_هفت# نیشکر_شرکت# 

. است کاری ساعات در تغییر و ها قرارداد نحوه شکر،# سهمیه کار، لباس دریافت بخش این
 نیز تجمع این با همزمان. دارند اعتراض همکارانشان از تعدادی اخراج# به همچنین کارگران این

 زمان کاهش و خود همکاران از نفر هشت اخراج به اعتراض در کارگران از دیگری شمار
 این.داشتند ابراز همکارانشان اخراج  به نسبت را اعتراضشان و پیوستند تجمع به قراردادها

.است جدید سال در تپه_هفت# نیشکر کارگران_اعتراضی_تجمع# اولین  

ماه دست وپنجه نرم کردن با مرگ دربیمارستان بدنبا  سقوط  2یک کارگرپس از  -*
 :  جان باختنددر چاه حین کار

شهرستان ” هاورود“از توبع ” هەلوان“ساله اهل روستای  05فروردین،یک کارگر  7روز یکشنبه 
ماه دست وپنجه نرم کردن با مرگ دربیمارستانی واقع درتهران بدنبال سقوط  2سنندج پس از 

 .در چاه حین کار،جان خودراازدست داد

ماه  2کارگر پدر دو فرزند بود که حدود  براساس گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی این          
پیش حین کارحفرچاه وبه علت نبود ایمنی کار دچارحادثه شده وبه داخل چاه سقوط کرد 

 .ودچارقطع نخاع شد

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
شدگان مراسم  ابد خورشیدی، کیوان زندکریمی و فردین پیمانکار، از بازداشتاین روز ع

 .نوروز پارک کودک سنندج با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شدند



 رو پی  سا  در آبادان نفت پیمانکاری کارگران خواسته ترین مهم شللی  امنیت -*
 : است

1211776-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

کارگران پیمانکاری ارکان ثالث : آمده است  0010ن فروردی 1به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
ها از دولت در سال جدید خروج همه  خواسته اصلی همه آن: شاغل در نفت آبادان گفتند

 .های پیمانکاری و همه دالالن از صنعت نفت است تا امنیت شغلی آنها تضمین گردد شرکت

مانکاران در صنعت نفت و به ویۀه در به گفته این کارگران، با شرایطی که در حال حاضر برخی پی
ها  اند جدا از نارضایتی کارگران از شرایط نامناسب شغلی، ادامه کار آن ها ایجاد کرده پاالیشگاه

 .در صنعت نفت وپتروشیمی به زیان سرمایه ملی است

متریال، ها با بیان اینکه به عنوان نمونه در پاالیشگاه آبادان همه نیازهای پیمانکاران اعم از  آن
تجهیزات، ماشین آالت، لباس کار کارگران و حتی تامین نیروی کار را خود پاالیشگاه تامین 

ای از خود ندارد باید  با این حال چرا پیمانکارانی که هیا خدماتی و سرمایه: کند، گفتند می
 ۰۰۱۰بنابراین مطالبه اول ما در سال . بدون هیا زحمتی به سودهای کالن دست پیدا کنند

های نفتی است تا قانون کار یکسان، مزد یکسان در تمام  حذ  پیمانکاران از تمام شرکت
 .ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود پاالیشگاها، پتروشیمی

کارگران ارکان ثالث نفت آبادان در ادامه با بیان اینکه سالهاست طرح امنیت شغلی کارگران در 
قراردادهای : برای آن انجام نشده است، افزودنددستور کار مجلس است اما تاکنون کاری 

مندی از یک زندگی شرافتمدانه و بدون اضطراب را از  ریزی و بهره موقت کار، امکان برنامه
 .کارگران سلب کرده و بنیان اشتغال را از بین برده است

م حکم آیا عقل سلی: کارگران و کارکنان ارکان ثالث نفت آبادان با درخواست از دولت گفتند
کند که به دلیل افزایش هزینه چندین برابری و عدم کارایی و عمال واسطه بودن این  نمی

های واسطه حذ  شوند و  ها و همچنین ثابت بودن نیروهای ارکان ثالث، این شرکت شرکت
 قرارداد مستقیم با مجتمع نفت و گاز برقرار شود؟

ها مستمر  در پاالیشگاه آبادان که قرارداد آن ها؛ تعداد کل کارگران ارکان ثالث شاغل به گفته آن
هزار نفر شاغل هستند که ۰۰۱نفر است و در سطح کل وزارتخانه نفت ۰۵۱۱است حدود 

های پیمانکاری  همگی منتظر راهکار دولت برای خروج از بحران امنیت شغلی با حذ  شرکت
 .هستند

 : سقز شهر شورای دیگر عضو یک بازداشت و دستگیری -* 

 های دستگاه دزدان_کالن# : آمده است ماه، فروردین 7 شنبهپایه خبرمنتشره در روز  بر 
. کردند بازداشت و دستگیر را سقز_شهر_شورای# دزد# اعضای از دیگر یکی  سپاه و امنیتی
 به اند شده بازداشت  سقز# شهر# شورای در دزدی با ارتباط در که افرادی شمار تاکنون
 در کماکان تعدادی و آزاد موقت طور به و وثیقه قید به تعدادی که تاس رسیده نفر 21 حدود

 مردم که دمند می بوق در دیگر مدتی امنیتی های دستگاه همین. برند می سر به بازداشت
 !!!بروید رای های صندوق پای به جدید دزدان انتخاب نمایش در شرکت برای

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1211776-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%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-9/1211776-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%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-9/1211776-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 :ضرب و شتم سهیال حجاب در زندان زنان  -*

                                                                                               
 در محبوس سیاسی زندانی حجاب، سهیال: برپایه خبرمنتشره در شبکه مجازی آمده است 

 این. داد خبر خود غذای اعتصاب از ای نامه طی کرمانشاه، تربیت و اصالح کانون زنان بند
 قرار شتم و ضرب مورد زندانبانان توسط ماه، فروردین ۵ دوشنبه روز همچنین اسیسی زندانی
 زندانی این که نیست بار نخستین این.شد جلوگیری اش خانواده با او مالقات از و گرفته

 برای زندانی یک راهکار آخرین غذا اعتصاب.گیرد می قرار شتم و ضرب مورد سیاسی
 .است کردن اعتراض

 :ای که گذشت ن در هفتهآزادی بیا  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین   ۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
این روز یوس  سلحشور، فعال مدنی ترک آذربایجانی در دادگاه انقالب تبریز به اتهام 

سال ممنوعیت  ۵سال ممنوعیت خروج از کشور و  ۵سال حبس،  ۰به « تبلیغ علیه نظام»

 .از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد

 

 : کرد مصدوم را کارگر۴ «پزی آجر» کارخانه در انفجار -*
1212410-y/newshttps://www.ilna.news/fa/tin 

 

 ۱یکشنبه )روز گذشته  : آمده است  0010فروردین  1به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
پنج کارگر شاغل در یک واحد آجرپزی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان بر ( فروردین ماه

 .اثر حادثه انفجار زخمی شدند

صبح در  ۵حادثه یادشده حوالی ساعت بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری دولت آباد؛ 
اتاق کارگران برای پنج نفر از کارگران کوره آجر پزی ایزدی واقع در خیابان حبیب آباد، جاده 

شالبا  در درمنطقه صنعتی دولت آباد اصفهان رخ داده و هنوز اطالعاتی از علت قطعی این 
های این حادثه با رده  میبه گفته وی؛ زخ.سوزی که منجر به انفجارشد در دست نیست آتش

 .منتقل شدند( ع)سال با آمبوالنس به بیمارستان امام موسی کاظم  ۰۵تا  ۰۶سنی 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1212410-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


در :آمده است۰۰۱۰ فروردین   ۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ینگ فیتنس زنان ماهشهری در یکی از پی انتشار کلیپی در فضای مجازی از اجرای جامپ

سواحل جنوبی ایران، در این روز کارت مربیگری آسیه دنیاری و آمنه کعبی، مربیان 
جامپینگ فیتنس در ماهشهر به دستور مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان تعلیق 

 .شد

 :شان شللی ی آینده از «پامچا  پارس» کارگران نگرانی -*
1211864-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

برخی کارگران پارس پامچال در : آمده است  0010فروردین  1به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
سازی پارس پامچال، در حالی از حدود  فعالیت روزمره شرکت رنگ: خبرنگار ایلنا گفتند تماس با

ماه بیمه  ۵رغم دریافت نکردن پنج ماه حقوق و  دوسال پیش به کندی ادامه دارد که کارگران به
 .پرداخت نشده، از امنیت شغلی خود رضایت ندارند

کارگر مشغول کارند که به دلیل ۱۵یک به ها با بیان اینکه در کارخانه پارس پامچال نزد آن
بارها مستوالن کارخانه : مشکالت مالی محل کارشان شرایط شغلی مناسبی ندارند، افزودند

با همراهی کارگران از مستوالن درخواست کمک کردند تا به کارخانه و مشکالت مالی آن توجه 
 .کنند که متاسفانه ترتیب اثر داده نشده است

سازی واقع در شهرک صنعتی البرز در قزوین با بیان اینکه کارخانه پارس  حد رنگکارگران این وا
از یک الی دو سال پیش فعالیت : از تولید و بازار فروش خوبی برخوردار است، گفتند  پامچال

تولیدی در کارخانه پارس پامچال به دلیل مشکالت این کارخانه با برخی سازمانها و ادارات 
شود و به همین دلیل از مستوالن درخواست داریم با پادرمیانی  جام میدولتی به کندی ان

 .مشکالت را مرتفع کرده تا با افزایش تولید، امنیت شغلی کارگران تضمین شود

ماه به تاخیر  ۵به ادعای کارگران این کارخانه؛ معوقات کارگران کارخانه پارس پامچال درحالی 
ترین مشکل این واحد تولیدی که یکی از واحدهای  افتاده که مدیریت این مجموعه؛ عمده

داند  ها، مشکالتی می سهامدار است را جدا از طلب کارگران و سایر بدهی ۵۵۱۱بورسی با 
اند و فعالیت کارخانه را در زمینه  که از یکسال پیش برخی نهادها برای این و احد بوجود آورده

 .اند صادرات مسدود کرده

ایم،  به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مستوالن کارخانه صحبت کردهاین کارگران با اشاره 
هر چند مستوالن این کارخانه تمام تالش خود را برای تامین منابع مالی : در ادامه افزودند

دهند اما موانع بوجود آمده از سوی برخی ارگانها  افزایش تولید و پرداخت حقوق انجام می
 .را کاهش داده است توانایی مالی این کارخانه

سال پیش برای تولید  ۵۱بنا بر ادعای این کارگران؛ فعالیت کارخانه پارس پامچال از حدود 
اکنون بازار خوبی هم در داخل و هم در دیگر کشورها  محصوالت رنگ و رزین آغاز شده و هم

 .دارد

رغم اطالع از مندیم که عال ها ضمن بیان اینکه از مستوالن در استان و شهرستان گله آن
حل مشکالت این واحد : اند، در ادامه تاکید کردند مشکالت این کارخانه؛ سکوت اختیار کرده

تولیدی و کارگرانش نیازمند حمایت مستوالن استانی در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال 
 .آفرین است که به فرموده مقام معظم رهبری باید عملی شود

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1211864-%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-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D9%85%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86


 :که گذشت ای آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
سهیال حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصالح و تربیت کرمانشاه، :است

اش  در این روز توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از مالقات او با خانواده

  .ای که در این روز منتشر شد از اعتصاب غذای خود خبر داد ی نامهاو ط. جلوگیری شد

 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
بان حقوق بشر ضمن خبر دادن از پایان اعتصاب غذای مراد طاهباز، فعال  سازمان دید:است

تابعیتی زندانی در این روز، خواستار آزادی فوری او و دیگر زندانیان محیط  ست سهمحیط زی

 .زیستی شد

 کارخانه کار به آغاز منتظر است سا ۷ /درود فارسیت کاربری تلییر در بالتکلیفی -*
 !هستیم
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یک منبع کارگری در استان : آمده است  0010فروردین  9به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
با توق  فعالیت تولیدی کارخانه فارسیت دورود از سال : لرستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت

به دلیل مصوبه دولت برای ممنوعیت استفاده از آزبست در تمام صنایع و تولیدات )تاکنون  ۹۱
شدند و در عین حال مدیران وقت این کارخانه که باید  کارگر به مرور بیکار۱۵۱حدود ( داخلی

بودند،  برای نجات این کارخانه و کارگران به فکر استفاده از مواد جایگزین در تولیدات خود می
 .اقدامی نکردند

به گفته وی، وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که در آن زمان بعد از مصوبه ممنوعیت 
کارخانه فارسیت دورود با استفاده از تکنولوهی جدید و به کار بردن استفاده از ماده آزبست 

به جای آزبست این کارخانه برای چند سالب مجددا فعالیت خود را از سر گرفت « رزین»ماده 
اما از آن سال به بعد با توجه به نبود بازار مناسب برای عرضه محصوالت جدید، کم توجهی به 

ها در به  توجهی آن عدم حمایت مدیران وقت کارخانه و بی ز آنتر ا مقوله بازاریابی و مهم
آالت مستهلک شده، کارخانه برای همیشه تعطیل  روزرسانی و نوسازی تجهیزات و ماشین

 .شد

کارگرانی که مشمول شرایط : او در رابطه با وضعیت کارگران این کارخانه، بیان کرد
ها  ای هم در سایر شرکت رید شدند و عدهبازنشستگی و بازخریدی بودند، بازنشسته و بازخ

اند که مستولیت حفاظت از کارخانه  مشغول به کار شدند؛ و فقط تعداد کمی کارگر باقی مانده
 .و نگهداری از ماشین آالت آن را برعهده گرفتند

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد با تغییر کاربری مجددا این واحد تولیدی فعالت خود را از سر 
چون کارخانه فارسیت در محیط شهری قرار دارد باید تولیدی داشته باشد : گیرد، عنوان کردب

که مشکالت زیست محیطی برای مردم ایجاد نکند بنابراین مالک کارخانه باید نسبت به تغییر 
 .کاربری خود اقدام کند
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و منابع مالی به گفته وی؛ این کارخانه در زمانی که تعطیل شد هیا مشکلی از نظر سرمایه 
کرد با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو  هایی که ایجاد می نداشت و صرفا  به دلیل آلودگی

ضمن اینکه به واسطه استفاده از مواد سمی و خطرناک آزبست، دیگر مشتری برای . شد
 .تولیدات آن وجود نداشت

اینکه مدیران کارخانه طبق اظهارات وی؛ به دلیل توق  طوالنی مدت تولیدات این کارخانه و 
اندازی مجدد  فارسیت با گذشت حدود شش سال هنوز هیا طرح و برنامه جایگزنی برای راه

آن ندارند، اگر قرار باشد مستوالن دست روی دست بگذارند هرگز این کارخانه تعیین تکلی  
 .شود نمی

باعث مشکالت ی خطرناک آزبست در تولید ورق و لوله  استفاده از ماده: وی همچنین گفت
ای برای این کارخانه و کارگران آن داشت؛ بنابراین هیا راهکاری برای نجات این کارخانه  عدیده

جزء تغییر کاربری وجود ندارد که متاسفانه عزمی برای آن وجود ندارد اما اگر اقدامی انجام 
 .اهیم بودنشود به مرور شاهد از بین رفتن ساختمان و ماشین آالت این کارخانه قدیمی خو

 ۰۱۰۵های قدیمی در استان لرستان است که در سال  کارخانه فارسیت دورود یکی از کارخانه
 .داد راه اندازی و عمده محصوالت آن را ورق ایرانیت و لوله با ابعاد مختل  تشکیل می

 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۹شنبه سه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ی خود که در این روز منتشر شد، اعالم  الملل در گزارش ساالنه سازمان عفو بین:است

سرکوب دگراندیشان، زنان، دگرباشان، معترضان و مخالفان سیاسی و  ۵۱۵۰کرد در سال 

 .است ها، خبرنگاران و آزادی بیان در ایران ادامه یافته همچنین شکنجه و اقدام علیه رسانه

  جنگ اکرائین/   نهادهای همبستگی با جنب  کارگری در ایران دد خارج از کشور -*

 :جنگ بلوک های سرمایه داری است 

با گذشت یک ماه از حمله نظامی دولت : آمده است ...عیه نهاد های همبستگی البرپایه اط
این جنگ ،نه جنگ  سرمایه داری روسیه به اکرائین،سیر رویدادهای جاری نشان داده است که

کارگران روسیه وکارگران اکرائین بلکه جنگ بلوک بندی های سرمایه داری برسرسهم قدرت 
تنش های سیاسی دراکرائین از سال ها قبل و مشخصن . دراستراتۀی جهانی سرمایه است

روند این . اوج گرفت و اینک بصورت نظامی خود را به نمایش گذاشته است 2100از سال 
نظر از این که چگونه آغازشد و چه نتایجی برای طرفین درگیردارد، برای طبقه  جنگ، صر 

کارگرو توده های ستمدیده،چیزی جز کشتارو آواره گی،افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی 
.برآنها و در یک کالم ازبین رفتن جان و مال کارگران نیست و نخواهد بود  

مشخصه جنگ جاری در . نیابتی بوده ایم  طی ده سال گذشته درجهان شاهدچندین جنگ 
اکرائین، درگیری نظامی آشکار بلوک بندی های سرمایه داری، روسیه از یک طر  و 

طی همین مدت دو طر  درگیر در جنگ . ناتو،مشخصن امریکا و اروپا، از طر  دیگراست 
جهانی موقعیت تمامی ابزارها و امکانات عمومی جامعه را بخدمت گرفته اند تا در استراتۀی 

هزینه های بسیارباالی جانی و مالی این جنگ به دوش کارگران و توده .خود را مستحکم کنند
دولت ها هزینه . در کنارکشتارانسانی،میلیونها نفر آواره شده اند.های ستمدیده افتاده است

 های هنگفت و غیر قابل شمارش را به نظامی گری و آرایش جدید سیاسی اختصاص داده اند
.رسانه های عمومی را دربست در اختیارخود گرفته اند وبه ابزاری جنگی تبدیل کرده اند.   

اختصاص منابع عمومی به جنگ و نظامی گری باید لغو . جنگ دراکرائین باید فورامتوق  شود
استفاده از رسانه های .تمامی منابع مالی به رفاه و بهداشت وآموزش جامعه تعلق دارد .شود

. می بایست متوق  شود ی جنگ و تبلیغات سیاسی حول آن عمومی برا  



تحقق این خواست ها تنها با . این خواست کارگران وتوده های ستمدید درسراسر جهان است
دخالت عملی طبقه کارگر و از طریق اعتراضات و اعتصابات وگردهمایی ها وتظاهرات میسر 

ه داری و سیاست های جنگ افروزانه و می گردد تا با جنبشی اجتماعی قدرتمند بتوان سرمای

.دستگاههای تسلیحاتی اش را به عقب راند  

2222مارس   

nhkommittehamahangi@gmail.com 

https://t. me/nahadhayehambastegi 

 
 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

 :استآمده ۰۰۱۰ فروردین ۹سه شنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
شدگان مراسم نوروز در سنندج، با تودیع قرار  سهراب جاللی و جمال اسدی، از بازداشت

 .وثیقه در این روز از زندان این شهر آزاد شدند

:  8028 های کارگران بازنشسته صنعت نفت در سا  خواسته -*  

عت نفت کارگران بازنشسته صن : آمده استفروردین، 9روز سه شنبه برپایه خبر منتشره در 

 :بند بقرارزیر رسانه ای کردند 22را در  0010خواسته هایشان در سال 

 تثبیت همسان سازی در قانون مدیریت خدمات کشوری.۰

 تبدیل وضعیت کانونها از حزبی به صنفی.۵

ارائه خدمات رفاهی در شان بازنشستگان محترم و ارتقاء کارآیی کارت منزلت و ابالغ به .۱

 کاری با بازنشستگاندستگاهها در جهت هم

استخدام فرزندان بازنشسته در شرکتها و ادارات تحت پوشش صندوق بازنشستگی و یا .۰
 ادارات محل اشتغال پدر ومادر

  ارتقاء سطح طرح های یاری خرید از فروشگاههای افق کوروش و رفاه.۵

 نظارت نمایندگان بازنشستگان در امور صندوق بازنشستگی.۶

  انکی عکس دارلغو صدور کارت ب.۱

 تسریع در پرداخت هزینه های بیمه ی تکمیلی.۵

 تبدیل صندوق بازنشستگی به سازمان بازنشستگی.۹

 افزایش  مبلغ وام ضروری و افزایش تعداد مبلغ و تعداد گیرندگان وام ازدواج فرزندان.۰۱

ی در قانون مدیریت خدمات کشور ۶۵ماده  ۱پرداخت مطالبات بازنشستگان بر اساس بند .۰۰
 ارتباط با فوق العاده شغل

 شفا  سازی فیش های حقوقی.۰۵

 اختصاص بیمه ی تکمیلی مطابق شاغلین برای بازنشستگان دستگاهها .۰۱ 



واگذاری بخشی از خدمات نمایندگی صندوقها در استانها به کانونهای بازنشستگی و .۰۰

 افزایش اختیارات کانونها

  ابطال اساسنامه فعلی.۰۵

 انشیز درمانحذ  فر .۰۶

 همسان سازی باشاغلین .۰۱

 ۵۱احقاق حقوق بازنشسته کد  .۰۵

درصدمعیشت ، ورزشی ، گردشگری ، سرانه باشگاهی هرساله  ۰۱۱افزایش حداکثر  .۰۹

 باتوجه به تورم

  اشتغال فرزندان بیکار بازنشستگان وبازماندگان .۵۱

گی ونه بانک های عامل تعلق حداکثری وامهای مصوب ازطریق صندوق های بازنشست .۵۰

 زیراتوان پرداخت سودبانکی بازنشسته نداشته وندارد

 ترمیم مستمری طبق روال سال های قبل. ۵۵

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین۰۱چهارشنبه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
اده در اردکان یزد یک ساعت قبل از اجرا و ز در این روز خبر رسید کنسرت حمید آرام:است

در حالی که مردم در سالن بودند، با دستور اماکن به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شده 

 .است

 خود روز چهارمین وارد تپه_هفت_نیشکر# کارگران_اعتراض# و اعتصاب# -*
  :شد

 آفات دفع بخش انکارگر :آمده است فروردین 01 شنبه سهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ  
 دفتر مقابل در و کشیده کار از دست متوالی روز چهارمین برای تپه_هفت# شرکت
 .کردند تجمع مدیریت

 و ماه 5 به ماه 6 از و ماه 6 به سال یک از قراردادها زمان کاهش به کارگران این اعتراض
 سایر انکارگر. است کارگران از تعدادی اخراج و جدید قرارداد انعقاد عدم همچنین
 تا گویند می و اند پیوسته اعتراض این به خود همکاران از دفاع در نیز شرکت بخشهای
 گفتنی. داشت نخواهند بر تجمع و اعتراض از دست هایشان خواسته کلیه به رسیدن
 تهدید ضمن تپه هفت نیشکر شرکت حراست اداره رئیس اعتصاب این تداوم دنبال به است

 با وی کند، پیدا ادامه کارگران اعتصاب و اعتراض که صورتی در" کرد اعالم اخرج به کارگران
 این به کارگران اما" داد خواهد پایان اعتصاب این به ویۀه یگان و انتظامی نیروهای کمک

 .دادند ادامه خود اعتراضی حرکت به و نکرده اعتنایی تهدیدات

  :تهران در مرغ عدد یک دریافت برای صف کیلومترها -*

 که کشوری در : آمده است  فروردین 01 شنبه سهایه خبرمنتشره در تاریخ روز برپ 
 برده بکار ها تروریست# ائی منطقه های رقابت در و تبدیل موشک# به هایش سرمایه

 می انتظار به ساعتها مرغ# عدد یک دریافت ص  در چنین این مردمش شود، می
 که دولتی. است نشده مشاهده مه جهان# کشور# فقیرترین# در وضعیت این. ایستند

 .است اولویت اش سرنگونی# نباشد، مردم# زندگی# اولیه نیازهای تامین اولویتش



 درمانی خدمات درآمدن تعلیق به از گیالن مخابرات شرکتی نیروهای نگرانیِ  -*
 :شسکام به یاجتماع تامین ماهه یک فرصت /ها آن برای
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جمعی از نیروهای شرکتی : آمده است  0010فروردین  01به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
مخابرات گیالن در تماس با خبرنگار ایلنا، از بدهِی شرکِت شسکام به سازمان تامین اجتماعی 

  .هایشان ابراز نگرانی کردند برای خود و خانواده و به تعلیق درآمدِن خدمات درمانی

ماه متوالی حق بیمه  ۱عدم پرداخت   به دلیل ۰۰۱۰ی این نیروها؛ از تاریخ اول فروردین  به گفته
توسط شرکت شسکام به سازمان تامین اجتماعی، نیروها از حمایت و پوشش درمانی خارج 

یره انجمن صنفِی کارگری مخابرات گیالن، ای که بین رئیس هیأت مد شدند اما بعد از جلسه
نماینده شرکت شسکام و مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان گیالن برگزار شد، سازمان 
تامین اجتماعی با پرداخت ده درصد بدهِی شرکت به تامین اجتماعی موافقت کرد و مشکل 

  .نیروها به طور موقت تا اردیبهشت ماه حل شد

ی بیمه دارند اما اینبار به  ماه معوقه ۵روی هم رفته این نیروهای شرکتی ها؛  ی آن به گفته
  .دلیل عم پرداخت حق بیمه در سه ماه متوالی نیروهای از پوشش بیمه خارج شدند

مشکل نیروها به صورت موقت حل شده : گویند ها با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده، می آن
دهی خود را تا اردیبهشت با سازمان تسویه نکند و است اما ما نگرانیم شرکت شسکام ب

  .ها بازهم از پوشش درمانی خارج شوند آن

سازمان تامین اجتماعی به شرکت شسکام فرصت یک ماهه داده  ی این نیروها؛ به گفته

 کند است و دیگر هیا عذری را قبول نمی

 جمهوری نمابی ساله 25 همکاری داد قرار علیه اعتراضی تجمعات تازه دور -*

 :چین دولت و اسالمی

 روز همانند نیز امروز :آمده است  فروردین 01 شنبه سه برپایه خبر منتشره در تاریخ روز
 اسالمی جمهوری مابین ساله_۵۵_قرارداد# به اعتراض# در کرج# و تهران# در مردم گذشته

 .کردند برگزار اعتراضی تجمعات و آمدند خیابان به چین# دولت# و

 : دهند می شعار نمعترضی#

 نمیشه کامبوج ایران الدوله، ظری  آهای

  گیریم می پس را ایران میریم، می جنگیم، می

 .است گیر چشم زنان# حضور تجمعات این در

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

 :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰۰شنبه  پنج به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
روز خبر رسید با وجود وخامت حال زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد که از در این 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1212581-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1212581-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%85


برد، به دستور وزارت اطالعات، به وی مجوز مراجعه به پزشک خارج از  بیماری کبد رنج می

 .شود زندان داده نمی

 :شود می گرانتر درصد 7 ماه اردیبهشت او  از برق و آب تعرفه -*

 اردکانیان_رضا# ،:آمده است  فروردین 00 شنبه چهار ز برپایه خبرمنتشره در تاریخ رو
 جاری سال اردیبهشت ابتدای از»:   گوید می رابطه این در رهیم# نیروی_وزیر# 
 افزایش منتظر« .یافت خواهد افزایش درصد  7 کنندگان_مصر # برق_و_آب_تعرفه#

 .باشید کاالها سایر قیمت

تقا  آب هلیل رود مقابل ورودی کارگاه جمعی از اهالی جنوب کرمان نسبت به ان -*

 :   تجمع اعتراضی نمودند تونل انتقا  آب در بردسیر

 

جلوگیری اهالی خشمگین جنوب  :آمده است فروردین، 00روز پنج شنبه برپایه خبرمنتشره در 
نصب چادر جلو درب ورودی  کرمان ازادامه حفاری با ورود به کارگاه وبیرون کردن کارکنان و

جمعی از اهالی جنوب کرمان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به انتقال آب .اه کارگ
هلیل رود به شهرستان کرمان دست به تجمع مقابل ورودی کارگاه تونل انتقال آب در 
بردسیرزدند و وارد محوطه کارگاهی شدند و همه کارکنان به جز نگهبانان را از منطقه خارج 

درب ورودی کارگاه از ورود و ادامه کار در روزهای بعد جلوگیری کردند و با نصب چادر جلو 

 .خواهند کرد خبردادند

پس از : فروردین،یک فعال محیط زیست در این باره به خبرنگار رسانه ای گفت 02روزجمعه 
اطالع مردم از آغاز به کار حفاری تونل انتقال آب سرشاخه های هلیل رود به کرمان از  سمت 

در شب ها و تعطیالت نوروزی ، تعدادی از نمایندگان مردم روز گذشته جلو   گلزار بردسیر
 .ورودی کارگاه تونل انتقال آب تجمع کردند و خواستار تعطیلی حفاری شدند

مامورین انتظامی و امنیتی نیز به مردم وعده دادند که به صورت مسالمت آمیز به : وی افزود
ی از منطقه کارگاهی خارج شوند و به عملیات حفاری تجمع خود پایان دهند تا کارگران حفار

 .غیرقانونی و بدون مجوز از سازمان محیط زیست پایان دهند

اما تعدادی از کارکنان اداری با خاموش کردن ریل نقاله سنگ : این فعال محیط زیست ادامه داد
که کارگران  این  در حالی بود. های بریده شده، وانمود کردند کار حفاری تعطیل شده است

مردم نیز که از فریبکاری پرسنل و . حفاری در تونل انتقال آب هنوز مشغول به حفاری بودند
کارکنان آگاه شدند ، وارد محوطه کارگاهی شدند و همه پرسنل به جز نگهبانان را از منطقه 

د که خارج کردند و با نصب چادر جلو درب ورودی کارگاه از ورود و ادامه کار در روزهای بع
 .جلوگیری خواهند کرد خبردادند

حفاری تونل انتقال آب سرشاخه های هلیل رود به کرمان اگر چه به بهانه : وی عنوان کرد
تامین آب آشامیدنی شهر کرمان دارد انجام می شود  ولی در واقع برای تامین آب صنایع و 

های زیر زمینی را  با انتقال آب هلیل رود مسیر آب. گردشگری در شهر کویری کرمان است
منحر ، و موجب خشک شدن باغ های گردوهای چند صدساله روستاهای اطرا  تونل شده 

 .اند



 :کرمانشاه - باباجانی و ثالث در رودخانه روی بر پل بجای تیرآهن -*

 # 6 مردم:آمده است ۰۰۱۱ ماه فروردین ۰۰ چهارشنبه برپایه خبرمندرج در تاریخ
 عدم علت به کرمانشاه#  - باباجانی_و_ثالث# منطقه در «رهد_دولی#»    منطقه روستای

 «ارتباطی_پل#»   نداشتن و آنها به رسانی_خدمات# به نسبت حکومتی مستوالن توجه
 راهکار، این. اند کرده نصب روخانه# بر «پل#»  عنوان به را «تیرآهن#»  دوشاخه ازسرناچاری

 این ارتفاع از روستاها این دختران# و زنان# ادهافت اتفاق بارها بوده همراه زیادی مخاطرات با
                               . است افتاده خطر به شان جان و کرده سقوط رودخانه داخل به ها تیرآهن
 از اهالی و هستند سالم# آشامیدنی_آب# فاقد روستاها این مردم است ذکر شایان

. است بهداشتی_غیر# و ناسالم# که کنند می استفاده «زمکان_رودخانه# » جاری_آب#
 ای مضحکه# در روستاها این اهالی شرکت عنوان تحت دزد# و الشخور# ای عده دیگر مدتی
 می محروم_مردم# این سراغ به «دزد_شوراهای# و جمهوری_ریاست_انتخابات#»   بنام
 .روند

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۵جمعه یسندگان ایران،به گزارش کانال تلگرامی کانون نو
ای در  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار اطالعیه:است

این روز ضمن حمایت از مطالبات معلمان و فرهنگیان بازنشسته، بر حق اعتراض و اعتصاب 

 .تأکید کرد و خواستار آزادی تمامی معلمان دربند شد

در نقد بخشنامه غیر کارشناسانه ( تهران ) انون صنفی معلمان ایران بیانیه ک -*
 : بازگشایی کامل مدارس

( تهران ) کانون صنفی معلمان ایران : آمده است  فروردین، 02جمعه  زرو برپایه خبر منتشره در

 :بیانیه ای بشرح زیر در نقد بخشنامه غیر کارشناسانه بازگشایی کامل مدارس،منتشرکرد

لی که بیش از دو سال از شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد و در این فاصله جان در حا
بسیاری از هموطنانمان قربانی عملکردهای غلط و سو مدیریت مستوالن شده است، 

 .همچنان شاهد تداوم این سیاست ها بویۀه در ساختار آموزش عمومی کشور هستیم

از سمت وزارتخانه، اداره و مدیران مدارس، برای  در حالی با بخشنامه ها و پیام های متعدد 
فروردین برای بازگشایی کامال حضوری  ۰۰تاکید و در حقیقت تهدید معلمان و دانش آموزان در 

هستیم که بر هیچکس پوشیده نیست که بعد از تعطیالت نوروز و سفرهای نوروزی و شنیده 
شاهد گسترش و اپیدمی مجدد این بیماری ها از سویه جدید کرونا و موارد مشابه ما احتماال  

 .و همچنین اینبار تلفات جبران ناپذیر در کودکان خواهیم بود

اما همچنان وزارتخانه بر نظرات غیر کارشناسانه و بدون تایید متخصصان بهداشت و درمان 

 .کشور اصرار دارد

سانه موارد زیر را به ضمن نقد این عملکردهای غیر کارشنا( تهران ) کانون صنفی معلمان ایران

 :سمع و نظر همکاران و هموطنان عزیز می رساند

در بخشنامه بازگشایی مدارس، در حالی بر  عدم الزام به رعایت فاصله گذاری های  .۰
با تمرکز   فیزیکی تاکید شده است، که در مدارس شهر های بزرگ بویۀه مدارس استان تهران

دانش  ۰۱در بسیاری از این مدارس حضور بیش از . یمجمعیتی باالی دانش آموزان مواجه هست
آموز در یک کالس ضمن ایجاد مشکالت آموزشی، در شرایط کرونایی کنونی می تواند عواقب 

این در حالی است که بسیاری از این مدارس فاقد امکانات . جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد
 .رای رعایت پروتکل های بهداشتی استاولیه تهویه و فاقد فضای آموزشی کافی و مناسب ب

در حالی در بخشنامه صادره بر مراقبت دانش آموزان توسط مراقبین سالمت تاکید شده  .۵
در واقع تاکید بر چنین . است که عمال بسیاری از مدارس کشور فاقد چنین نیروهایی است



خود مستوالن  مواردی در بخشنامه وزارتی، بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسانه ای داشته و
هاست که با کمبود نیروی آموزشی و مشاور  وزارتخانه هم می دانند، مدارس کشور سال

مواجه است، و مقوله ای همچون مراقب سالمت، بیش از هرچیز تخیل فرادستان آموزشی 

  .است

. در این بخشنامه بر الزام مدیران مدارس در راه اندازی سرویس مدارس تاکید شده است .۱
ر حالی است که در همین مدت آموزش ترکیبی که معلمان الزام بر حضور در مدارس  این د

داشتند، بسیاری از همکاران از عدم دسترسی به سرویس مدارس در مناطق دور افتاده گله 
در نتیجه قابل پیش بینی است که درنتیجه اقدام عجوالنه کنونی، بدون در نظر .مند بوده اند 

الزم، شاهد هرج ومرج گسترده در وضعیت عبور و مرور شهرهای بزرگ گرفتن زیر ساخت های 

 .خواهیم بود

در بیش از دو سال گذشته وزارت آموزش و پرورش عمال هیا گونه مستولیتی در قبال  .۰
تامین وسایل آموزشی  برای معلمان در شرایط آموزش مجازی بر عهده نگرفته ومعلمان با 

عالوه برآن . آموزش مجازی را از جیب خود پرداخت کرده اند استفاده از وسایل شخصی  هزینه
نزدیک به سه میلیون دانش آموز بدلیل عدم برخورداری از امکانات اولیه آموزشی و عدم 

 .دسترسی به اینترنت، از چرخه آموزش کشور خارج شده اند

وزشی در کشور الزم می داند بار دیگر به فرادستان آم( تهران ) کانون صنفی معلمان ایران 
هشدار دهد که تصمیمات غیر کارشناسی در بازگشایی مدارس در گذشته  پیامدهای 

این بار نیز با توجه به شرایط مدارس ایران . هولناکی برای دانش آموزان و معلمان بدنبال داشت
زم لذا ال. و کمبود امکانات بهداشتی، به نظر می آید، تکرار چنین پیامدهایی دور از ذهن نیست

است که هر گونه تصمیم گیری در مورد بازگشایی کامل  مدارس کامال کارشناسانه و بر 
 .مبنای نظرات متخصصان، پزشکان و صاحب نظران مستقل انجام شود

بی شک هرگونه مستولیت عواقب چنین تصمیم گیری هایی با شخ  وزیر آموزش و پرورش 
 .کشور می باشد

 استانداری# مقابل عبدهللا _کوت# ریشهردا کارگران مطالباتی تجمع -*

  :  نخوزستا#

 شهرداری#  کارگران# از شماری  ، ماه فروردین 02 پنجشنبه برپایه خبرمندرج در تاریخ روز 
 خود گذشته سال عیدی# و ماهه 0 مزایای و حقوق دریافت عدم به اعتراض در عبدهللا_ کوت_

 و معوقه حقوق پرداخت خواهان آنها. ندکرد تجمع# خوزستان_استانداری# مقابل گذشته روز

 .هستند خود نشده پرداخت عیدی

احضار  تهدید  زندان :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*

 : کنیم های صنفی معلمان را شدیدا محکوم می و فشار بر فعالین کانون

درسالی که گذشت،  شاهد : آمده است .... به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران 
اعتراضات مستمر و سراسری معلمان و فرهنگیان بازنشسته در بیش از دویست شهر کشور 

ایم که متاسفانه عوامل  سازی حقوق بوده بندی و همسان در اعتراض  به عدم اجرای رتبه
سازی قضایی فشار بر معلمان و  امنیتی و نیروهای انتظامی با توسل به خشونت و پرونده

 .اند بازنشستگان فرهنگی را افزایش داده

ای معلمان و فرهنگیان بازنشسته  ها و احضارهای فله امنیتی با بازداشت -  مستوالن قضایی
اقدام به پرونده سازی برای این فعالین و تعیین تاریخ دادگاه بالفاصله بعد از تعطیالت نوروز  

ته و آقایان رسول بداقی و حمید قندی از برای  خانم هاله روحزاد از معلمان و فعال بازنشس
در روزهای پانزدهم و شانزدهم فروردین ماه  ( اسالمشهر)اعضای کانون صنفی معلمان 

هم اکنون دهها تن از فعالین معلمان به دلیل فعالیت های صنفی با احکام سنگین ، .اند کرده
 .همچنان درزندان،  دوران محکومیتشان را سپری میکنند



کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  تهران و حومه با تاکید بر حق اعتراض و اعتصاب،  سندیکای 
کند و خواستار آزادی تمامی  از تمامی مطالبات معلمان و فرهنگیان بازنشسته حمایت می

کند  سازی، احضار ،فشار و تهدید آنان را قویا محکوم می معلمان دربند میباشد و هرگونه پرونده
توان صدای بحق مزدبگیران و فرودستان که در  که با فشار و تهدید و زندان نمیو تاکید دارد 

 .ترین شرایط معیشتی قرار دارند را خاموش کرد سخت

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین۰۵جمعه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ای در این  با انتشار اطالعیه( دیسک)ی مترقی ترکیه های کارگر کنفدراسیون اتحادیه:است

روز خواستار آزادی فوری هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی، دو تن از فعاالن کارگری و از 
  .اعضای کانون نویسندگان ایران شد

کاله و مراتع  ادامه اعتراضات نسبت به احداث ابرپروژه پتروشیمی در حریم میان -*

 :د زاغمرزملی روستای حسین آبا

المللی میانکاله در اعتراض  زیست و تاالب بین دوستداران محیط: برپایه خبر منتشره آمده است 
آباد در نزدیکی این تاالب برای  های مرتعی منطقه حسین به آغاز عملیات تغییر کاربری زمین

یش از ساعت ب 01ساخت مجتمع پتروشیمی ، کارزاری اینترنتی راه انداختند که طی کمتر از 
 .اند نفرآن را امضا کرده 1511

بنابه گزارش رسانه ای شده،اعالم خبر ساخت یک مجتمع پتروشیمی در نزدیکی تاالب 
گذرد، اما به  ها از مطرح شدن آن می المللی میانکاله هرچند که چندان جدید نیست و مدت بین

ضور وزیر کشور ابعاد زمین زده شدن کلنگ این واحد در سفر هیتت دولت به مازندران و با ح
 .خبری و البته دامنه اعتراضات نسبت به اجرای این پروهه را بیشتر از گذشته کرد

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین۰۱شنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
بعیدی در زندان سمنان که از این روز خبر رسید مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی ت

ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری  ۰۵دوران محکومیت  ۵۵دیماه 
کند، علیرغم شرایط نامناسب جسمی از رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی  می

 .محروم مانده است

                           آن بی کفن خفتگان است                                                آینده از -* 
  از سری نامه های منتشر نشده فرزاد کمانگر با صدای وی

زندانی عقیدتی  ۵در حالی که چهل روز از اعدام غیرقانونی و غیرانسانی  - خبرگزاری هرانا 
در زندان (  یلی، علی حیدریان، شیرین علم هولی و مهدی اسالمیانفرزاد کمانگر، فرهاد وک) 

کند و البته چنان از پس دادن پیکرهای آنان خودداری میگاه امنیتی همگذرد، دستاوین می
نام شده است، در چلهم این جان صورت گمداری کردستان مدعی دفن پیکرها بهاستان

ن افراد، نامه ای منتشر نشده از معلم جان باخته ای "بی کفن خفتگی"باختگان و به مناسبت 
الزم به توضیح است، فرزاد .  فرزاد کمانگر از سوی خبرگزاری هرانا انتخاب و منتشر می شود

کمانگر این نامه را با تأسی از سرگذشت یکی از زندانیان دهه شصت نگاشته است، زندانی 
ه، به دلیل شکنجه و ضرب و شتم، مورد اشاره که از ضع  بینایی شدیدی برخوردار بود

شود به جای شیشه، تکه ای مقوا بر عینک خود بگذارد و این شکند و مجبور میعینکش می
آخرین تصویری است که مادر زندانی از او دیده است، زندانی سیاسی مورد اشاره کمی بعد 

نامه را فرزاد نام و بی نشان دفن می شود، این زیر شکنجه به قتل می رسد و در گوری گم
 . کمانگر به مادر این زندانی سیاسی تقدیم کرده بود

http://hra-news.org/685/00/2132-1.html
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و دندان  طناب و گردن  آت  و پوست   زندان داستان تن است و تازیانه  مشت 
 سرب و قلب

زندان سرودی است برای زنده نگه داشتن امید  زندان دریچه ای است به آینده ای 
 روشن 

  : سانتیاگو  شیلی: تصویر او  

نزند و ترانه و الالیی   گری در حال خرد کردن دستان زندانی اش می باشد تا گیتارهشکنج
 برای کودکان شیلی نسراید، اما او بی وقفه می خواند

 !بیا بیا بیا

 بیا، جاده پهناور را در می نوردیم،

 .آینده دیگری در کار تکوین است

 !"دیکتاتور مردآسوده بخوابید  :" تیتر روزنامه های شیلی: سال ها بعد 

-و نوازنده گیتار زینت بخش دیوان شاعری می شود و مردم به شاه بیت دیوان شاعرشان می

  .نازند

 : استالین - زندان های شوروی سابق: تصویر دوم 

کند هر کس را دگر گونه نماید و تبعید میکشد، قطعه قطعه میکند، میقساوت می" بریا" 
 .بیاندیشد

 ! چند دهه بعد

، آب دهان به زمین می "بریا"نکی سر کالس با خواندن تاریخ معاصر کشورش و شنیدن نام جوا
 . کنداندازد و جوان دیگری صفحات کتابش را با عصبانیت پاره می

  میالدی  عراق  12دهه : تصویر سوم 

حرکت داده  " نگره سلمان"کاروانی از زن و دختر و کودک و پیر و جوان به سوی بیابان های 
شوند تا انفال شوند، کودکی عروسکش را به سینه می چسباند و با چشمانی باز ستاره می

زیر  که عصمتش شمارد و زیر خروار ها خاک مدفون می شود، دختری قبل از اینها را می
 .کشدهای درید  علی حسن مجید هتک شود خود را میچشم

شان اکیزه با خورشیدی که بر تابوتخواهرکان من بی رخت عروسی، پاک و پ: در هزاره سوم 
 . گردندشان بر مینقش بسته است به زادگاه

 . شاشدکودکی در حلبچه بی پروا بر روی عکس و مجسمه صدام می

 .جوانی شیعه هنگام اعدام دیکتاتور، فریاد می زند برو به جهنم

 .و ُکردی به کاخ های بغداد قدم می گذارد و به ریش صدام می خندد



 میالدی  12زندان دیار بکر ترکیه  دهه : چهارم  تصویر

اش به خانواد  او تجاوز می کند و زندانی برای زنده نگه هنرال برای شکستن مقاومت زندانی
 .کندداشتن نوروز، خود را با آتش نوروز جاودانه می

دهند و می مهابا سرود هنرال بزدل را سر، کودکان دیاربکر بر سر هر کوی و برزن بی۵۱۱۹نوروز 
جمعیتی میلیونی به دور آتش نوروز جمع شده اند، آتشی که هنرال بزدل می پنداشت فرو 

 .نشانده است

 تهران - زندان اوین 02دهه : تصویر آخر 

زندانی با عینکی شکسته برای آخرین بار به دیدار مادر می رود تا آخرین تصویر او را با خود به 
 . لباس و عینک شکسته اش را به مادر می دهندقلب زمین ببرد، چند هفته بعد 

نویسد و دختر، نامه را برای زندانی دیگری از زندان اوین برای نامزدش نامه می: سال ها بعد 
 :گونه می خواندمادر بزرگش که عینک شکسته در دست دارد این

 بگذار در هر جای دنیا بی سنگ و صلیب با گوری شکسته گم نام بمانند،

شان سروی آزاده باشد که ریشه در قلب آن ها دارد و ا خاک یکی شوند، بگذار نشانبگذار ب
 .سایدسر به آسمان می

 بگذار بی نشان بمانند،

 ."آینده از آن بی کفن خفتگان است"  

                                                    فرزاد کمانگر                                                                                           
              زندان اوین                                                                                                                   

 ۰۱۵۹اردی بهشت ماه 

 :این نامه را با صدای فرزاد در آدرس زیر بشنوید

http://www.youtube.com/watch?v=L92bW3DINJw 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۰شنبه  یک به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
دیاری زندان اوین با ارسال ابالغیه از کانون نویسندگان ایران در این روز خبر داد دا:است
، نویسنده، پۀوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران، (مهابادی)گذار رضا خندان  وثیقه

 .خواسته است که او را به زندان معرفی کند

 :سنوات نه داریم عیدی نه /چوار پتروشیمی روزمزد کارگران مصائب -*
1213857-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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د کارگران روزمز: آمده است  0010فروردین  00به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز 
  ما جمعی از کارگران روزمزد پتروشیمی: پتروشیمی چوار ایالم در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند

پتروشیمی؛ نزدیک به یکسال و نیم   ی کاری در همین چوار هستیم با چندین سال سابقه
روز تعطیلی، مشغول به فعالیت هستیم البته بدون  ۰۵  روز کار و ۰۵هست که به عنوان 

 .و پاداش عیدی، سنوات

برای عیدی و سنوات چندین بار اعتراض کردیم که چرا به ما عیدی و : این کارگران افزودند
هایی به ما دادند؛ قرار بود از طر  شرکت یه مبلغی به عنوان  گیرد؛ قول سنوات تعلق نمی

و  پاداش برای تمام کارگران روزمزد در نظر بگیرند و به آنها پرداخت بشود اما سال تمام شد
اند؛ سوال  باقی کارکنان شرکت، عیدی و سنوات خود را به موقع گرفته. خبری از پرداخت نشد

 ما این است که مگر ما پرسنل پتروشیمی نیستیم، چرا از تمام مزایا محرومیم؟

گویند هنوز دستور پرداخت  دهند؛ می به گفته کارگران، مقامات پتروشیمی پاسخ روشنی نمی
آیا زمان پرداخت عیدی پایان سال نیست؛ چرا سال : پرسد کارگران میصادر نشده؛ یکی از 

 .اند جدید شروع شده و هنوز دستوری برای پرداخت صادر نکرده

امیدواریم : گویند مندی از تمام مزایای مزدی قانون کار هستند و می این کارگران خواستار بهره
 .مند شویم سنوات و عیدی بهرهدر سال جدید از امکانات و مزایای قانون کار از جمله 

  :است انفجار یک آستانه در جامعه -*

 اقلیما،_مصطفی# ،: آمده است  فروردین 00 شنبهبرپایه خبرمنتشره رد تاریخ روز  
 وعده مردم به بیشتر چه هر» :   نوشت فروردین 00 آرمان روزنامه در مطلبی در شناس جامعه
 انفجار شدت اندازه همان به بیاندازیم تأخیر هب را بنیادین مشکالت کردن حل و بدهیم

 « .بریم می باالتر را اجتماعی

 مردم به اقتصادی فشار که هنگامی آیند می ها خیابان به خود شکم برای مردم» :  افزود اقلیما
 خواهد منجر خیابانی اعتراضات به فشارها این طبیعی صورت به شود می آنها توانایی از بیش
 « .شد

 ها گرانی» :   دهد می ادامه و کرد اشاره گرسنگان لشکر و جامعه خروشان خشم به اقلیما
 ندهد رخ امروز اگر اتفاق این. است انفجار یک آستانه در جامعه و کرده عصبی را جامعه
 « .داد خواهد رخ نزدیک آینده در شک بدون

. کند می ترسیم یانفجار را رو پیش شرایط که نیست شناس جامعه این بینی پیش تنها این
 .کنند می بینی پیش را شرایطی چنین هم سیاسی فعالین و اقتصاددانان

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰۰شنبه  یک به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
امی که از یک سال این روز خبر رسید هاله روحزاد، معلم بازنشسته و همسر اسماعیل گر



پیش در زندان تهران بزرگ محبوس است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه 

 .انقالب احضار شده است

جمعی از کارگران مجتمع پتروشیمی ایالم برای احقاق حقوق مبارزات ادامه  -*

 : برحقشان

گران پتروشیمی ایالم واقع جمعی از کار: آمده است 0010فروردین  00درتاریخ برپایه خبرمنتشره 
درشهرستان چواردراستان ایالم از ادامه کنش هایشان برای احقاق حقوق 

 .برحقشان،خبردادند

چوار هستیم با چندین سال   ما جمعی از کارگران روزمزد پتروشیمی: به خبرنگار گفتند کارگران
روز کار و   05عنوان پتروشیمی؛ نزدیک به یکسال و نیم هست که به   ی کاری در همین سابقه

 .روز تعطیلی، مشغول به فعالیت هستیم البته بدون عیدی، سنوات و پاداش 05

برای عیدی و سنوات چندین بار اعتراض کردیم که چرا به ما عیدی و سنوات تعلق : آنها افزودند
تمام  هایی به ما دادند؛ قرار بود از طر  شرکت یه مبلغی به عنوان پاداش برای گیرد؛ قول نمی

کارگران روزمزد در نظر بگیرند و به آنها پرداخت بشود اما سال تمام شد و خبری از پرداخت 
اند؛ سوال ما این است که  باقی کارکنان شرکت، عیدی و سنوات خود را به موقع گرفته. نشد

مقامات :مگر ما پرسنل پتروشیمی نیستیم، چرا از تمام مزایا محرومیم؟آنها ادامه دادند
گویند هنوز دستور پرداخت صادر نشده؛این کارگران  دهند؛ می شیمی پاسخ روشنی نمیپترو

امیدواریم در سال جدید از امکانات و مزایای قانون کار از جمله سنوات :معترض در خاتمه گفتند
آیا زمان پرداخت عیدی پایان سال نیست؟ : یکی از کارگران نیز گفت. مند شویم و عیدی بهره
 اند؟ د شروع شده و هنوز دستوری برای پرداخت صادر نکردهچرا سال جدی

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۰شنبه  یک به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
، «توهین به مقدسات»شهاب سلطانیان، زندانی سیاسی که به اتهاماتی از جمله :است

، «های ضد دین و ضد نظام نظام از طریق تولید و انتشار پیامفعالیت تبلیغی علیه »
سال حبس تعزیری محکوم شده بود،  ۱به « توهین به رهبر»و « حمایت از خاندان پهلوی»

 .با پایان ایام مرخصی در این روز به زندان تهران بزرگ بازگشت

 و «دستمزد درصدی ۴۷۷۵ افزای »نگاهی به نق  زنان در توسعه یافتگی  -*

 دوخت برش تا سفته و چک گرفتن از /ای زیرپله های کارگاه در شاغل زنانِ  نگرانی
 : !مزد هزارتومان سی روزی برای زدن

1213504-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

اشتغال » : آمده است 0010فروردین  00در تاریخ خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم زارش به گ
تر از اشتغال مردان است؛ وقتی پای زنان کم تخص ،  ای به مراتب نگران کننده مقوله« زنان

بیشتر کارگراِن . شود آید، این نگرانی بیشتر می ها وسط می بدون سابقه و در معرض آسیب
در . دهند ای و خارج از نظارت بازرسان کار را زنان تشکیل می های زیرپله در کارگاه مورد استثمار

گیرد،  صورت می« کارمزدی»های خیریه که پرداخت دستمزِد کار دستی به صورت  کارگاه
درصدی  ۵۱۷۰دهند و حاال مساله این است که آیا افزایش  اکثریت کارگران را زنان تشکیل می
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شوند زنان در  شود؛ آیا کارفرمایان راضی می ، شامل حال زنان کارگر میدستمزد در سال جدید
های شغلی شایسته تن به استثمار ناخواسته  معرض خطر را که به دلیل فقدان فرصت

 مند و برخوردار سازند؟ دهند، از تمام مزایای مزدی بهره می

اط با تعداد زنان کارگِر ما آمار مدون و رسمی در ارتب: خطر معرض در نفر میلیون دو از بی 
، ۹۶ای نداریم اما براساس برآورد وزیر کار وقت در سال  های کوچک و زیرپله شاغل در کارگاه

دهند؛ و این یعنی جمعیتی بیش  درصد اشتغاِل غیررسمی کشور را زنان تشکیل می ۵۵حدود 
جمله دستمزد  این اشتغال غیررسمی و محروم از تمام مزایای قانونی از. میلیون نفر ۵از 

ی شهرهای بزرگ  ای دارد؛ از حاشیه مصوب و بیمه تامین اجتماعی، جغرافیای بسیار پراکنده
های شغلی  های دورافتاده و محروم که ذاتا  فرصت مثل تهران و اصفهان گرفته تا شهرستان

ی کاِر  ی این مناطق، زنان کم تخص  و بدون مدرک دانشگاهی و سابقه کیمیاست، در همه
 .صصی، به صورت غیررسمی و محروم از حقوق قانونی، مشغول به کار هستندتخ

فقدان قراردادهای مدون، عدم اگاهی از حقوق صنفی و نبودن قدرت چانه زنی و حق انتخاب، 
ی روابط کار و پرداخت مزد برای این زنان،  راه شکایت این زنان را مسدود کرده است؛ معادله

کرم کارفرماست، اگر خواست دستمزد قانونی یا نزدیک به آن را ای برمبنای مروت و  معادله
در سراسر کشور . کند و اما اگر نخواست، راهی برای استیفای حقوق نیست پرداخت می

ای مشغول به فعالیت هستند که هرگز هیا برخورد ایجابی یا  صدها و هزاران کارگاه زیرپله
گذاشته « رضایت کارگر شاغل»اصل را بر . است ها صورت نگرفته قهری با کارفرمایان خاطِی آن

اند، رضایتی که در شرایط فقدان حق انتخاب و تصمیم گیری، اصوال  رضایت نیست و فقط جبر 
 .است، جبری برآمده از مختصات دشوار زیستن

فعال )سیمین یعقوبیان :سا  شعار تحقق و یافتگی توسعه در زنان اشتلا  نق 
کند  های اشتغال این زنان در سال جدید به شعار سال اشاره می واریدر ارتباط با دش( کارگری

زنان در سالهای اخیر ثابت نمودند که یکی از ارکان بنیادی توسعه : گوید و به ایلنا می
خواهیم شعار سال  اجتماعی، اقتصادی، عدالت اجتماعی و تولید و اشتغال هستند و اگر می

ی زنان به  های مغفول مانده را محقق سازیم باید از ظرفیت -تولید، دانش بنیان واشتغال آفرین-
در . خوبی و عادالنه استفاده کنیم؛ مهمترین معیار رشد، سهم زنان در توسعه انسانی است

درصد اززنان در توسعه انسانی سهیم هستند که  ۱۱کشورهای توسعه یافته معموال بیش از 
ان، قابل مقایسه نبوده و در این میان، اختال  در کشورهای غیرتوسعه یافته میزان مشارکت زن

عوامل مختلفی در این محرومیت وعدم توسعه یافتگی نقش دارد که یکی . فاحشی وجود دارد
ترین آن ها، عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود است و البته مشکالت  از مهم

سمی و اشتغال شایسته را اقتصادی، خود عامل مهم دیگری است که سهم زنان در اقتصاد ر
 .ندارند« فرصت»دهد، به این معنا که زنان اگر بخواهند هم  ناخواسته کاهش می

 مواجه جدی مشکالت با زنان اشتلا  جدید سا  در نباشد  نظارتی اگر وی  گفته به
 افزای  میزان ی مقوله در کار شورایعالی که نتایجی به توجه با» :شود می

 اجرای کنتر  بر کار وزارت دقیق نظارت بایستی است  تهداش ۹۵۰۹ سا  دستمزد
 اخراج افزای  فقط نتیجه باشد  این از غیر اگر که باشد داشته وجود مصوبه
 «.بود خواهد جامعه در دستمزدی تبعیض افزای  و زن کارکنان
بیشترین : کند یعقوبیان اضافه می: غیررسمی و رسمی های کارگاه در زنان مشکالت
های مسکونی  های خصوصی است که در خانه ای و شرکت ی کارگاههای زیر پله احیهخطر از ن

ها و انطباق نداشتن نوع اقامتگاه با نوع  عدم شناسایی این کارگاه. کنند بدون تابلو فعالیت می
ای گرفته تا ظلم آشکار در حق  آورد از فرار بیمه فعالیت، مشکالت بسیاری را به وجود می

های مخفی، نه تنها حقوق قانونی  ص کارکنان زن؛ کارفرمایان این کارگاهکارکنان به خصو
پردازند بلکه با اخذ سفته و تهدید و ارعاب در خصوص شکایت و یا مراجعه به  کارگران را نمی

ایم از زنان سرپرست  بارها شاهد بوده. بندند ها را می دستگاههای مرتبط، دست و پای آن
برای اشتغال شایسته و قانونی ندارند، سفته و چک سفید  خانوار و مستاصل که فرصتی

را در محیط « اطاعت اجباری»اند تا جرئت شکایت و دادخواهی را سلب کنند و  امضا گرفته
 .کارگاه حاکم سازند



قانون اساسی را  ۵۵و  ۵۱اگر به دنبال تحقق شعار سال هستیم باید اصول »وی با بیان اینکه 
ادامه « یتی در محیط کار و در پرداخت دستمزد از میان برداشته شوداجرا کنیم و تبعیض جنس

های شغلی، بایستی شرایط  و دولت محترم در زمینه ایجاد اشتغال و تامین فرصت: دهد می
بدون تردید فقط زمانی که بانوان از لحاظ رفاهیات به حد . مساوی برای زن ومرد مهیا کند

؛، فقط وقتی ترس از بیکاری و بی پولی نباشد و مطلوبی برسند، جمعیت رشد خواهد کرد
 .دولت حمایت کند، زنان به فرزندآوری می اندیشند

های رسمی و  های غیررسمی نیست؛ در کارگاه به گفته یعقوبیان، مشکل فقط از ناحیه کارگاه
بیمه شده نیز به علت استیالی قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصان 

کنند  بیمه شدگان زن مبلغ حق بیمه را به روز و مرتب پرداخت می»: های بسیار مواجه است
شوند؛  و غرامت ایام بارداری با مشکل مواجه می( استعالجی)ولی در هنگام مرخصی زایمان 

مند هستند و الجرم زنان  کارفرمایان بسیاری از موهبِت قراردادهای موقت کار به خوبی بهره
. کنند تا از زیر بار پرداخت حقوق قانونی فرار کنند ی ختم قرارداد، اخراج می به بهانهباردار را 

های زنان کارگر کشور است؛ برخی از کارفرمایان  ازدواج و مادر شدن یکی از بحرانها و چالش
شود و علیرغم  معتقدند که ازدواج و بچه دار شدن باعث کاهش بهره وری در محیط کار می

تی که زنان در محیط کار دارند، به دلیل بارداری یا حتی تشکیل خانواده، به تخص  و مهار
 «.شوند راحتی کنار گذاشته می

 چیست؟ حل راه
 های تشکل در زنان مشارکت نرخ افزای  یعقوبیان  نظر از ها حل راه از یکی

 باالی های الیه به و کنند پیدا عضویت های تشکل در اگر زنان» :است کارگری
 خود قانونی حقوق از توانند می و داشت خواهند رسایی صدای برسند  آن تیمدیری
 جمعیت یک تنها است  جمعی دادخواهی برای ابزار بهترین «تشکل» کنند  دفاع

 « .دارد ایستادگی قدرت که است متشکل
صاد ها و نظارت دقیق بر اقت ها نیز نیازمند همت دولتی اما باال رفتن نرخ مشارکت زنان در تشکل

غیررسمی در جهت از میان برداشتن این بخش آسیب زای اقتصاد است؛ زنی که به ناچار 
سرپرست خانوار شده، پول و پارتی ندارد، سابقه کار و تخص  آنچنانی هم ندارد و برای روزی 

زند یا درزهای لباس  های متوالی برش دوخت می بیست یا سی هزار توماِن ناقابل، ساعت
 !های کارگری باشد؟ تواند عضو تشکل کند، چطور می بچه را چرخ می

های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از حق  بیانیه شورای هماهنگی تشکل -*  

 :تحصیل دختران افلانستان و محکومیت حمله به دختران و زنان در مشهد

 : آمده است های صنفی فرهنگیان ایران شورای هماهنگی تشکلبه نوشته کانال تلگرامی 
ای با خشونت بر سر کار  های جهانی و منطقه ها می گذرد که طالبان با فرش قرمز قدرت ماه

بی گمان محروم کردن دختران افغانستانی از حق تحصیل تنها یکی از هزاران ستمی  .آمدند

  .است ، که به دنبال چشم پوشی جهانیان به روی جنایات و ارتجاع طالبان رخ داد

های جهانی از جمله کنوانسیون حقوق کودکان، یک حق  بر میثاق نامهاگر چه حق تحصیل بنا
شمول است، اما محروم کردن دختران از تحصیل ریشه در رویکرد و تصمیمات  طبیعی و جهان

  .ستیزانه ی طالبان و رهبری امارت اسالمی دارد زن

ست که یکی محروم کردن دختران از ادامه تحصیل بعد از پایه ی ششم یک عمل ضدانسانی ا

  .از پیامدهای آن بیکار شدن تعداد زیادی از معلمان بویۀه  معلمان زن خواهد شد

های صنفی فرهنگیان ایران ضمن دفاع از حق تحصیل دختران در  شورای هماهنگی تشکل

 .کند افغانستان هر نوع ممنوعیت و محدودیت کاری معلمان به ویۀه زنان معلم را محکوم می

های گسترده جهانی از مطالبات معلمان  طی سال گذشته ما شاهد حمایتهمانگونه که در 
دانیم نسبت به وضعیت آموزشی در افغانستان و تهدیدات  ایران بودیم اینک وظیفه خود می



علیه معلمان سکوت نکنیم و با جامعه ی فرهنگی افغانستان به ویۀه معلمان آن کشور اعالم 

 .همبستگی نماییم

دانیم سرکوب زنان و دختران محدود به افغانستان نیست و این یک معضل  آنگونه که همه می
جهانی است و در دنیای امروز زنان حقوق برابر با مردان ندارند و به شیوه های گوناگون ، این 

در ایران نیز طی چهار دهه ی گذشته زنان به پیوسته وگسترده . شود نابرابری بازتولید می
  .اند سرکوب شده

ین اقدام ضد زن، به شیوه ی  طالبان، دیدیم در مشهد زنانی که قصد ورود به ورزشگاه در آخر
گمان این شیوه ی   بی. داشتند با حمله وحشیانه ی ماموران و اسپری فلفل روبرو شدند

های آن را در  سرکوب در ادامه اسیدپاشی به چهره ی زنان قابل تحلیل است و باید ریشه
های قوانین ضدزن را فراهم  زمینه« یا روسری یا توسری » با شعار  ای روزگاری جست که عده

  .کردند

طلب تا اصولگرا و اعتدالی در تصویب و  های درون حاکمیت از اصالح قوانینی که تمام جناح

  .اجرای آن نقش داشتند

کسانی که امروز فاجعه ی مشهد را به شرایط حاکم در خراسان رضوی تقلیل دهند، یا از 
خواهند جامعه نقش آنان در سرکوب زنان را فراموش  اطالع هستند یا می ط تاریخی بیشرای
  .کند

همسری مخال   های صنفی فرهنگیان ایران همانگونه که با کودک شورای هماهنگی تشکل
های آموزشی و اجتماعی  است و خواهان برخورداری دختران در مناطق محروم از حمایت

 .است

ناق در مدارس دخترانه مخال  است و خواهان حق انتخاب پوشش برای همانگونه که با اخت 
همانگونه که با نابرابری دستمزد بین زن و مرد مخال  است و خواهان حق اشتغال . زنان است

جلوگیری از   .کند های اجتماعی زنان حمایت می از حضور در  اجتماع و آزادی .برای زنان است
بوده و رفتاری غیر  + ، از اخالق ورزشکاری به  ماشای بازیحضور زنان در استادیوم برای ت

  .قانونی و غیر انسانی است

شورای هماهنگی ضمن حمایت از زنان معترض و فعاالن زن از ورزشکاران مردمی و باشرافت و 
متاسفانه .خواهد که در برابر این هجمه علیه زنان سکوت نکنند خواه می تمام مردان برابری

کند تا آنان زنان را  جامعه ی جهانی در برابر طالبان در افغانستان مماشات می همانگونه که

  .قربانی کنند

پس همانگونه که مردم افغانستان . کند فیفا نیز خواسته زنان ایران را قربانی منافع خود می
برای تغییر باید متکی به خود باشند مردم ایران نیز شایسته است، با اتحاد و قدرت جمعی 

 .وانین ضد زن را پس بزندق

های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از حق تحصیل برای تمام  شورای هماهنگی تشکل
کودکان جهان از جمله حق تحصیل دختران در افغانستان، خواهان واکنش موثر نهادهای 

  .الملل است المللی به ویۀه یونسکو و آموزش بین بین

کند و با هرگونه سیاست ضدزن  هد را به شدت محکوم میهمچنین تعرض به زنان ایران در مش
در هرجای جهان بویۀه در افغانستان و ایران مخال  است و از نهادهای مردمی می خواهد،  

 .برای دفاع از حقوق زنان متحد شوند

 ۰۰۱۰فروردین  ۰۱

فروردین  در شعبه  85برگزاری دادگاه رسو  بداقی و حمید قندی روز دوشنبه  -*

 : دادگاه انقالب 20ی 



به : آمده است  های صنفی فرهنگیان ایران شورای هماهنگی تشکلتلگرامی کانال به نوشته 
نخستین جلسه ی دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلین  گفته رامین صفرنیا وکیل دادگستری

) دادگاه انقالب  ۵۶در شعبه ی  ۰۰۱۰فروردین  ۰۵رسول بداقی و حمیدقندی روز دوشنبه 
آقای رامین صفر نیا در روز و . برگزار خواهد شد ۹ساعت ( بان شریعتی، خیابان معلم خیا

 .ساعت مقرر همراه موکلین خود در این جلسه حضور خواهد داشت 

 های مطب به را بیماران پزشکان /درمان های هزینه از ساختمانی کارگران گالیه -*
 :کشانند  می خصوصی
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های گذشته، بیمارانی  در سال : آمده است 0010فروردین  00درتاریخ گار ایلنا،به گزارش خبرن
های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی مراجعه  های دولتی و بیمارستان که به بیمارستان

کنند، گالیه  های خود بازمی ها را به مطب ها پای آن کردند، از اینکه پزشکان این بیمارستان می
اند پس از مراجعه به  وهی از کارگران ساختمانی هم از اینکه مجبور شدهحال گر .داشتند

  .کنند های پزشکان مراجعه کنند، گالیه می های تامین اجتماعی، به مطب بیمارستان

بر نظام درمان « پزشک ساالری»در چرایی ایجاد این قدرت برای پزشکان باید به حاکم شدن 
های گذشته از وجود  گان تامین اجتماعی هم در سالشد کارگران و بیمه. کشور اشاره کرد

در نتیجه روند پزشک ساالری، بیماران دارای خدمات از . پزشک ساالری گالیه کرده بودند
های ویزیت به  سازمان تامین اجتماعی که کم درآمدترین اقشار جامعه هستند هم باید هزینه

  .پزشکان پرداخت کنند

به  ۰۰۵۱های خود را از طریق سامانه  نی اعالم کردند که گالیهدر این میان، کارگران ساختما
این مبالغ غیر « طبق روال گذشت»اند اما با این حال  اطالع سازمان تامین اجتماعی رسانده

 .شود متعار  از بیماران دریافت می

کارگران منطقه یک آبفا اهوازنسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری  -*

 : ع اعتراضی نمودند  تجمخوزستان

تهدید کارگران حق طلب به اخراج از کار  :آمده است 0010فروردین  00درتاریخ برپایه خبرمنتشره 
جمعی از کارگران فصلی منطقه یک آبفا اهوازبرای بنمایش  .بجای پاسخگویی به مطالباتشان

خوزستان  گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل استانداری
صورت تمام وقت  تحت عنوان نیروی فصلی به 95از سال : تجمع کنندگان به خبرنگار گفتند.زدند

حقوق : آنها افزودند.نیز چند نیروی دیگر به ما اضافه شد 99مشغول به کار هستیم و از سال 
نظایر گونه مزایا شامل اضافه کاری، حق شیفت، تعطیل کاری و  ماهیانه ما حداقلی بوده و هیا

پرداخت نشده و  0011و  0599عیدی و سنوات سال ها : این کارگران اضافه کردند.آن را نداریم

 .کنند جای آن تهدید به اخراج می به

 :(مهابادی)  گذار رضا خندان ابالغیه برای وثیقه:کانون نویسندگان ایران -*

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1213905-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%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-9/1213905-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF


 

در روزهای اخیر دادیاری :ه استبرپایه خبرمنتشره در کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران آمد
خواسته است که او را به زندان ( مهابادی)گذار رضا خندان  زندان اوین با ارسال ابالغیه از وثیقه

 .معرفی کند

 ۰۰۱۱، نویسنده، پۀوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران اواخر آذرماه (مهابادی)رضا خندان 
تر با تاخیر عامدانه و عدم درمان موثر،  زندان که پیشماموران . در زندان اوین به کرونا مبتال شد

جان به بیمارستان اعزام کرده بودند، با تکرار همین رویه جان رضا خندان  بکتاش آبتین را نیمه
ها ناچار به اعزام او به  را هم به خطر انداختند و سرانجام با اعتراض همبندی( مهابادی)

ی خندان موفق شدند برای او با  روز وکال و خانوادهپس از چند . بیمارستان طالقانی شدند
ی درمان در  میلیون تومانی مرخصی استعالجی بگیرند و او را برای ادامه ۰۱۱ی  وثیقه

در تمام این مدت، از اعزام او به بیمارستان طالقانی تا .بیمارستانی خصوصی بستری کنند
نا و عوارض آن بوده و همین اواخر نیز مشغول مداوای بیماری کرو( مهابادی)کنون، رضا خندان 

 .ناچار تن به عمل جراحی سپرده است

او را به زندان  ۰۰۱۱توجه به وضعیت خندان، اواخر اسفند  ی زندانیان سیاسی بی دادیار ویۀه
ای به دست  چند روز بعد ابالغیه. احضار کرد اما او در وضعیتی نبود که بتواند به زندان برگردد

ید که از او خواسته شده بود خندان را به زندان معرفی کند، در غیر این صورت گذار رس وثیقه
مطلع شدیم با توجه به تمام این فشارها و آزارها، خندان در . شود وثیقه به نفع دولت ضبط می

   .گردد دو سه روز آینده به زندان باز می

ومت است و بازگرداندن ی حک بر عهده( مهابادی)شک مستولیت هر گزندی به رضا خندان  بی

 .او به زندان تهدیدی برای سالمت و جان اوست

 شدن عملی منتظر /است برخوردار آرام  از دولتی مدیریت با تپه هفت -*
 :هستیم ها وعده
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کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  : آمده است  0010فروردین  05در روز به گزارش خبرنگار ایلنا،
هاست مجتمع هفت تپه به دولت بازگشته و از آرامش نسبی برخوردار است،  با بیان اینکه ماه

ها منتظر عملی شدن خواسته های  هرچند کارگران مشغول کار هستند اما آن: اظهار داشتند
ها در زمان واگذاری  تی به آنهایی هستند که مستوالن و کارفرمای بخش دول خود و قول

 .اند داده

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214500-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%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-9/1214500-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


به گفته آنان، هرچند برخی از مطالبات صنفی کارگران همانند بروز شدن مطالبات و برطر  
کارگران هنوز برآورده نشده   ای کارگران حل شده اما مهمترین خواسته شدن مشکالت بیمه

د تغییر شرکت هفت تپه از خواهیم بدانیم با شرایط جدی ما کارگران می: ها گفتند آن.است
های داده شده مستوالن و  خصوصی به دولتی که به صورت قانونی انجام شده، تکلی  وعده

شود؟ هم اکنون وضعیت شغلی برخی کارگران مانند هفت ماه  های کارگران چه می خواسته
 .پیش است

کارگران فصلی ها با بیان اینکه در حال حاضر نگرانی ما نامشخ  بودن وضعیت قرارداد  آن
سالهاست این موضوع را : شود، افزوند ها داده می است که وعده تبدیل وضعیت شغلی به آن

 .اند ایم اما هنوز مستوالن تصمیمی برای تغییر نوع قرارداد کارگران فصلی نگرفته پیگیری کرده

بندی  قهاجرای کامل طرح تجمیع و طب: کارگران درباره سایر مطالبات صنفی خود تصریح کردند
سازی دستمزدها و ایجاد قوانین یکسان در پرداخت حقوق و عقد قراردادها،  مشاغل، همسان

بازگشت به کار نمایندگان تعدیلی و پرداخت دوباره برخی مزایای قانونی و عرفی، بخش 
دیگری از مطالبات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه است که هنوز عملیاتی نشده و این 

 .هایی برای کارگران شده است عث ایجاد گرفتاریمستله امروز با

کارگران با تاکید بر اینکه فعالیت در هفت تپه جریان دارد و کارگران از شرایط فعلی به نسبت 
  هرچند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بعد از: قبل رضایت دارند، در خاتمه گفتند

به دولت واگذار شد و مشکالت ها و ابهامات زیادی از بخش خصوصی  ها با شائبه سال
ای هستیم که کارگران آن از  ای در این راه به وجود آمد اما هم اکنون شاهد هفت تپه عدیده

 .آرامش نسبی برخوردار هستند

یکی از کارگران مصدوم حادثه آت  سوزی شرکت پتروپاالی  کاوشگران  -*

 :   جان باختماهشهر

 

فروردین شرکت  00ران مصدوم حادثه آتش سوزی ، یکی از کارگ(فروردین 05)شنبه شب 
پتروپاالیش کاوشگران ماهشهرواقع در سایت یک منطقه ویۀه اقتصادی پتروشیمی بندر امام 
بنام  محمود قنواتی به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی 

 . اهوازجان خودرا ازدست داد

 :جان باخت برق کرمانشاه بر اثر برق گرفتگییک کارگر سیمبان شرکت توزیع  -*

یک کارگر سیمبان شرکت توزیع برق کرمانشاه  بنام تورج حیدری حین انجام عملیات و رفع 
 .رسانی بر اثر برق گرفتگی از ارتفاع تیرک، جان باخت مشکل برق

 : ند  جان باخت کارگر مقنی در پاکدشت بر اثر ریزش چاه 2 -*

کارگر مقنی تبعه افغانستان حین کار حفر چاه در مجاورت یک  2، (نفروردی 00)یکشنبه شب

 .چاه قدیمی، بر اثر ریزش انباری چاه مجاور جان خود را ازدست دادند

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*



آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
هامات رسول بداقی و حمید قندی، دو تن از اعضای کانون دادگاه رسیدگی به ات:است

 .صنفی فرهنگیان اسالمشهر، در این روز در دادگاه انقالب تهران برگزار شد

 درخواست طرح / بیمه وضعیت به سنگین و سبک خودروهای رانندگان اعتراض -*
 :مرکزی بیمه مدیرعامل مداخله
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رانندگان خودروهای سبک و  :آمده است  0010فروردین  05در روز  ش خبرنگار ایلنا،به گزار
سنگین که زیر پوشش بیمه مشاغل آزاد و اختیاری سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، از 

  .های خود با توجه به ثابت نبودن درآمدهایشان گالیه کردند افزایش حق بیمه

ها  های آن ه مرکزی خواستند که برای تنظیم حق بیمهها از سلیمانی، مدیرعامل بیم آن
  .مداخله کند

گرچه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تابع بیمه مرکزی نیست و 
مجمع  ۱رئیس هیات امنای آن شخ  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما طبق ماده 

اعضای مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه مرکزی عمومی بیمه مرکزی ایران، وزیر کار از 
  .است

ها با مداخله بیمه مرکزی تعدیل  های آن به همین دلیل، رانندگان انتظار دارند که حق بیمه
  .شود

کنند، کارفرما ندارند، گرچه بخشی از سهم  های آزاد و اختیاری کار می رانندگانی که با بیمه
  .عمومی تامین شود ها باید از محل بودجه های آن حق بیمه

های  با این حال، با توجه به اینکه هرساله به نسبت افزایش دستمزد کارگران حق بیمه
شدگان فاقد کارفرما باید  یابد، بیمه افزایش می… های اجباری، آزاد، اختیاری و مشاغل بیمه

  .های خود پرداخت کنند سهم بیشتری را از بابت حق بیمه

ها فاقد مزیت بازنشستگی  اند که شغل آن تنظیم کارزاری یادآور شده این رانندگان همچنین با
ای  های درمانی و تکمیلی شایسته آور است و حتی بیمه زودتر از موعد مشاغل سخت و زیان

  .گیرد را دربرنمی

شوند، سال به سال  آوری نمی پرسند که چرا با وجود اینکه مشمول سخت و زیان ها می آن
  بیشتری را پرداخت کنند؟ های باید حق بیمه

این حق رانندگان زحمتکش نیست که با این : رانندگان خودروهای سبک و سنگین یادآور شدند
وضعیت معیشتی و سختی کار و دوری از خانه و خانواده، بخواهد برای تأمین بیمه خود و 

 .اش این چنین در عذاب باشد خانواده

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۰۵دوشنبه  گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران، به
آمیز با زنانی که قصد ورود به استادیوم فوتبال در مشهد را داشتند،  پی برخورد خشونت

نگاران، شاعران و  های دادخواه، نویسندگان، روزنامه شماری از ورزشکاران، خانواده
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ای در این روز ضمن محکومیت ضرب و شتم زنان، از بازیکنان تیم  یانیههنرمندان با انتشار ب

 .ملی فوتبال ایران خواستند در اعتراض به تباهی حاکم، در کنار زنان ایران بایستند

اعتراضات کارگران فضای سبز منطقه یک شهرداری نسبت به واگذاری به  -*

 :  از سر گرفته شدپیمانکار

کارگران فضای سبز منطقه یک  :آمده استفروردین، 05دوشنبه  روزبرپایه خبرمنتشره در 
شهرداری اعتراضشان را نسبت به تصمیم دوباره شهرداری برای واگذاری بخش فضای سبز 

 .ابزار نگرانی کردند. این منطقه از شهر به پیمانکارازسرگرفتند

انتقاد به واگذاری فروردین،کارگران فضای سبز منطقه یک شهرداری زنجان در  05روز دوشنبه 
روز گذشته در جلسه :مستولیت این منطقه از شهر به پیمانکار،به خبرنگاررسانه ای گفتند

شورای شهر با شهردار زنجان تصمیم نهایی برای برون سپاری بخش فضای سبز منطقه یک 
 .گرفته شده، درنتیجه ما کارگران نگران امنیت شغلی خود هستیم

کارگر شاغل در 011ال حاضر نگرانی ما نامشخ  بودن وضعیت حدود ها با بیان اینکه در ح آن
: فضای سبز منطقه یک است که سالهاست طر  قرارداد با شهرداری هستند، افزودند

ایم بعد از واگذاری بخش فضای سبز به پیمانکار؛ اعضای شورای شهر و شهردار برای  شنیده
اند کارگران شاغل در این بخش  ی اعالم کردهجلوگیری از نارضایتی کارگران و اعتراضات احتمال

شوند که صحت و سقم آن  از شهر به سایر مناطق تحت مستولیت شهرداری انتقال داده می

 .هنوز مشخ  نیست

اولین موضوع مورد بحث کارگران این است که چرا مدیران شهری کارگران و یا :آنهاادامه دادند
ی که به امنیت شغلی و به نوعی آینده شغلی کارگران های ها را در جریان تصمیم نمایندگان آن

دوم اینکه این تصمیم دوسال پیش هم از سوی مدیران شهری . دهند مربوط است، قرار نمی

 .وقت گرفته شد که با مخالفت کارگران کنار گذاشته شد

 ها با بیان اینکه ما خواستار حذ  همه پیمانکاران در مجموعه شهرداری زنجان هستیم، آن
ریشه اصلی مشکالت ما کارگران حضور پیمانکاران مختل  در برخی مناطق : اضافه کردند
خواهد پای  شهرداری زنجان به جای حذ  همه شرکتهای پیمانکاری مجددا می. شهری است

ای دیگر را به مجموعه شهرداری باز کند و بدین ترتیب به فرض انتقال کارگران قرارداد  عده
طق شهری، با جذب نیروی کار قرارداد موقت و حجمی مجددا باید شاهد مستقیم به سایر منا

 .ها در مجموعه شهری باشیم ای کارگر جدید و اعتراضات آن نارضایتی عده

این کارگران با بیان اینکه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر زنجان قبل از هر تصمیمی 
باز شدن پای پیمانکاران، وضعیت امنیت : ندباید به وضعیت شغلی ما کارگران توجه کنند، افزود
به همین دلیل خواسته ما . پذیر خواهد کرد شغلی و معیشتی ما کارگران را بطور جدی آسیب

سپاری است و توقع داریم شهرداری، انجام امور  از مستوالن شهری برچیده شدن طرح برون

 .صورت مستقیم کار کند شهری و فضای سبز را راسا برعهده بگیرد و خود با کارگران به

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۰۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
این روز خبر رسید چهار فعال حقوق زنان، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و 

ی زنان ایران به دو سال و سه ماه حبس ی موسوم به ندا اسرین درکاله که در پرونده
محکوم شده بودند، توسط واحد اجرای احکام زندان اوین جهت تحمل حبس خود احضار 

 .اند شده

 دوا فرودستان و کارگران از دردی چه گوشتی یارانهدهد  ایلنا گزارش می -*
 کند؟ می
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بحث اعطای :آمده است 0010فروردین  05در تاریخ روز خبرنگار ایلنا، رضا اسد آبادی به گزارش 
های اول تا ششم جامعه در روزهای اخیر از  انه مخصوص تهیه گوشت و مرغ برای دهکیار

درحالی که یکی از .سوی تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق مطرح شد
هزارتومانی این ۱۱۱نمایندگان اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت رقم حدود 

زنی کرده بود، برخی کارشناسان درباره ابعاد این طرح و آثار پرداخت  گمانه یارانه به هر خانوار
نقدی مستقیم به کارت بانکی سرپرست خانوار نظرات مختلفی را مطرح کردند که پرداختن به 

  .ها خالی از لط  نیست آن

معاون اجرایی خانه )علی اصلر نجاری : دارد تورمی اثر تنها مستقیم نقدی یارانه
در واکنش به این تصمیم احتمالی دولت که از سوی مجلس مطرح  (استان زنجان کارگر

رسد یک ناهماهنگی در بین مجلس و دولت در زمینه اجرای  به نظر می: شده است، گفت
تومانی وجود دارد و مشخ  نیست که این اقدام براساس چه ۰۵۱۱طرح بعد از حذ  ارز 

نه تعداد . اس چه معیاری قرار است انجام شودمیزان کار کارشناسی و با چه حجم و براس
  .ها و نه حجم پرداختی دولت در این زمینه مشخ  و تعیین شده است دهک

این فعال صنفی در ادامه با تاکید بر اخبار ضد و نقیض مستوالن و اثر روانی این بهم ریختگی بر 
ست، اگر کارشناسی روی پذیر ا اگر اصل بر حمایت اقشار فرودست و آسیب: جامعه اظهار کرد

توانست بر بازار سوار شود و دالالن و مافیای توزیع گوشت  موضوع انجام شده باشد دولت می
اما وقتی دولت بطور . توانست با پرداخت نوعی کوپن موثر باشد را مدیریت کند، این اقدام می

د، این اقدام دقیقا کن ای صادر نمی دهد و کارت جداگانه مستقیم پول را به سرپرست خانوار می
در شرایطی که یکی از معاونان رییس جمهور رسما افزایش . زاست بدون نظارت بر بازار تورم

درصدی دستمزد کارگران قابل توجیه خوانده است، این هیا ۵۱ها را به دلیل افزایش  قیمت
  .سازی جامعه توسط دولت برای تحمل یک تورم کمرشکن ندارد معنایی جز آماده

دلیل  ها به ما در شرایطی هستیم که بسیاری از کارگران در شرکت»با بیان اینکه  نجاری
ماه با این پیام مدیران مواجه شدند که کلیه ساعات  افزایش مزد از همین فروردین

محاسبه تورم تجمیعی برای سبد مصرفی : اضافه کرد« کارشان حذ  شده است اضافه
های دولت بدون دریافت نظر  و این سیاست کارگران هرگز از سوی دولت انجام نشده

  .اقتصاددانان منتقد و انجام این محاسبات راه به جایی نخواهد برد

معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان در واکنش به بحث رقم مطرح شده از سوی اعضای 
ود تورم و دولت با وج: هزارتومانی تصریح کرد۱۱۱الی  ۵۵۱اتاق بازرگانی و احتمال پرداخت رقم 

خواهد ماهیانه حدود یک کیلو گوشت را  ها می قیمت گوشت در سال جاری احتماال با این رقم
رسد که  نظر می نظر از اینکه این میزان چقدر کم است، به صر . به دست خانوارها برساند

ممکن توانند وارد بازار خرید گوشت کنند و  دانند کارگران اغلب این مبلغ را نمی ها نمی دولتی
با . است برای تهیه نان و تخم مرغ و حتی مصر  در حوزه حمل و نقل از این پول استفاده کنند

خبر  این حساب دولت گویا از آثار تورمی این اقدام برای اقتصاد و وضعیت مالی خود نیز بی
  .است

هزار ۱۱۱پرداخت این مبالغ برای تهیه گوشت مانند پرداخت رقم زیر »وی با تاکید بر اینکه 
: گفت« عنوان حق مسکن یک اقدام صوری و نمایشی برای رفع تکلی  است تومان به

گفته خود رییس جمهور  سیاست پرداخت نقدی از آنجا که همواره مشمول تورم است و به



هزارتومان دوره ایشان را دارد، در نهایت ۱نۀاد اکنون ارزش  هزارتومان زمان آقای احمدی۰۵
هزارتومان در آینده نه چندان دور ارزش ۵۱۱یا حتی  ۱۱۱هایی مثل  ممشمول زمان شده و رق
  .خاصی نخواهند داشت

های فرودست جامعه  ما از هر دولتی که قصد داشته باشد به گروه: نجاری در پایان اظهار کرد
کنیم،  کنیم و در این بحث هیا گرایش سیاسی را دخیل نمی و کارگران کمک کند، حمایت می

  .شرطی است که اقدامات نمایشی نباشد اما این به

در ادامه آلبرت :بدهد یارانه دام تولیدکنندگان به مردم به یارانه پرداخت جای به دولت
اصل در »با بیان اینکه  (استاد اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصادی)ُبُلزیان 

: ادی مجلس واکنش دادبه این اقدام پیشنه« ها کنترل شود اقتصاد ایران این است که قیمت
توان با مدیریت و کنترل بازار گوشت و سایر اقالم غذایی و جلوگیری از  در شرایطی که می

ها را کنترل کرد، این اقدام از سوی دولت چندان موثر  جوالن مافیاها و دالالن در این حوزه قیمت
  .نخواهد بود

ها  ها و طیورداری داری شده برای دام افزایش قیمت تمام»این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
دولت باید تالش کند تا بازار را رها : افزود« ها تاثیر گذاشته است افزایش یافته و این روی قیمت

  .زا انجام ندهد نکند و با اقداماتی مثل پرداخت یارانه خود دوباره اقدامی تورم

« پذیر نخواهد گذاشت عاش اقشار آسیباین اقدام تاثیری بر م»بغزیان با تاکید بر این نکته که 
نۀاد باید  های دولت احمدی باتوجه به اظهارات اخیر خود ریاست جمهوری درباره یارانه: افزود

حاصل بر روی دوش  خود دولت به این برسد که این اقدام تنها تحمیل یک بار مالی جدید و بی
  .دولت است

یم دولت از این اقدام منصر  شده و یارانه را به خود ما امیدوار: وی در پایان ابراز امیدواری کرد
معموال در دنیا برای کنترل بازار و بهبود وضعیت معاش در شرایط دشوار . تولیدکنندگان دام بدهد

های  دهند و این اقدام را با نظارت یارانه را برای کاهش قیمت تمام شده به خود تولیدکننده می
دهند، اما در ایران این سیاست  منظور مصر  صحیح انجام می همه جانبه به تولیدکنندگان به

های الکترونیکی همواره آثار تورمی  پرداخت مستقیم نقدی آن هم خارج از فرآیند توزیع کاالبرگ
کنیم که  ما از مشاورین دولت تعجب می. داشته که در نهایت به ضد خودش بدل شده است

 .تر اندیشید صورت جدی شوند و باید در این زمینه به یمسائل بدیهی را چرا به مقامات یادآور نم

در شرایطی که شهریورماه سال :گوشتی یارانه سیاست اجرای از دولت مالی بار حجم
ها رد کرده و  گذشته وزیر کار دولت عمال سیاست یارانه نقدی را در گفتگو با یکی از خبرگزاری

وی در . رانه نقدی بسیار حائز اهمیت استارزش خوانده بود، پرداختن به مستله یا آن را بی
این چرخه معیوب »: این گفتگو با طرح انتقاد از سیاست پرداخت نقدی یارانه نتیجه گرفته بود

های تامین اجتماعی و در نهایت  شود مدام شاهد کسری بودجه در دولت و صندوق باعث می
 «!ید به دنبال تورم بدویمدنبال خلق پول از هیا باید باشیم و با این چرخه همواره با

وی با اذعان در این رابطه که پرداخت نقدی یارانه اثر رفاهی ندارد، تاکید کرده بود که افراد 
حال در شرایطی که دولت هفت دهک از میان . مند باشند ها بهره متمول نباید از این یارانه

باید سنجید که بار مالی این دریافت کنندگان یارانه را مخاطب اجرای این طرح قرار داده است، 
 طرح به چه میزان خواهد بود؟

ترین حالت برای دولت، جمعیت تنها شش دهک دریافت کننده حدود  اگر در بهترین و حداقلی
هزارتومان ۱۱۱پرداخت ماهانه ( که در واقع بسیار بیشتر از این رقم است)میلیون نفر باشد ۶۱

پرداختی با یک ضرب و تقسیم ساده بیش از ترین حالت  به سرپرست خانوار در حداقلی
هزار میلیارد تومان را شامل ۵۵۱هزار میلیارد تومان در ماه بوده و در سال رقمی حدود ۰۵
 .شود می

این درحالی است که خود مجلس به دولت برای جبران کل کسری جیب مردم به دلیل حذ  
حال . یارد تومان را اختصاص دهدهزار میل۵۵۱تومانی، امر کرده است که رقمی حدود ۰۵۱۱ارز 

هزار میلیارد تومان از این رقم مطرح ۱۱هزارتومانی یارانه گوشت، تنها ۵۵۱با احتساب رقم 



ماند تا بین مردم  شده از سوی مجلس برای سایر اقالم ضروری مانند دارو و غالت باقی می
ی کاالهای ها حفظ قیمت»در حقیقت برای اجرای مصوبه مجلس مبنی بر . توزیع شود

هزار میلیارد تومان در ۱۱، دولت ساالنه تنها ۰۰۱۱های شهریور سال  اساسی در حدود قیمت
 !های انتقالی حمایت کند جیب دارد تا از دو حوزه تامین غالت و دارو با پرداخت

طور مستقیم در جامعه چه آثاری  حال باید دید تزریق مستقیم همین میزان یارانه انبوه به با این
هزارتومانی است که خود آن آثار تورمی قابل ۰۵رد؛ رقمی که خود چند برابر یارانه دا

 .ای در زمان خود بر اقتصاد داشت مالحظه

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۰۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
 ۹۵ی اعتراضات آبان  فر، جانباخته فر، پدر و برادر فرزاد انصاری یاین روز امین و آرمان انصار

ماه حبس و  ۱توسط دادگاه انقالب بندر ماهشهر هرکدام از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 

 .سال محرومیت خروج از کشور محکوم شدند ۵

 :دادگاه تهران به قندی حمید و بداقی رسو  احضار -*

 

 فرهنگیان صنفی کانون مدیره هیات اعضای از تن دو دیقن حمید و بداقی رسول
 .شدند احضار تهران انقالب دادگاه ۵۶ شعبه به جداگانه ابالغیه دو در اسالمشهر

 ۰۵ روز در است شده مقرر ، رسیده آنان دست به جداگانه بطور که ها ابالغیه این در
 دادگاه ۵۶ شعبه به را خود انتسابی، اتهامات از دفاع و محاکمه برای ۰۰۱۰ فروردین

 .کنند معرفی انقالب

گزارش  برگزاری دادگاه رسو  بداقی و حمید قندی و تجمع معلمانی از  -*
 :شهرهای کرج  اسالم آباد   هرسین و تهران در پشت درهای بسته ی دادگاه

 

 شورای هماهنگی تشکل هایتلگرامی کانال  درفروردین، 05روز دوشنبه برپایه خبرمنتشره در 
دادگاه رسیدگی به پرونده ی رسول بداقی و حمید قندی  :آمده است ،صنفی فرهنگیان ایران

به  ۵۶در شعبه ی  ۰۰:۱۱ساعت  ۰۰۱۰فروردین  ۰۵دو معلم اسالمشهری ، در روز دوشنبه 

  .ریاست شخصی معمم به نام افشار با حضور وکیل محترم رامین صفرنیا بر گزار شد



کیفر خواست بوسیله . اینده ی  دادستان و شکات پرونده نبوددر طول رسیدگی اثری از نم
وی  قرار گرفت ( رسول بداقی )قاضی پرونده  خوانده شد، که این امر مورد اعتراض متهم  

جناب قاضی شما در نقش قاضی نمی توانید کیفرخواست را بخوانید، و باید : گفت 
شما در .نده است خوانده شودکیفرخواست بوسیله ی نماینده ی دادستان که شاکی پرو

قاضی پرونده این . اینجا در نقش شاکی و قاضی ظاهر می شوید و این خال  قانون است
 ۰۱ابراز داشت که در پرونده های سنگین باالی . اشکال را در روند رسیدگی وارد ندانست

 .سال است که  کیفرخواست بوسیله ی نماینده ی دادستان باید قرائت شود

  : ا قرابت کیفر خواست بوسیله ی قاضی پرونده  ادامه یافتدادگاه ب 

  تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور  اجتماع و .۰

  تبلیغ علیه نظام .۵

  برهم زدن نظم عمومی .۱

قاضی پرونده مصادیق جرم را فعالیت در فضای مجازی و گفتگو با رسانه ها ی خارج از کشور 

 . یاد آوری کرد

  :د همه ی اتهامات ، ابراز داشتمتهم پس از ر

ما در هیا رسانه ی داخلی اجازه ی فعالیت نداریم ، روزنامه ، رادیو و تلویزیونی حر  ما را 
پ بایستی با شبکه های خارج از کشور حر  .به ناچار برای بیان مشکالت آ. بازتاب نمی دهد 

ران پولی شدن مدارس برخال  مشکالت فرهنگیان و دانش آموزان ای. خود را در میان بگذاریم
قانون اساسی ، وضعیت ناگوار معیشت شاغالن و بازنشستگان ، همچنین کیفیت  ۱۱اصل 

دانش  ۰۱پایین آموزش ، فرسوده بودن بافت مدارس، نبود امکانات استانداری ، تراکم باالی 
رامین ) پرونده روند رسیدگی با دفاعیات متهم و براهین  وکیل محترم. است.... آموز در کالس و

ماه زندان را دور از ذهن  ۰۵پایان یافت و قاضی پرونده در پایان دادگاه احتمال ( صفرنیا
احضار وی را یک  ۵۶درباره ی پرونده ی مهندس حمید قندی مدیر دفتر شعبه ی .ندانست

 داشتباه اداری یادآوری نموده و صدور ابالغ وی را اشتباهی از سوی همکاران خود توصی  نمو
همچنین در طول برگزاری دادگاه معلمانی از شهرهای کرج، اسالم آباد ، هرسین و تهران در .

پشت درهای بسته ی دادگاه تجمع کرده و چشم به راه بازگشت متهمان و وکیل محترم 
همچنین مسعود فرهیخته به خاطر دفاع از متهمین در همان دقایق آغاز کار اداری تا .بودند

 .بازداشت حفاظت اطالعات دادگاه انقالب بودپایان دادگاه در

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
این روز خبر رسید محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی و عباس دهقان، دراویش گنابادی 

محمد شریفی مقدم همچنین از . اند المالقات شده ممنوع محبوس در زندان تهران بزرگ،
از دالیل محرومیت این سه درویش . ی زندان نیز محروم شده است رفتن به کتابخانه

 .گنابادی، مجادله با معاون زندان تهران بزرگ عنوان شده است

 با را اعتراض صدای کارفرمایان /کار روابط بر موقت قراردادهای سنگینِ  ی سایه -*
 :کنند می خاموش باسابقه کارگرانِ  اخراج
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کارگران : آمده است  0010فروردین  05در تاریخ روز خبرنگار ایلنا،زهرا معرفت به گزارش 
ها بگویند؛ از معوقات مزدی،  گیرند تا از وضعیِت خود در کارگاه بسیاری با ما تماس می

عدالتی در  های پرداخت نشده، شرایط نامناسب کار، بی دهای ناچیز، حق بیمهدستمز
ها با هم متفاوت  مسائل آن… های اجباری، تغییر عناوین شغلی و کاری ها، اضافه پرداختی

  .ی آنها یک ترس مشترک دارند؛ ترس از اخراج است اما همه

از وضعیِت بِد کارگاه به ما داده  چندی پیش کارگر یکی از شرکتهای تولیدی به دلیل خبری که
ها کار و در شرایطی که چیزی به دوران  او بعد از سال. بود، از کار خود اخراج شد

اش نمانده بود، تنها به این دلیل که با ما تماس گرفت تا از احتمال وقوعِ حادثه  بازنشستگی
نه ما نامی از او در . برای کارگرها و عدم رعایت اصول ایمنی خبر بدهد، از کار اخراج شد

خبرهایمان آورده بودیم و نه او نشانی از خود داده بود اما پیدا کردِن نشانِی کارگر برای کارفرما 
های موجود، او را یافت و حکم اخراجش را در کسری از ثانیه  به قدری مهم بود که از سرنخ

  .امضا کرد

شوند و هیا  ها به راحتی اخراج می آن .موقعیِت کارگران در ایران همین اندازه متزلزل است
از این دست . ها دور کند تواند خطر اخراج را از آن شان هم نمی ی کاری چیز حتی سابقه

ی یک گروه از کارگران در اصفهان به دلیِل  ها البته بسیار است؛ چندی پیش نماینده اخراج
ک کارشناسی، حکم تنزِل پسِت پیگیرِی مطالبات کارگران بعد از بیش از یک دهه کار و با مدر

  .خود را دریافت کرد و برای مدتی از کار معلق شد

ها بعد از شنیدِن صدای  مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که آن
نه رسیدگی به  -اعتراضِ کارگران، راه حِل خاتمه دادن به اعتراضات را اخراجِ کارگران معترض 

  !دانند می -ها  مشکالت آن

توانند از حقوق خود دفاع کنند؟ وقتی  با وجود چنین موقعیِت متزلزلی کارگران چگونه می
توان به  ی پیگیرِی مطالبات و رسیدن به حداقل حقوق، اخراج و بیکاری است چگونه می نتیجه

  اجراِی اصول حمایتِی قانون کار به نفع کارگران امیدوار بود؟

 ها آن روی به را جدی گری مطالبه امکانِ  عمال کارگران اخراج مسیر بودنِ  نآسا که است این واقعیت

 این که بگذارد  پی  پا خود حق به مطالباتِ  پیگیریِ  برای شود می حاضر کارگری کمتر و است بسته
 قراردادهای به اداری عدالت دیوان ۹۷۱ ی دادنامه وقتی .است موقت قراردادهای رواج ی نتیجه همه

 تمام کارگر قرارداد که بهانه این به تواند می راحتی به کارفرما است  بخشیده وعیتمشر موقت
 . کند اخراج کار از را او شده

شود، مورد حمایِت مراجعِ  آیا کارگری که به دلیِل پیگیرِی حداقل حقوق قانونی خود اخراج می
از کارگِر قراداد موقِت با تواند  گیرد؟ آیا اداره کار می قانونی برای بازگشت به کار قرار می

ساله که از کار اخراج شده، حمایت و حکم بازگشت به کار او را صادر ۵۱ی  سابقه
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار )محسن باقری  کند؟

اداره کار فعال چنین حمایتی از کارگِر : گوید در پاسخ به این سوال به ایلنا می (استان تهران
دو نفر از اعضای شورای اسالمی کار چنین  -البته برای یکی . دهد ج شده انجام نمیاخرا

را بگیرند و  مشکلی پیش آمد و نمایندگان کارگری توانستند با مقاومت خود جلوی اخراج کارگر
افتد و  این موارد البته استثنا است و به طور معمول چنین اتفاقی نمی. قرارداد او را تمدید کنند

  .ای که دارد اخراج کند تواند با اتمام قرارداد کار، کارگر را با هر سابقه رما میکارف



ی باقری؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان  به گفته
  .کنند ها به راحتی بعد از اتمام قرارداد، قطع همکاری را اعالم می کرده و آن

 یک تبصره نامه آیین تصویب به اشاره با کار اسالمی شوراهای هماهنگی انونک مدیره هیأت عضو

 به کارگران شللی امنیت ارتقای برای ۱۰ سا  در نامه آیین این چه اگر :گفت کار قانون هفت ماده

 این اما شد تعیین سا  ۵ مدت به موقت کارهای در موقت قراردادهای زمانِ  حداکثر و رسید تصویب
 همچنان نیز مستمر کارهای در موقت قراردادهای مشکل و است نشده اجرایی اکنونت نامه آیین

 . پابرجاست

توان انتظار اجرای  ی این فعال کارگری تا مشکل قراردادهای موقت حل نشود، نمی به گفته
  .قانون کار را داشت

مستمر را  دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت در کارهای۰۱۹ی  وقتی دادنامه: باقری گفت
توان امیدوار بود که با اقداماتی چون افزایش بازرسان کار،  قانونی اعالم کرده است، چگونه می

  قوانین ضمانت اجرایی پیدا کنند؟

. تواند امیدوارکننده باشد با وجود قرادادهای موقت عملکرد بازرسان کار خیلی نمی: وی افزود
. ها هم قابل دفاع نیستند ان است حتی بازرسیتا زمانی که ساختار این چنین به ضرر کارگر

گاهی اوقات بازرسان کار به جای بازدید از کارگاه و سنجیدِن شرایط و روابط کار حاکم بر کارگاه 
کنند و در نتیجه  روند و گزارش خود را طبق صحبتهای او تنظیم می به دفتر معاون اداری می

این نه کارگران توان دفاع از خود را دارند و نه بنابر. شود چیز به نفع کارفرما تمام می همه
  .توانند ضامِن خوبی برای اجرای قوانین باشند بازرسان کار می

با این اوصا  هیا راهی برای ایستادن مقابل کارفرمایان متخل  وجود ندارد و مراجع قانونی 
کنند بایستند،  اج میتوانند در مقابل کارفرمایانی که کارگراِن قرارداد موقت خود را اخر نمی

های  تواند ضمانت خوبی برای اجرای مفاد حمایتِی قانون کار باشد و تشکل بازرسِی کار نمی
قانونی نیز از قدرتِ کافی برخوردار نیستند و علِت اصلِی تمام اینها رواج قراردادهای موقت در 

حل نشود،  تا زمانی که مشکل قراردادهای موقت به صورت اساسی. کارهای مستمر است
  .موقعیت کارگران هم تغییری اساسی پیدا نخواهد کرد

والدین دان  آموزان شیرازنسبت به کالس های حضوری مقابل تعدادی از  -*
 :   تجمع اعتراضی نمودندمدارس

 

جمعی از والدین دانش آموزان  :آمده استفروردین، 05روز دوشنبه برپایه خبرمنتشره در 
الس های حضوری مقابل تعدادی از مدارس تجمع کردند وخواهان شیرازبرای اعتراض به ک

ما و سایر : یکی از والدین حاضردرتجمع به خبرنگار گفت.ها به صورت مجازی شدند ادامه کالس
مان را به دلیل شرایط ناپایدار فعلی و احتمال مبتالشدن به کرونا به مدرسه  والدین فرزندان

ه حاضر شدیم و با نوشتن و امضای طومار مراتب اعتراض نفرستاده ایم و امروز هم در مدرس
والدین دانش آموزان کالس اول در این : وی افزود.مان را به حضوری شدن مدارس اعالم کردیم

تجمع اعالم کردتد به منظور حفظ سالمتی فرزندان شان به هیا عنوان حاضر به برگزاری 
رت مجازی هستند و موکدا اعالم کردند در ها به صو کالس حضوری نبوده، خواستار ادامه کالس

روز  2االن : او ادامه داد.مان شرکت نخواهند داشت صورت برگزاری کالس حضوری، فرزندان
است که فرزندان ما از تحصیل محروم هستند و درخواست داریم هر چه سریعتر آموزش 

منتشر ه گزارش بناب.مجازی از سر گرفته شود تا دانش آموزان دچار مشکالت بعدی نشوند



شده،بیشتر والدین در برخی مدارس فرزندان خود را به مدرسه نفرستاده اند و برخی کالس 

 .ها با یک یا دو سه نفر برگزار شده اند

 ادغام چراییِ  /بازنشستگان برای «هما» یِ  چیده هایِ  با دهد  ایلنا گزارش می -*
 !دولت به وابسته بازنشستگی صندوق دو
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با روی کار  : آمده است  0010فروردین  05در تاریخ روز  خبرنگار ایلنا،ی پیان عابدبه گزارش 
تر  آمدن دولت سیزدهم طرح اصالحات مربوط به حقوق و دستمزد و سن بازنشستگی که پیش

. رسید ازسوی برخی نمایندگان مجلس به بحث گذاشته شد هایی از آن به گوش می زمزمه
رو آمده و در طرح « ح ساختار بودجهاصال»ها اغلب در قالب  این قبیل طرح

هایی مانند افزایش سن بازنشستگی و کاهش مصار  مربوط به حقوق و  سیاست مذکور؛
  .گذاری شده است ها هد  های دولتی و دستگاه دستمزد کارکنان و بازنشستگان شرکت

درآمد  ۰۰۱۰ساله بودجه  سال به سن بازنشستگی، در قالب قانون یک ۵برای نمونه، افزایش 
درصد نگه داشته شد؛ اولی با هد  پایداری  ۰۱و افزایش حقوق و دستمزد هم در سطح 

با این حال، . ها و دومی با هد  کاهش تقاضا و متعاقب آن کاهش تورم منابع و مصار  صندوق
کارگران، بازنشستگان کارگری و کارمندی و کارکنان دولت به این موارد اعتراض کردند و 

  .شدند ۰۰۱۰شدن این موارد از الیحه بودجه  خواستار خارج

مورد اول محقق شد و مورد دوم هم برای کارکنان و بازنشستگان دولت در مجلس تصویب شد 
هایی دولتی ایراد  درصدی دستمزد کارگران شرکت ۰۱بر سر افزایش   البته شورای نگهبان

عتراضاتی شد و برخی از فراهم با همه این احوال ازسوی منتقدان، به این موارد ا. وارد کرد
ساله گالیه کردند؛ در واقع  ی تصویب قوانین دائمی در احکام مربوط به قوانین یک کردن زمینه

ریلی که در قالب اصالح ساختار بودجه چیده شد، در قالب قانون بودجه نمود پیدا کرد تا آرام 
  .آینده فراهم شود سال ۱های کالن اقتصادی  گذاری آرام زمینه تسری آن به سیاست

در کل اصالحات مربوط به حقوق و دستمزد و سن بازنشستگی جزئی از منظومه اصالحات 
سخنگوی دولت سیزدهم، « علی بهادری جهرمی»ی  به گفته. اقتصادی بلندمدت هستند

ای کشور دارد؛ البته در کنار آن رئیس جمهور به دولت دستور  دولت تصمیم به اصالح نظام بیمه
های بازنشستگی ارائه کند چراکه در کنار  که راهکاری خود را حوزه استخدامی و صندوق داده

  .های بازنشستگی برای دولت اهمیت خاصی دارد ها، صندوق موضوع استخدام

 کسری از که دانسته جدی قدری به را موضوع این (جمهور رئیس اقتصادی معاون ) رضایی محسن
 سیزدهم دولت ی ساله ۵ عمر پایان تا بازنشستگی های صندوق هداتتع در تومانی میلیارد هزار ۰۰۰

 این با .شد منتشر ها رسانه در جمهور رئیس معاون هشدار منزله به موضوع این .است داده خبر
 وجود بازنشستگی های صندوق در مشخصی استراتژی حاضر حا  در که رسد نمی نظر به حا 

 .باشد داشته

که با توجه به  ۰۰۱۰در این میان؛ در متن الیحه بودجه :  هما برای دولت راه نقشه
سیاست اصالح ساختار تنظیم شده، ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری 

در صندوق بازنشستگی کشوری، پیش کشیده شد؛ موضوعی که با ( هما)اسالمی ایران 
ه از سوی سخنگوی دولت توجه به کسری تعهدات صندوق بازنشستگی هما و بیان این جمل
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کند و این صندوق  درصد بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می ۹۱»که 
  .رسد ؛ توجیه نشدنی به نظر می«توانایی پرداخت دیون امروز خود را هم ندارد

 های صندوق ی حوزه در «راه نقشه تهیه» ضرورت بیان برای را جمله این دولت سخنگوی البته
 صندوق در هما صندوق ادغام که نبوده این وی منظور واقع در است  کرده بیان ستگیبازنش

 که است ممکن شرایط این در اما است اشتباه دارد  که وضعیتی سبب به کشوری بازنشستگی

 را هستند دولت محتاج و ندارند را خود تعهدات پرداخت توان که صندوقی دو چرا که بپرسند ها خیلی
 ! کنند؟ می غاماد یکدیگر با

باید به یاد آورد که در دولت دهم بحث ادغام  :  جتماعی تامین و فوالد ادغام طرح تجربه
صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد با صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پیش آمد که به 

های باالتر بازنشستگان فوالد با مخالفت بازنشستگان این صندوق مواجه شد؛ با  دلیل حقوق
این حال، این صندوق بر اساس مصوبه مجلس از زیرمجموعه وزارت صمت خارج و به 

های  هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق»زیرمجموعه وزارت رفاه منتقل شد تا 
  .گذاری کند برای آن سیاست «تابعه

نا به دلیل موضوع این ادغام تا روی کار آمدن دولت یازدهم مسکوت نماند و در نهایت هیات ام
ناپایداری وضعیت صندوق و اکچوئریال متفاوت صندوق فوالد، با ادغام آن در سازمان تامین 

گرفت ضرر و زیان فوالد به تامین  قاعدتا اگر این ادغام صورت می. اجتماعی مخالفت کرد
 کرد و شد اما از آنجا که تامین اجتماعی مخارجش را از دولت دریافت نمی اجتماعی منتقل می

ی تعهدات تامین  کند و صندوق فوالد هم از وزارت صمت طلبکار بود، این انتقال کفه نمی
  .کرد های فوالد، سنگین می اجتماعی را با توجه به ضرر و زیان

 دارند  قرار وضعیتی چنین در هم کشوری و هما امروز اما شد  جلوگیری اتفاق آن از زمان  آن در
 خود پوش  تحت جمعیت نسبت به اما است توانمندتر صادیاقت لحاظ از کشوری صندوق گرچه

 دلیل به که است محلی اجتماعی تامین سازمان مقابل در .است تعهدات ایفای توانمندی فاقد

 بدون تعهداتی است  دولت ای بیمه تعهدات شدن سرریز شاهد تعهدات  ایفای توانمندی داشتن
 . کند می ایجاد ئریا اکچو از خارج تکالیف سازمان برای که پشتوانه

آنکه  رسد که آنچه دولت را واداشته که هما را ضمیمه صندوق دیگری کند؛ بی به نظر می
ها و ظر  تعهداتشان به نسبت جمعیت تحت پوشش همتراز باشد، زیان  جنس این صندوق

این رقم را . هزار میلیارد تومانی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران است ۵۱ی  انباشته
وی ضمن یادآوری . اعالم کرده بود ۹۹در اسفند ماه سال ( مدیرعامل وقت هما)رضا برخور علی

هزار نفر هستند ندارد،  ۰۱اینکه هما توان پرداخت حقوق بازنشستگان خود را که نزدیک به 
میلیارد  ۰۶۱هزار نیروی شاغل خود ماهانه  ۵۱اعالم کرد که هما به این تعداد بازنشسته و 

 .کرد پرداخت میتومان حقوق 

با توجه به اینکه هما چندان ورودی جدیدی به عنوان شاعل : کشوری و هما بودجه ادغام
کند،  پرداز ندارد و بیشتر امور خود را از طریق سپردن پیمان به بخش خصوصی اجرایی می بیمه

یجه این در نت. یابد پردازان مستقیم آن کاهش می تعداد بازنشستگان هما افزایش و تعداد بیمه
های نه چندان دور تنها بازنشسته خواهد داشت؛ بازنشستگانی که تعداد  صندوق، در سال

های هما و  با توجه به اینکه، ضریب پشتیبانی صندوق. رسد هزار نفر می ۰۵ها به بیش از  آن
توان شرایطی را تصور کرد که صندوق کشوری بتواند  رسیده است؛ نمی ۰کشوری به کمتر از 

ی اختصاصی هما به دل بودجه  بنابراین باید بودجه. صندوق هما را پرداخت کندمصار  
  !کشوری برود

 این اختیار در و کشوری صندوق بدنه در بار این اما کند تامین را هما مخارج باید دولت صورت هر به
 پرسشی انجامد  می هما بازنشستگان ی آینده در ثبات به اندازه چه تا ادغام این اینکه .صندوق

 دولت  به متکی کشوریِ  صندوقِ  جمله از حقوقی و حقیقی شخص هیچ برای آن پاسخ که است

 آمده وجود به برداشت این شوند  می منتقل یکجا هما تعهدات و اموا  که آنجا از اما نیست روشن
 ! است داشته دولت با را خوبی ی معامله کشوری صندوق که

همه این احوال، موفقیت این ادغام برای  با:  کشوری نصف از کمتر هما قدرت
ضریب پشتیبانی صندوق »: ها در این مورد به ایلنا گفتند آن. بازنشستگان هما جای تردید دارد

است؛ این یعنی هما  ۱۷۰رسیده و ضریب پشتیبانی هما هم کمتر از  ۱۷۹کشوری به کمتر از 
قاعدتا اگر . دات خود را نداردی نص  کشوری درهم شکسته، قدرت ایفای تعه حتی به اندازه



برداری بودند، امروز کار  های هما، با سطح استعدادهای امروز اقتصاد کشور، قابل بهره دارایی
  «!کشید ما بازنشستگان به اینجا نمی

. گذاری داریم قاعدتا برای رشد استعدادهای هما، نیاز به سرمایه»: این بازنشستگان افزودند
گیرد و مشکالتی  گذاری موثری در آن صورت نمی ن وجود دارد و سرمایهزمانی که کمبود ناوگا

دانیم از این  شود؛ در نتیجه نمی مانند تحریم هم وجود دارد، صنعت هواپیمایی ورشکسته می
خواهند بدهی، دارایی،  ای هم دارد یا اینکه صرفا می صندوق به آن صندوق شدن هما فایده

  «.ای دارای ابهام وجود دارد اما در این میان، مستلههما را واگذار کنند … تعهدات و

در قالب یک  ۰۱۵۱صندوق بازنشستگی و وظیفه هما از سال »: ها در مورد این ابهام، افزوند آن
نامه  آیین» ۱۰در ماده  ۰۱۵۹صندوق غیردولتی و غیرتجاری بازسازی شد؛ در حالی که سال 

مصوب شورای انقالب، مقرر « ی ایراناستخدامی مستخدمین هواپیمایی جمهوری اسالم
درصد هم از بابت سهم شرکت  ۰۰العاده شغل و  درصد از حقوق و فوق ۱شده بود که 

 «.به این صندوق واریز شود تا تعهدات آن شکل بگیرد( هما)هواپیمایی ملی ایران 

 های اگذاریو لیست از هما شدن خارج و غیردولتی صندوق تشکیل حا   این با» ها  همایی گفته به

 از شرکت اقتصادی ساختار اصالح و نوسازی که نشد موجب اساسی  قانون ۵۵ اصل مشمو 
 همه با .شود پیاده پیمانکاران  به امور سپردن و اقتصادی های زیرمجموعه اندازی راه طریق

 آن داقتصا نشدن بروز دلیل به ایران هواپیمایی صنعت اینکه دلیل به شد گرفته پی  که هایی اقدام
  «.شد ورشکسته

در واقع سوء مدیریتی که از پس از شکل گیری یک هواپیمایی »: بازنشسشتگان هما افزودند
های پس از انقالب به وجود آمد، موجب شد که اقتصاد این صنعت لنگ بماند و  ملی در سال

روز از صندوق کارکنان و بازنشستگان به جای پویایی، به این وضعیت دچار شود؛ آنچنان که ام
سال، مدیرانی بر راس کار آمدند که  ۰۰به هر حال در این . ناتوانی کامل آن سخن بگویند
  «.ها بود و تخصصی در این صنعت نداشتند دولت  انتخابشان بر اساس مصلحت

در کنار بکارگیری مدیران متخص ، هواپیمایی، : ایران هوایی صنعت شدن گیر زمین
ی جهانی تولید قطعات، ساخت  لملل، گردشگری، زنجیرهصنعتی است که با تجارت بین ا

ترانزیتی گره خورده است؛ در نتیجه امکان « هابِ »های مدرن و تبدیل شدن کشور به  فرودگاه
به گفته برخی؛ به دلیل اینکه اقتصاد کشور . نگریستن به اقتصاد آن از یک بعد وجود ندارد

ه به پلی برای اتصال اقتصاد منطقه به ایران و های هئواستراتۀیک خود نتوانست بسته به ظرفیت
اش در آشیانه  ایران به اروپا و آسیا شود، صنعت هوایی ایران هم مانند هواپیماهای بروز نشده

  .گیر شده است زمین مانده و
 ۳۵ ماده ۲ تبصره اساس بر را هما تعهدات باید دولت که گویند می بازنشستگان شرایط  این در

 این قبو  به ناچار دولت نهایت در .بگیرد عهده به هواپیمایی مستخدمین خدامیاست نامه آیین
 اختصاص آن برای را ای بودجه باید هم کشوری صندوق با آن ادغام صورت در چنانچه است  وضعیت

 های زیان و کسری صورت ادغام  این های کتاب و حساب نیست  روشن آنچه حا  این با .دهد
 . هاست آن رفاهی مزایای سطح و بازنشستگان حقوق میزان ا هم بازنشستگان صندوق

در همین حال، وضعیت شاغالن پیمانکاری هواپیمایی جمهوری هم روشن نیست؛ چرا که 
ها در قالب  ی صندوق هما، که امور آن های زیر مجموعه انحالل یا فروش برخی از شرکت

در . انجامد ها هزارن نفر است، می داد آناند به بیکاری این عده که تع سپاری واگذار شده پیمان
اندازد، بخت را به او هدیه  ای است، که بر سر هر که سایه بی های ایرانی هما پرنده افسانه

های خوش خط و خال هما چیده شده و توان پریدنش نیست،  این روزها که بال. داده است
 .نفعان صندوقش هم تار شده است بخت ذی

 :ب شهرداری یاسوج وتوسط شهرداراخراج کارگرحق طل -*

برای انعکاس  یاسوج شهرداری اسفند، کارگران 2 روز دوشنبه: برپایه خبرمنتشره آمده است 
ماه حقوق وعدم تبدیل وضعیت  5 هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت

 .و بویراحمد زدند کهگیلویه مقابل استانداری دست به تجمع

فروردین ماه چند کارگر حق طلب توسط نستهن مقدم شهردار یاسوج از  00همچنین در تاریخ 
بنا به گفته کارگران حق طلب، گفتگوی آنها با خبرنگاریک رسانه محلی دلیل .کار اخراج شدند



اما هنوز یکی از این . اند البته بعد از مدتی چند نفر از آنها به کار برگشته. اخراج آنها بوده است

 .کم اخراج شهردار یاسوج مانده استکارگران مشمول ح

فروردین یک منبع خبری محلی،این کارگر حق طلب اخراجی شهرداری یاسوج با  05به گزارش 

 :بخشی از این نامه بقرارزیراست.انتشار نامه ای سرگشاده از اخراج خود خبر داد

ه حقوق ما 5پرسنل شرکتی شهرداری حوزه تقلیه و تأسیسات برای  2۰02۰0011در تاریخ  
معوق خود جلوی استانداری تجمع کردیم و پیرامون مشکالت و شرایط سخت معیشتی این 

متاسفانه در . هایی با مدیرکل امور شهری وحراست استانداری انجام دادیم پرسنل رایزنی
روز از سال  00همان زمان با تهدیدهای شفاهی مستوالن شهرداری روبرو شدیم و حال که 

خوشبختانه دوستان . ب مقدم دستور اخراج چند تن از پرسنل را صادر کردندگذرد جنا جدید می
اما بنده چون پارتی ندارم، همچنان اخراج . هایی دوباره به محل کار خود برگشتند با رایزنی

 . آورند ل کارم ممانعت به عمل میباشم و از ورود بنده به مح  می

رود مقابل  یان آب زایندهکشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تداوم جر -*

 :   تجمع اعتراضی نمودنددادگستری

جمعی از کشاورزان شرق اصفهان  :آمده استفروردین، 05روز دوشنبه برپایه خبرمنتشره در 
رود دست به تجمع  برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم تداوم جریان آب زاینده

 .در زاینده رود حداقل تا نیمه خرداد ماه شدند مقابل دادگستری زدند وخواستار ادامه جریان آب

روز اول فروردین آب در زاینده رود  01برپایه گزارش رسانه ای شده،طبق وعده استانداری در 
آب حداقل تا : جاری بود تا به اراضی شرق اصفهان برسد، اما یکی از کشاورزان اصفهان گفت

 .رزان، به ویۀه گندم کاران برطر  شودنیمه خرداد باید جریان داشته باشد تا نیاز کشاو

درصد اراضی شرق اصفهان زیر کشت غله و گلرنگ رفته و اگر  51در حال حاضر :وی افزود
بیند و عمال باز کردن آب در  جریان آب زاینده رود بسته شود، کشت کشاورزان آسیب زیادی می

 .همین چند روز هم بی فایده خواهد بود

 طرح اجرای با زنجان شهرداری یک منطقه سبز فضای کارگران مخالفت -*
 :سپاری برون
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کارگران پیمانکاری فضای : آمده است  0010فروردین  05درتاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 
سبز منطقه یک شهرداری زنجان در انتقاد به واگذاری مستولیت این منطقه از شهر به پیمانکار 

روز گذشته در جلسه شورای شهر با شهردار زنجان تصمیم نهایی برای برون : تصریح کردند
نگران امنیت شغلی خود سپاری بخش فضای سبز منطقه یک گرفته شده، درنتیجه ما کارگران 

 .هستیم
کارگر شاغل در  ۰۱۱ها با بیان اینکه در حال حاضر نگرانی ما نامشخ  بودن وضعیت حدود  آن

: فضای سبز منطقه یک است که سالهاست طر  قرارداد با شهرداری هستند، افزوند

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214379-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ر برای ایم بعد از واگذاری بخش فضای سبز به پیمانکار؛ اعضای شورای شهر و شهردا شنیده
اند کارگران شاغل در این بخش  جلوگیری از نارضایتی کارگران و اعتراضات احتمالی اعالم کرده

شوند که صحت و سقم آن  از شهر به سایر مناطق تحت مستولیت شهرداری انتقال داده می
 .هنوز مشخ  نیست

ری کارگران و یا به گفته کارگران، اولین موضوع مورد بحث کارگران این است که چرا مدیران شه
هایی که به امنیت شغلی و به نوعی آینده شغلی کارگران  ها را در جریان تصمیم نمایندگان آن

دوم اینکه این تصمیم دوسال پیش هم از سوی مدیران شهری . دهند مربوط است، قرار نمی
 .وقت گرفته شد که با مخالفت کارگران کنار گذاشته شد

تار حذ  همه پیمانکاران در مجموعه شهرداری زنجان هستیم، ها با بیان اینکه ما خواس آن
ریشه اصلی مشکالت ما کارگران حضور پیمانکاران مختل  در برخی مناطق شهری : افزودند
ای  خواهد پای عده شهرداری زنجان به جای حذ  همه شرکتهای پیمانکاری مجددا می. است

به فرض انتقال کارگران قرارداد مستقیم به  دیگر را به مجموعه شهرداری باز کند و بدین ترتیب
سایر مناطق شهری، با جذب نیروی کار قرارداد موقت و حجمی مجددا باید شاهد نارضایتی 

 .ها در مجموعه شهری باشیم ای کارگر جدید و اعتراضات آن عده

می این کارگران با بیان اینکه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر زنجان قبل از هر تصمی
باز شدن پای پیمانکاران، وضعیت امنیت : باید به وضعیت شغلی ما کارگران توجه کنند، افزودند
به همین دلیل خواسته ما . پذیر خواهد کرد شغلی و معیشتی ما کارگران را بطور جدی آسیب

سپاری است و توقع داریم شهرداری، انجام امور  از مستوالن شهری برچیده شدن طرح برون
 .فضای سبز را راسا برعهده بگیرد و خود با کارگران به صورت مستقیم کار کندشهری و 

اهالی روستای ام الخرجین خرمشهر نسبت به بالتکلیفی معیشتی وبیکاری در  -*

 :   تجمع اعتراضی نمودندپی ممنوعیت کشت مقابل دفتر بهارستان نشین

اهالی روستای ام الخرجین از  :آمده استفروردین، 05روز دوشنبه برپایه خبرمنتشره در 
های حومه غرب کارون خرمشهربرای اعتراض به بالتکلیفی معیشتی وبیکاری در پی  روستا

 .ممنوعیت کشت تابستانه مقابل دفتر بهارستان نشین خرمشهر تجمع کردند

بخاطر ممنوعیت کشت تابستانه با وجود همجواری با :تجمع کنندگان به خبرنگاران گفتند

 .ارون، مجوز برداشت آب برای کشت محصول را ندارندرودخانه ک

ها با اشاره به میادین نفتی نفت و گاز اروندان در نزدیکی روستایشان،خواستار استخدام  آن

 .خود و فرزندانشان شدند

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۶شنبه  سهبه گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
، نویسنده، پۀوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران، با وجود (مهابادی)رضا خندان :است

ی حبس به زندان  کرد، در این روز برای گذراندن ادامه مشکالتی که سالمتش را تهدید می

 .اوین بازگردانده شد

کارگران کشت و صنعت لرستان نسبت به قراردادهای جدید وبخطرافتادن امنیت  -*

 :   تجمع اعتراضی نمودندشللی ومعیشتیشان

کارگران کشت و صنعت لرستان  :آمده است فروردین، 06روز سه شنبه به گزارش منتشره در 
برای اعتراض به قراردادهای جدید وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان دست به تجمع در 

 .محل کارشان زدند

ر خال  مصوبات اخیر شورای عالی کار مبنی بر ب: کارگران معترض به خبرنگاررسانه ای گفتند
، دست اندرکاران کشت وصنعت لرستان در 0010افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 

قراردادهایی متفاوت با قوانین باالدستی تمدید قراردادهای کارگران را مشروط به موافقت با 



کرده و به کارگران اطالع ... و شرایط جدیدی از جمله کار حجمی، برون سپاری به پیمانکاری 

 .داده اند که در صورت مخالفت با شروط جدید می توانند تسویه حساب کنند

کارگران شهرداری رشت نسبت به کاه  حقوق وعدم تبدیل وضعیت مقابل  -*

 :   تجمع اعتراضی نمودنداستانداری گیالن

 

جمعی از کارگران شهرداری : آمده است  فروردین، 06روز سه شنبه برپایه خبرمنتشره در 
رشت برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به کاهش حقوق وعدم تبدیل وضعیت مقابل 

                                                                                    .استانداری گیالن تجمع کردند
ی خصوصی مبنی بر غیرقانونی بودن با شکایت یک شاک:تجمع کنندگان به خبرنگار گفتند

پرداخت مبالغی با عنوان حق وصول و حق تالش به کارکنان شهرداری های کشور و بر اساس 
، این مبالغ از حقوق آن  0011اسفند  5حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری کشور به تاریخ 

یلیون تومان از م 5حدود :آنها افزودند .ها حذ  و میزان عیدی آن ها هم کاهش یافت

 .حقوقشان کم شده است

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰۶شنبه  سهبه گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ی دادگاه انقالب، دادگاه هاله روحزاد معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان و  پی ابالغیه

 .زار شدکارگران در این روز برگ

پرستاران دانشگاه یاسوج نسبت به بالتکلیفی شللی دردانشگاه علوم پزشکی  -*
 :   تجمع اعتراضی نمودندیاسوج

جمعی ازپرستاران دانشگاه : آمده است  فروردین، 06روز سه شنبه برپایه خبرمنتشره در 
نیروی  یاسوج بدنبال ابالغ نامه معاونت توسعه دانشگاه مبنی بر عدم تمدید طرح،جذب

 .دردانشگاه علوم پزشکی یاسوج تجمع کردند… شرکتی و

 :اعتصاب کامیونداران کشور برای اعتراض به نرخ کرایه -*

یک کارگرنظافت شهری : آمده است  فروردین، 06روز سه شنبه برپایه خبرمنتشره در 

 .شهرداری کرج براثر برخورد یک خودرو با وی در منطقه حصارک کرج جان باخت

فروردین ماه برای اعتراض به  00اعتصاب کامیونداران کشوراز روزیکشنبه  اتی درباره آغازگزارش
 .نرخ کرایه،رسانه ای شد

یکی از غرفه داران بازار روز غفاری بیرجند با اشاره به کمبود میوه و صیفی جات به خبرنگاریک 
و به علت  سیب زمینی و میوه های موجود از چند روز گذشته است: رسانه محلی گفت

 .اعتصاب کامیون داران، میوه تازه و با کیفیت به استان نیامده است

داران، کمبود و افزایش قیمت  در حال حاضر نیز مشکالت بارگیری و اعتراضات کامیون: اوافزود
 .را تحت تاثیر قرار داده است... برخی اقالم مانند هندوانه، پیاز و



این : با اشاره به اعتصاب کامیون داران،اضافه کردیکی از مغازه داران سطح شهر بیرجند 

 .اعتصاب باعث کمبود و پایین بودن کیفیت محصول شده است

فروش شهرستان اصفهان با اشاره به افزایش قیمت خرما در  رئیس اتحادیه صن  میوه و سبزی
تومان هزار 01داران قیمت گوجه در سطح عرضه به  به دلیل اعتصاب کامیون: ماه رمضان، گفت

 .افزایش یافته است

هایشان بوده  وی با بیان اینکه افزایش قیمت گوجه به دلیل اعتصاب کامیون داران از کرایه
 .هزار تومان بود9تا  6از این اتفاق، قیمت گوجه در بازار بین   در حالیکه پیش: است، افزود

 حقوق ماه۹۳ /عیدی دریافت عدم از سخت سی شهرداری کارگران انتقاد -*
 :طلبکاریم
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کارگران شهرداری سی : ست آمده ا 0010فروردین  06به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز نشدن عیدی پایان 

به گفته این کارگران، پرداخت تنها دو . روز از سال جدید انتقاد کردند ۰۱سال بعد از گذشت 
های  در آخرین روز ۹۹ماه حقوق دو تا چهار میلیون تومانی مربوط به دی وبهمن ماه سال 

ها برای دریافت حقوق معوقه و عیدی لحظه  اسفند سال گذشته به حساب کارگرانی که ماه
 .کردند، عادالنه نیست شماری می

شهردار وعده : خود شدند و اعالم کردند ۰۰۱۱این کارگران، خواستار دریافت عیدی پایان سال 
داری سی سخت را بعداز تعطیالت کارگر شاغل در مجموعه شهر ۵۱کرده بود عیدی حدودا 

رسمی نوروز با یک ماه حقوق معوقه دیگر بپردازد بنابراین انتظار داریم شهردار به وعدهای خود 
 .پایبند باشد

ماه حقوق معوقه خود انتقاد ۰۱در عین حال، این کارگران از تعلل شهرداری برای پرداخت 
شهرداری تقریبا : اری سی سخت گفتکردند؛ در این زمینه یکی از کارگران خدماتی شهرد

 ۹۹هرچند ماه یکبار، یک ماه حقوق که آنهم مربوط به حقوق و دستمزد حداقلی سال 
کند؛  الحساب بدون پرداخت اضافه کاری به حساب کارگران واریز می شود را به صورت علی می

ه به یک ماه ک)این در حالیست که انتظار داریم شهرداری با کنار گذاشتن مطالبات قدیمی 
پرداخت مطالبات ( شود مربوط می ۰۰۱۱ماه حقوق سال جاری  ۰۵و ۹۹حقوق اسفند سال 

بدین ترتیب وضعیت . باشد ۰۰۱۰مزدی کارگران شهرداری بر اساس مصوبه مزدی سال 
 .کند معیشتی کارگران این مجموعه تا حدودی بهبود پیدا می

دستمزد کارگر جزو : ت به ایلنا گفتدر عین حال یکی دیگر از کارگران شهرداری سی سخ
است؛ به این معنا که حتی اگر کارفرمایی ورشکسته شود، اولویت وی باید « دیون ممتازه»

هر نوع تاخیر از نظر قانونی، شرعی . ها باشد پرداخت حقوق کارگران و بعد تامین سایر هزینه
 .دار است و مشمول مستولیت کیفری خواهند بود و انسانی، مشکل

پردازد، بلکه آخر  ه گفته وی؛ شهرداری سی سخت نه تنها آخر هر ماه حقوق کارگر را نمیب
دهد و مزد امسال را به یک تا دو سال بعد  سال نیز تن به تسویه حساب با کارگر نمی

 .اندازد می

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214905-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%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%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-9/1214905-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%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%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-9/1214905-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%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%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


های ما کارگران شهر زلزله زده سی سخت تمامی  ها و آوارگی طبق اظهارات وی؛ در واقع رنج
گیریم اما از روی ناچاری شبانه روز در حال کار کردن در کوچه  ما کارگران حقوق نمیندارد 

برای وصول مطالباتمان به هرکجا که فکرش را بکنید، از سازمان . خیابانهای شهر هستیم
ها گرفته تا سازمان مدیریت بحران کشور در عین حال نهادهای استانی  ها وشهرداری دهداری

ایم و طومار مشکالتمان را برایشان  استانداری و فرمانداری سر زده و شهرستانی همانند
 !ایم اما هنوز اعتنایی به ما نشده است نوشته و گفته

 :   جان باختیک کارگرنظافت شهری شهرداری کرج براثر تصادف -*

 

یک کارگرنظافت شهری : آمده است  فروردین، 06روز سه شنبه برپایه خبرمنتشره در 

 .رج براثر برخورد یک خودرو با وی در منطقه حصارک کرج جان باختشهرداری ک

در زمان اوج همه گیری کرونا : یکی از پرستاران حاضردرتجمع به خبرنگاریک رسانه محلی گفت
ما پرستاران و کادر درمان به صورت جهادی به بیماران رسیدگی کردیم و هم اکنون که تعداد 

 .ه شما نیازی نیستگویند ب مبتالیان کاهش یافته می

یکی دیگر از کارکنان علوم پزشکی که از سوی رئیس بیمارستان به او گفته شده بود به 
های آی سی یو که شاید برخی پرستاران شهامت  در اتاق: خدمات شما نیازی نیست،نیزگفت

 .ورود را هم نداشتند ما با جرات به درمان بیماران کرونایی مشغول بودیم

ماه بود و این قرارداد را پیش از موعد  5ادی که با ما بسته شده بود کمتر از قرار د: او گفت

 .دادند که شاید استخدام شویم کردند و به ما این امیدواری را می تمدید می

من همزمان با اوج همه گیری کرونا : یکی دیگر از کادر درمان بیمارستان جلیل یاسوج گفت
و مادرم را به این بیماری مبتال کردم و شرایط سختی را داوطلبانه به این بیمارستان آمدم 

 .گذرندام ولی بازهم با عالقه خدمت رسانی کردم

مستوالن شرایطی ایجاد کنند که : یکی از کارکنان یکی از بیمارستان های کهگیلویه هم گفت

 .ما نیز استخدام شویم و در صورت نیاز آماده آزمون نیز هستیم

ای دان  آموزان کالن شهر شیرازدراعتراض به کالس های نامه سرگشاده اولی -*

 :حضوری

جمعی از اولیای دانش : آمده است  فروردین، 06روز سه شنبه برپایه خبر منتشره در تاریخ 
آموزان کالن شهر شیرازبرای اعتراض به کالس های حضوری نامه ای سرگشاده خطاب به 

 .مدیرکل آموزش و پرورش فارس منتشر کردند

 :نامه متن

احتراما ما جمعی از اولیای دانش آموزان مدارس نسبت به خطر افتادن سالمتی فرزندان خود 
در آموزش حضوری اعتراض داریم، لذا از آن مقام محترم تقاضا داریم در مدت باقی مانده از 

  .سال تحصیلی همچون گذشته به صورت مجازی کالسها برگزار شود



فروردین رسیدگی نشود ما اولیای دانش  ۰۱ما تا چهارشنبه در صورتیکه به این خواسته ی 
صبح جلوی اداره کل آموزش و پرورش فارس تجمع  ۰۱آموزان در روز پنجشنبه راس ساعت 

 .خواهیم کرد

 با تشکر

 اولیای دانش آموزان کالن شهر شیراز

 شدن قائل تفاوت /ماهشهر و عسلویه خارک  نفتی های پایانه کارگران اعتراض-*
 : غیرکارگری نیروهای با ها پیمانکاری یانم
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های  کارگران پیمانکاری پایانه : آمده است  0010فروردین  06به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ
نفتی خارک عسلویه و ماهشهر نسبت به دریافت نکردن و دیده نشدن برخی از حقوق قانونی 

  .د گالیه کردندخو

های نفتی عسلویه خارک ماهشهر نسبت به تامین نشدن  بر این اساس، کارگران پایانه
  .البسه استراحت خود شامل پتو، ملحفه و بالشت اعتراض دارند

های نفتی خارک به سبب قرار گرفتن این منطقه در شمول مناطق  همچنین کارگران پایانه
سال اخیر حق خود را دریافت  ۵فاده کنند، اما در جنگی باید از حق مناطق جنگی است

تفاوت این رقم را در  این در حالی است که نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی مابه. اند نکرده
  .اند دریافت کرده« پی بک»قالب 

هایی  رغم وعده نیروهای پیمانکاری یادآور شدند که این موضوع را پیگیری کردند اما تاکنون علی
  .اند ای را دریافت نکرده ها داده شده، محقق نشده و پاسخ قانع کننده ه آنکه ب

این کارگران گفتند که وزارت نفت نباید میان کارگران و کارکنان قراردادی، رسمی و پیمانی خود 
  .تبعیض قائل شود

ی یاد شده به روشن نبودن زمان تمدید بیمه تکمیلی  در همین حال کارگران هر سه منطقه
  .ود اعتراض دارندخ

ی کارگران در قرارداد  در ضمن به گفته. بود ۰۰۱۱بهمن  ۰تاریخ اتمام بیمه تکمیلی این کارگران 
کنند، تسویه  های پرداختی را اثبات می قبلی بیمه تکمیلی خیلی از فاکتورهای که هزینه

  .اند و از این محل مطالبات زیادی به وجود آمده است نشده

پی مالیات موضوع حقوق و دستمزد، دیگر موردی است که موجب ایجاد  پرداخت نشدن بک
  .ها شده است تفاوت میان کارگران رسمی، پیمانی و قراردادی با پیمانکاری

های حقوق و دستمزد از مالیات معا  هستند که با این  بر اساس بخشنامه دولت، برخی آیتم
 .داخت شده استها تنها به نیروهای غیرکارگری پر پی آن حال، بک

  .: دادگاه ژاله روح زاد برگزار شد -*

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1215083-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1215083-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C


دادگاه هاله روحزاد معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان و کارگران در پی ابالغیه ی شعبه 

 .دادگاه انقالب برگزار شد ۵۶ی 

زاد در  جلسٔه رسیدگی به پروندٔه سرکار خانم هاله روح ۰۰۱۱۰۱۰۰۰۶شنبه مورخ  امروز، سه

 .دادگاه انقالب به ریاست قاضی افشاری برگزار شد ۵۶شعبٔه 

زاد ضمن اشاره به روند مثبت جلسه که با ارائٔه دفاعیات و رد  حسین تاج وکیل خانم روح

 .ها خاتمه یافت، به صدور رأی شایسته و قانونی ابراز امیدواری کرد اتهام

مدت یکسال است که به اسماعیل گرامی همسر هاله روحزاد از بازنشستگان تامین اجتماعی 
 .خاطر فعالیتهای کارگری در زندان تهران بزرگ به سر می برد

جمعی از والدین دان  آموزان رشت نسبت به کالس های حضوری مقابل اداره  -*

 :  تجمع اعتراضی کردندکل آموزش و پرورش استان گیالن

جمعی از اولیای  :آمده است  فروردین، 05شنبه  دوروز برپایه خبر منتشره در تاریخ 
گذاری در  آموزان رشت برای اعتراض به کالس های حضوری و رعایت نشدن فاصله دانش

 .های درس دست به تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن زدند کالس

 صدور برای التدریسی حق معلمان گزین  ارسا  در ها استان از برخی تعلل -*
 :حکم
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التدریسی مرحله سوم در  معلمان حق یکی از نمایندگان: به گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است 
  .تماس با خبرنگار ایلنا، از مشکلی که برای ارسال حکم برخی از معلمان پیش آمده خبر داد

شود اسم حدود  ی وی؛ جواب گزینش برخی از معلمان لرستان هنوز نیامده و گفته می به گفته
  .نفر از این معلمان در گزینش از قلم افتاده است ۰۵

اسم این نیروها به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده اما وزارت آموزش و : گوید م میاین معل
ها مجبورند برای حل مشکل مجدد حضوری به تهران مراجعه  پرورش هنوز تائید نکرده و آن

  .کنند

التدریسی حل  التدریسی با اشاره به اینکه مشکل بیشتِر معلمان حق نماینده معلمان حق
: ها رد کرده است، گفت وزش و پرورش در سامانه، حکم پیمانی برای آنشده و وزارت آم

ها مثل لرستان و آذربایجان شرقی و تا حدودی کرمان در انجام کار  متاسفانه برخی از استان
  .کنند تعلل می

التدریسی و  تعیین تکلی  استخدام معلمان حق»گفتنی است؛ طبق طرحی با عنوان 
التدریسی باید بعد از گذراندِن یک دوره آموزشی  معلمان حق« زیآموزشیاران نهضت سوادآمو

ها به  آمدند که این موضوع سال در دانشگاه فرهنگیان به استخدام آموزش و پرورش در می
در نهایت این معلمان در سه مرحله وارد دانشگاه فرهنگیان شدند که حکم . طول انجامید

ها به طول انجامید که  ی سوم مدت معلمان مرحلهی اول و دوم صادر اما حکم  معلمان مرحله

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214952-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214952-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214952-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85


و در پِی اعتراض این معلمان در بهمن و  ۰۰۱۱در نهایت آموزش و پرورش در اسفند سال 
 .اسفند همان سال، حکم این معلمان را نیز صادر کرد

 :گیالن های بیمارستان در گذشته روز شبانه در کرونایی بیمار ۶۱ بستری -*

 

 های بیمارستان در کرونا به مبتال بیمار ۵۵۱: گفت گیالن پزشکی علوم دانشگاه سخنگوی
 .هستند بستری گیالن

 :شود می برگزار فروردین ۹۶ نگار مهتاب قلی زاده روزنامه دادگاه -*

 

 نگار روزنامه زاده، قلی مهتاب: آمده است ایران  مستقل نگاران روزنامهبه گزارش کانال تلگرامی 
 شانزده روز نگار روزنامه این دادگاه. شد احضار انقالب دادگاه ۵۶ شعبه به اهدادگ برگزاری برای

 تبانی و اجتماع اتهام سه به رسیدگی برای سپاه، اطالعات سازمان شکایت با و فروردین
                      . شود می برگزار فساد به تشویق و نظام علیه تبلیغی فعالیت ملی، امنیت علیه

 های فعالیت خوزستان، اعتراضات درباره رسانی اطالع ایران، از خارج های سانهر با مصاحبه
 مصادیق از را ورزشگاه به ورود برای تالش و اجباری حجاب به نه گفتن اینستاگرامی، و توییتر
                                                                                                     .است او های اتهام

 منزل وارد زور به توسل با سپاه اطالعات سازمان نیروهای از تن پنج ۰۰۱۱ سال ماه مرداد در
 و همراه تلفن گوشی تاپ، لپ پاسپورت، جمله از او شخصی وسایل و شدند نگار روزنامه این

 بازجویی سپاه فشار تحت بارها آن از پس و کردند ضبط را او شخصی وسایل از دیگر برخی
 او آن از پس و شده آزاد موقت طور به تومانی، میلیارد یک وثیقه قرار با آذرماه در وی.شد

 .شد الخروج ممنوع

برگزاری دادگاه رادا مردانی و احضارش به هیئت تخلفات آموزش و پرورش صبح  -*
 :فروردین 22روز 

آمده  رهنگیان ایرانهای صنفی ف کانال شورای هماهنگی تشکل به گزارش کانال تلگرامی
به اتهام تبلیغ علیه  ۰۰۱۰فروردین  ۵۵در حالی که قرار است روح هللا مردانی در تاریخ : است

محاکمه شود،ابالغیه دیگری از سوی هیتت  ۹:۱۱نظام در دادگاه نورآباد لرستان راس ساعت 
وز  ساعت تخلفات آموزش و پرورش صادر شده که به موجب آن آقای مردانی باید در همین ر

اینکه چگونه می توان در یک روز .در هیتت بدوی تخلفات آموزش و پرورش حضور پیدا کند  ۹:۰۵
و با یک ربع اختال  ساعت در دو استان مختل  حضور پیدا کرد را باید از ارگان هایی پرسید که 



تداخل   برای این احضارها حتی فرصت هماهنگی و بررسی پرونده افراد را برای عدم ایجاد این
شایان ذکر است پرونده تبلیغ علیه نظام روح هللا مردانی با همین محتوا اخیرا .پیدا نمی کنند

 .در کرج منع تعقیب گرفته است که تصویرش را اکنون مشاهده می کنید

 دادگاه دادیاریِ  سوم ی شعبه به لردگان شهرستان فرهنگیان از تن ۱ احضار -*

 :انقالب

 

 نادر»   لردگان دادستانی: کانال شورای صنفی فرهنگیان ایران آمده است  برپایه خبرمندرج در
 شریفی، کوروش ابواسحاقی، سعیدی محمد محمودی، زادعلی قنبری، کوروش شریفی،

 توضیحات از ای پاره برای را «بابامیر علی و موسوی غالمحسین امیری، محمد حمیداسحاقی،
 تشویش درراستای اسالمی جمهوری نظام هعلی مجازی درفضای مطالب انتشار بر مبنی
 .است فراخوانده دادگاه به  قضایی و امنیتی های دستگاه سلبی اقدامات علیه اذهان

 :ایران مخابرات شرکت بازنشستگان سراسری تجمع -*
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تعدادی از بازنشستگان : آمده است  0010فروردین  06به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ
مخابرات منطقه زنجان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع سراسرِی نیروهای بازنشسته 

  .ی مختل  خبر دادندها مخابرات در استان

در اعتراض به تاخیر ( ۰۰۱۰فرودین  ۰۶)، امروز ۰۰۱۱این نیروها در ادامه تجمعات خود در سال 
در پرداخت مطالبات خود مقابل ساختمان مخابرات در مناطق مختل  جمع شدند و شعاِر 

  .دادندسر … و« های درمان پرداخت باید گردد هزینه»، «اصالح آیین نامه، حق مسلم ماست»

ی طر   های درمانی توسط بیمه ، تاخیر در پرداخِت هزینه۵۹ی سال  نامه عملیاتی نشدِن آیین
ترین موارد مورد اعتراض این  ی غیرنقدی از مهم قرارداد مخابرات و تاخیر در پرداخِت جیره

  .بازنشستگان است

ت و قوه قضائیه و دیگر های مستول از جمله وزارت ارتباطا تجمع کنندگان از مقامات و دستگاه
  .گریزی مدیران مخابرات ایران شدند ارگانها، خواستار رسیدگی به مستولیت

های مختل  از سال گذشته به طور  گفتنی است؛ بازنشستگان مخابرات ایران در استان
 .سراسری برای رسیدن به مطالبات خود تجمعاتی برگزار کردند

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214944-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 :دان اوینبه زن( مهابادی)بازگشت رضا خندان  -*

 

، ۰۰۱۰فروردین  ۰۶ظهر امروز، : به گزارش کانال تلگرمی کانون نویسندگان ایران آمده است
، نویسنده، پۀوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران، برای گذراندن (مهابادی)رضا خندان 

 .ی حبس به زندان اوین بازگردانده شد ادامه

کرد، به  ود مشکالتی که سالمتش را تهدید میگذار خندان باعث شد او با وج فشار به وثیقه
جمعی از دبیران و اعضای کانون نویسندگان ایران، دوستان، خانواده و وکیل رضا . زندان بازگردد

 .ی زندان اوین بدرقه کردند خندان، او را تا آستانه

حضار ی زندانیان سیاسی به زندان ا ، خندان در حالی از سوی دادیار ویۀه۰۰۱۱اواخر اسفند 
ای برای  چندی بعد ابالغیه. گذراند شد که دوران نقاهت خود را پس از عمل جراحی می

گذار خندان ارسال و به او اعالم شد که در صورت عدم تحویل خندان به زندان وثیقه به  وثیقه

  .ی این آزارها خندان به ناچار به زندان بازگشت در نتیجه. نفع دولت ضبط خواهد شد

آذر  ۱۱او که . گذراند ی خود را در زندان اوین می ساله ۵محکومیت  ۰۱۹۹مهر  ۵خندان از 
در اثر ابتال به کرونا و وخامت حالش به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود، چندی پس  ۰۰۱۱

 .از آن با تالش وکیل و خانواده توانست مرخصی استعالجی بگیرد

شرایطی که هنوز با عوارض بیماری و جراحی به زندان در ( مهابادی)بازگرداندن رضا خندان 
اخیرش درگیر است، چیزی جز به خطر انداختن جان این عضو کانون نویسندگان ایران نیست و 

 .ی آن است ی قضائیه مستولیت هر گزندی به سالمت او متوجه حکومت و قوه

 : فرهنگیان صنفی فعا  و معلم روحزاد ژاله  -*

 

 اسماعیل آقای همسر: ورای صنفی فرهنگیان ایران، آمده است به گزارش کانال تلگرامی ش
 شعبه بازپرسی 0011 دیماه 22 احضار تاریخ بزرگ تهران زندان در زندانی کارگری فعال گرامی

 فروردین 06  تهران انقالب دادگاه 26 ی شعبه در رسیدگی تاریخ اوین مقدس دادسرای 2 ی

0011  

 :  اتهامات

 کشور امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و اجتماع. 0



 نظام علیه تبلیغ. 2

 @kashowra 

 :اخیر سا  ۹۰ در کف  و پوشاک خرید قدرت درصدی ۲۹ کاه  -*

 با اخیر سال ۰۱ طی آمار، مرکز گزارش به: برپایه خبر مندرج در شبکه های مجازی آمده است
 کاهش شدت هب مردم سوی از پوشاک و کفش خرید ها، ایرانی خرید قدرت شدید کاهش

 . است یافته

 خرید به را خود معیشت سبد های هزینه از درصد ۰۷۵ طورمیانگین به ها ایرانی ۹۱ سال در
 میزان این ایران آمار مرکز درآمد-هزینه گزارش آخرین در اما دادند می اختصاص پوشاک و کفش

 و کفش ایبر خانوار کرد هزینه اخیر سال ۰۱ طی عبارتی به. است رسیده درصد ۱۷۱ به

 .  است داشته درصدی ۵۰ از بیش کاهش پوشاک

 ۰ از معیشت سبد از پوشاک و کفش سهم درآمد کم های دهک در دهد می نشان گزارش
 دهک در درصد ۰۷۱ و سوم دهک در درصد ۰۷۵ از دوم، دهک در درصد ۰۷۵ یک، دهک در درصد
 رسیده ۰۱۹۹ سال در درصد ۱۷۱ و درصد ۱ درصد، ۱۷۰ به ترتیب به ۰۱۹۱ سال طی چهارم
 و ۱۷۰ ،۱۷۱ به درصد ۰۷۰ و ۰۷۶ ،۰۷۰ از میزان این نیز هفتم و پنجم،ششم های دهک در. است

 .دارد تقلیل درصد ۱۷۵

 نیروهای ساماندهی طرح تصویب انتظار در /اهواز آبفای کارگران خواسته تداوم -*
 :هستیم مجلس سوی از شرکتی
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منابع کارگری در شرکت آب و  : آمده است 0010فروردین  06درتاریخ ارش خبرنگار ایلنا،به گز
که در شبکه آبرسانی و انشعابات آب و فاضالب اهواز زیر نظر  کارگرانی: فاضالب اهواز گفتند

 .پیمانکار تامین نیرو مشغول کارند، بدنبال تبدیل وضعیت شغلی خود هستند

چندین ماه است موضوع طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، : ویندگ این گروه از کارگران می
شرکتی و حجمی در صحن علنی مجلس در حال بررسی است؛ به همین دلیل ما کارگران 

شرکتی آب و فاضالب انتظار داریم نمایندگان در سال جاری با تصویب این طرح، امنیت شغلی 
های دولتی، عمومی و نیمه  تمام بخش را به همه کارکنان قراردادی و شرکتی شاغل در

 .دولتی کشور بازگردانند

به گفته یکی از کارگران آبفای شبکه آبرسانی آب و فاضالب اهواز، هد  اصلی این طرح، 
بنابراین سالهاست که . های پیمانکاری واسطه و برقراری عدالت مزدی است حذ  شرکت

از از تعدد قراردادهای شغلی و تغییر کارکنان نهادهای مختل  از جمله آب و فاضالب اهو
 .دستمزدها در یک محیط ثابت انتقاد دارند

یک از تعهدات مزدی خود در قبال  او مدعی شد؛ پیمانکاران تامین نیرو در مقام کارفرما به هیا
 .های مزدی و امنیت شغلی محرومند ها از حداقل کارگران آب و فاضالب عمل نکرده و آن

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214605-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%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-9/1214605-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


سالهاست پیگیر خروج پیمانکاران تامین نیرو : ضالب اهواز در ادامه یادآور شداین کارگر آب و فا
از شرکت آب و فاضالب شهری اهواز هستیم اما تاکنون مستوالن هیا تصمیم جدی برای 

اند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر  حذ  پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفته
 .کند می

ی این نکته که کارگران شرکتی آبفای اهواز در واحد آبرسانی و انشعابات برخال  وی با یادآور
نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه آب و فاضالب دچار مشکالتی همانند 

کاری، پاداش و کارانه و سایر خدمات  های اجباری هستند و از مزایایی همانند اضافه شیفت
جود اینکه مطالبات کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم تقریبا با و: عرفی محروم هستند، افزود

های مزدی خود را با تاخیر  ها حداقل روز است اما در مورد کارگران پیمانی اینطور نیست و آن به
 .کنند دریافت می

طرح تبدیل وضعیت شغلی که با آینده شغلی : این کارگر پیمانی آبفای اهواز در پایان گفت
های مختل  نادیده گرفته شود  ها کارگر سر و کار دارد نباید به بهانه یلیونهزاران و شاید م

 .بنابراین خواستار تصویب این طرح مهم ازسوی نمایندگان مجلس در سال جاری هستیم

 :!  است داری سرمایه های بلوک جنگ اکرائین   جنگ...نهاد های همبستگی  -*

 رویدادهای اکرائین،سیر به روسیه داری سرمایه دولت نظامی حمله از ماه یک گذشت با
 جنگ بلکه اکرائین وکارگران روسیه کارگران جنگ ،نه جنگ این که است داده نشان جاری
 های تنش. است سرمایه جهانی دراستراتۀی قدرت برسرسهم داری سرمایه های بندی بلوک

 نظامی بصورت اینک و گرفت اوج 2100 سال از مشخصن و قبل ها سال از دراکرائین سیاسی
 چه و آغازشد چگونه که این از نظر صر  جنگ، این روند. است گذاشته نمایش به را خود

 آواره کشتارو جز ستمدیده،چیزی های توده کارگرو طبقه برای درگیردارد، طرفین برای نتایجی
 نکارگرا مال و جان رفتن ازبین کالم یک در و برآنها اقتصادی و سیاسی فشارهای گی،افزایش

 . بود نخواهد و نیست

 در جاری جنگ مشخصه.  ایم بوده نیابتی جنگ شاهدچندین درجهان گذشته سال ده طی 
 و طر  یک از روسیه داری، سرمایه های بندی بلوک آشکار نظامی درگیری اکرائین،

 جنگ در درگیر طر  دو مدت همین طی.  دیگراست طر  از اروپا، و امریکا ناتو،مشخصن
 موقعیت جهانی استراتۀی در تا اند گرفته بخدمت را جامعه عمومی امکانات و هاابزار تمامی

 توده و کارگران دوش به جنگ این مالی و جانی بسیارباالی های هزینه.کنند مستحکم را خود
 هزینه ها دولت. اند شده آواره نفر کنارکشتارانسانی،میلیونها در.است افتاده ستمدیده های
  اند داده اختصاص سیاسی جدید آرایش و گری نظامی به را شمارش بلقا غیر و هنگفت های

 . اند کرده تبدیل جنگی ابزاری وبه اند گرفته اختیارخود در دربست را عمومی های رسانه

 لغو باید گری نظامی و جنگ به عمومی منابع اختصاص. شود فورامتوق  باید دراکرائین جنگ
 های رسانه از استفاده.دارد تعلق جامعه وآموزش هداشتب و رفاه به مالی منابع تمامی. شود

 .  شود متوق  بایست می آن حول سیاسی تبلیغات و جنگ برای عمومی

 با تنها ها خواست این تحقق. است جهان درسراسر ستمدید های وتوده کارگران خواست این
 می میسر راتوتظاه ها وگردهمایی اعتصابات و اعتراضات کارگروازطریق طبقه عملی دخالت
 و افروزانه جنگ های سیاست و داری سرمایه بتوان قدرتمند اجتماعی جنبشی با تا گردد

                                                                   . راند عقب به را اش تسلیحاتی دستگاههای
  2122 سمار۰  کشور از خارج اا ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 :کشور استان ۹۳ در کرونا های بستری افزای  -*



 دوم هفته با مصاد  کرونا گیری همه ۰۰۰ هفته در: کرد اعالم بهداشت وزارت بهداشت معاون
 احمد، بویر و کهگیلویه جنوبی، خراسان شمالی، خراسان تهران، استان ۰۱ در  ماه فروردین
 و زنجان گلستان،   شرقی، آذربایجان ،رضوی خراسان مرکزی، همدان، لرستان، کرمان،

 .اند داشته بستری بارز افزایش بلوچستان و سیستان

 در اولیا و دلسوز معلمان هشدارهای به پرورش و آموزش مسدوالن و دولت توجهی بی: ن.پ
 است موثر کرونایی های بستری افزایش در قطعا مدارس بازگشایی بودن زودهنگام

 / کارگران؟ خالی جیب برای «نفتی جه » ُپر دستِ کند  ایلنا بررسی می -*
 : تورم با ۹۵۰۹ سا  خرید قدرت درصدی ۶۰ کاه 
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گرچه هشدار : آمده است  0010فروردین  06در تاریخ  رنگار ایلنا؛خبپیام عابدی به گزارش 
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در مورد میزان افزایش دستمزدهای 

گر  درصدی حداقل دستمزد جلوه ۵۱۷۰نیروهای کارگری دولت، خیلی در فضای ابالغ افزایش 
مرتبط دانستند، اما از این جهت  ۰۰۱۰ودجه کسری ب  نشد و برخی آن را به نگرانی دولت از

گرهای وضعیت بودجه را به صدا درآورده تا پیامی را خطاب به نمایندگان   نشان ِکه دولت چراغ
 ۵۱رسد که دولت ضمن استقبال از افزایش  به نظر می. مجلس، مخابره کند، جای تدقیق دارد

به همین میزان، برای کارگراِن  درصدی دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی، از افزایش
 .پیمانکارانش ناراضی است

در این میان نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و سایر نمایندگان که ابتدا با 
موافقت کرده بودند، پس از چند نوبت تجمع و  ۰۰۱۰درصدی دستمزدها در سال  ۰۱افزایش 

ای نگهبان بر روی این میزان افزایش، به اعتراض مقابل مجلس و شورای نگهبان و ایراد شور
درصدی دستمزد، مصوبه خود را  ۵۱قانون کار و مصوبه افزایش  ۰۰جهت عدم تطبیق آن با ماده 

درصدی  ۰۱بینی افزایش  به هر صورت، پیش. اصالح کردند که پیشنهاد دولت در الیحه بود را
برای افزایش بیشتر در شورای های دولتی در بودجه و مذاکره برای  دستمزد کارگران شرکت

عالی کار، گواه صدق این ادعاست؛ ضمن اینکه دولت به دنبال اعمال یک رقم ثابت بر روی 
ها  و دستمزدها بود تا به ادعای سازمان اداری و استخدامی عدالت در پرداخت  تمامی حقوق
همین موضوع عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی . را محقق کند
 ۵۱۷۰های اجرایی را  ، حداقل مزد کارگران مشمول دستگاه۰۰۱۰قانون بودجه »: را متذکر شد

عدالتی را  محور نیست، بلکه بی درصد افزایش داده و شکل افزایش حقوق نه تنها عدالت
 «.کند بیشتر می

کسری رسد که دولت نگران تشدید  گرچه به نظر می بودجه؟ کسری از دولت نگرانی رفع
بودجه خود است اما به جهت اینکه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی مدعی 

تمامی »دولت گذشته به بانک مرکزی به عنوان  هزار میلیارد تومان بدهی ۵۰پرداخت یکجای 
دولت گذشته به بانک مرکزی شده است و از آنجا که وزیر نفت از افزایش فروش نفت « بدهی

میلیون بشکه در روز سخن گفته،  ۵۷۱بینی افزایش آن به  ون بشکه در روز و پیشمیلی۱۷۵به 
شود، که دولت که تا پیش از حمله روسیه به اوکراین،  موضوع به ذهن متبادر می  این

دالر در هر بشکه در  ۶۱هزار بشکه در روز به قیمت  ۵۱۱میلیون و  ۰بینی فروش نفت را  پیش

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214717-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214717-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85


همچنین از آنجا که . بود، دیگر نگران کسری بودجه خود نباشد گنجانده ۰۰۱۰الیحه بودجه 
کند، برداشِت تثبیِت  وزارت نفت دولت سیزدهم اعالم کرده که شیوه فروش نفت را فاش نمی

تر و نزد  افزایش درآمدهای نفتی و عدم نگرانی از بازگشت آن به سطح پیش از جنگ، جدی
ای با مقایسه  ار به جایی رسیده که عدهشود؛ حتی ک افکار عمومی تمام شده تلقی می
های نهم و دهم با دولت سیزدهم، به طنز بگویند که  افزایش قیمت جهانی نفت در دولت

از شانس افزایش قیمت جهانی نفت  همواره« اصولگرا»های منتسب به طی  سیاسی  دولت
 .شوند برخوردار می

 و نفت فروش افزای  اب بودجه کسری که رسد می نظر به احوا   این ی همه با
 به .شود داده پوش  زیادی حد تا حتی یا حد تا گاز  فروش برابری ۵ تا ۳۷۴ افزای 

 در حتی و کند توجیه را دستمزد و حقوق افزای  تواند می دولت واسطه  این
 هر در دالر ۹۰۰ باالی به نفت قیمت حاضر حا  در .دهد مانور آن روی ۹۵۰۵ انتخابات
 داشته خود نفت فروش از مناسبی درآمد تواند می دولت و است رسیده بشکه
 صرف کشور نفتی درآمد کل که داشت توجه هم واقعیت این به باید اما باشد
 .شود نمی بازنشسته و شاغل کارکنان دستمزد و حقوق

میلیون  ۵طبق اعالم محمدباقر قالیبا ، رئیس مجلس شورای اسالمی، در داخل کشور روزانه 
این گفته به این معنا نیست که دولت این میزان نفت . شود گاز و بنزین مصر  میبشکه نفت، 

کند، بلکه به این معناست که مصر  داخلی  رساند و صر  مصر  داخل می را به فروش می
شود؛  میلیون بشکه نفت را شامل می ۵بنزین و گاز در صورت تبدیل به دالر، رقمی معادل 

لیون بشکه نفت ارزیابی شده است که دولت ضمن تامین نیاز می ۵۷۵البته مصر  داخلی تا 
ها دارد که باید با فرض کسر یارانه پنهان محاسبه  داخل درآمدی هم از محل فروش فراورده

های پنهان و همچنین درآمدهای  با توجه به اینکه هیا ارزیابی مشخصی از میزان یارانه. شود
توان میزان کسری واقعی درآمدهای کشور را  د، نمیها وجود ندار دولت از محل فروش فراورده

 .ارزیابی کرد

 تنظیم دوران در نفت قیمت تفاوت و نفتی درآمدهای افزای  به توجه با حا   این با
 در دولت که رسد نتیجه این به توان می سرجمع حاضر  زمان با ۹۵۰۹ بودجه الیحه
 در وضعیت  و فروشد می نفت بیشتر  برابر ۹۷۷ قیمت در و بیشتر برابر ۳ حجم

 میلیارد ۹۰۰ از برجام از آمریکا خروج از پس درآمدهای  که گذشته دولت با مقایسه
 و حو  در ای بشکه به را نفت و بود یافته کاه  سا  در دالر میلیارد ۰ به دالر

 بهتر رساند  می فروش به نفت بشکه هزار ۴۰۰ از کمتر سطح در و دالر ۵۰ حوش
 .است

قاعدتا در این شرایط کارگران انتظار دارند که : نفت پو  با مانده جا به های هیبد پرداخت
دولت مانند دوران خروج آمریکا از برجام به تحلیِل آثار کاهش درآمدهای نفتی نپردازد؛ در این 

های کم  زمینه، گرچه علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که دولت در قبال گروه
هایشان متاثر از مزد است، باید با ادبیات مخت  به این حوزه   که درآمد و هزینه درآمد جامعه

ها در دوران رکود و کاهش درآمدهای ارزی  گوید که به جهت اینکه دولت مواجه شود اما می
اند را پرداخت   های وفور درآمدهای ارزی، بدهی که ایجاد کرده کنند و در دوران  استقراض می

    .های گذشته شوند اال درآمدهای ارزی جدید صر  پرداخت بدهیکنند، احتم می
برابر اطالعاتی »: وی با بیان اینکه کسری بودجه معانی جدیدی پیدا کرده است، به ایلنا گفت

. ، نرخ استهالک دارایی از نرخ انباشت سرمایه پیشی گرفته است۹۱که دارم، از اواخر دهه 
. خورد که این خبر خوشی نیست اقتصاد از سرمایه می معنی این سبقت گرفتن، این است که

. گذارد شود؛ چراکه بر روی منابع و مصار  تاثیر می بودجه هم از همین اتفاق شوم، متاثر می
این . انباشت سرمایه توجه نکردند  ها به پیشی گرفتن استهالک سرمایه از به هر حال دولت

ویسی ایران شده به نحوی که ابتدا در بودجه ن« خشِت اول»اتفاق موجب کج نهادن 
بینی  نویسند و بعد برای آنها درآمد پیش آنها کنده شده را می« چاه ویل»هایی که  هزینه
این روند تنها به نفع کسانی است که قدرت . نویسی است این خال  روند بودجه! کنند می

 «.ندگیر می کنند و متناسب با همین قدرت سهم خود را از بودجه دریافت می



 خود طبیعی روند خالف اقتصاد شرایط  این در» :افزود اقتصادی کارشناس این
 طرفی از .گذارد می بودجه کسری روی بر جدی آثار که نحوی به کند  می حرکت
 استفاده خود برای تعهدات ایجاد برای پولی و مالی ابزارهای از که هایی دولت
 را آن درآمد و هزینه آثار که زنند می دامن هست جامعه در که تورمی به کنند  می
 که هستیم مواجه هایی واقعیت با این بنابر .کنند تحمل جامعه پایین های الیه باید

 ها دولت که زمانی .است مزدبگیران و درآمد کم اقشار متوجه آنها درناک سوی
 دهند  توضیح اند  کرده ایجاد ساخته خود تورم از متاثر که را وضعیتی خواهند می
 «.کنند تعریف را خود ی مواجهه آن خاص ادبیات با باید

های اقتصادی  های سیاسی خارج شود و واقعیت حیدری با بیان اینکه در واقع دولت باید از نگاه
ها در اقتصاد فشار بر طبقات مصر  کننده است؛  قاعدتا حاصل این اتفاق»: را بپذیرد، گفت

ی فقر قرار  شوند، در تله های تورمی را متحمل می های پایین جامعه که نرخ بیش از همه دهک
های کم درآمد و فقرای  چرا دهک: آید حاال در این میان، این پرسش به وجود می. گیرند می

پرسند که چرا   ها را پرداخت کنند؟ کم درآمدها از خود می های این اتفاق مزدبگیر باید هزینه
رسد که دولت آقای رئیسی دقیقا  م؟ به نظر میهای این جامعه را من باید پرداخت کن هزینه

ها را پرداخت  اساسا چرا نباید مرفهان جامعه این هزینه. باید به همین پرسش پاسخ دهد
 «کنند؟

 :افزود  ۹۵۰۹ انتظاری تورم و ایران اقتصاد در شده محقق تورم به اشاره با حیدری
 و ها خوراکی تورم اما است کرده اعالم درصد ۵۰ را شده قطعی تورم آمار مرکز»

 درصدی ۹۰ افزای  دولت انتظار که حالی در است  درصد ۴۴ باالی ها آشامیدنی
 ۹۵۰۹ خرید قدرت نشد  محقق که دولت بینی پی  میزان این از جدا !است دستمزد
 طبق هم را ۹۵۰۹ تورم اگر .است ۹۵۰۰ سا  انتهای از تر عقب درصد ۳۰ کارگران
 مواجه ای جامعه با کنید  اضافه آن به است درصد ۵۰ یباال جهانی بانک بینی پی 
 از ۹۵۰۰ ابتدای به نسبت را خریدش قدرت درصد ۶۰  ۹۵۰۹ سا  در که شوید می

 «.دهد             می دست
هایش را به  ای که کل هزینه جامعه»: وی افزود: استقراض با آینده به تورم کردن موکو 

های سبد معیشت که در  رساند و طبق هزینه ها می  ها، مسکن و آشامیدنی مصر  خوارکی
 ۱۱میلیون تومان ارزیابی شد، و تفاوت آن با سطح دستمزدها در انتهای سال  ۹، ۰۰۱۱انتهای 

ای دارای قدرت بازسازی اقتصادی  تواند جامعه برند، نمی درصد اعضایش زیر خط فقر به سر می
درصد جامعه زیر خط فقر  ۱۱که باالی دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت . باشد

واقعیتی که . کنند و بر همین اساس هم پای توافق شورای عالی کار را امضا زد  زندگی می
ها در دورانی که درآمدهایشان افزایش پیدا  باید با آن توجه داشته باشیم این است که دولت

ه از طریق ابزارهای مالی کنند ک هایی می کند، مازاد درآمد خود را صر  پرداخت بدهی می
 «.اند اند و تورم آن را به آینده موکول کرده ایجاد کرده

ارتباط با سهم نفت از   این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این درآمدها کسری بودجه را در
میلیون و  ۰دولت ابتدا بودجه را با »: کنند، گفت اند جبران می هایی که انباشته شده بدهی
هایی که در اقتصاد جهان پس از حمله  بشکه نفت بست اما امروز به دلیل اتفاقهزار  ۵۱۱

اند و جریان جهانی تامین انرهی از آنها متاثر شده و قیمت نفت  روسیه به اوکراین اتفاق رخ داده
همین حاال صادرات   .افزایش پیدا کرده است، دولت توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند

با این حال مشکل کسری بودجه ایران . رسیده است« ای سابقه ح بیسط»نفت عراق به 
هایی که  معتقدم اگر دولت خیلی هنر کند بتواند با مازاد درآمدهای نفتی، بدهی. مزمن است

 «.به واسطه انتشار اوراق سررسید آنها رسیده را تسویه کند

 اوراق انتشار با را فرارسیده نهاآ سرسید که اوارقی است  این ها دولت ابتکار» :کرد تصریح حیدری

 جدید بدهی ایجاد بدون بتواند دولت اگر تازه .برگرداند بدهی با را بدهی یعنی کنند  تهاتر جدید 

 انتشار و توزیع در معموال .است کرده هنر این از بیشتر خیلی کند  پرداخت را اش گذشته بدهی
 سقف اوراق طریق از شود  می مواجه کودر با که شرایطی در دولت که است این بر فرض اوراق 

 .کند می تهاتر را اوراق کند  می پیدا درآمد مازاد که هایی سا  در و کند می حفظ را خود های هزینه
 نفتی درآمد مازاد از ناشی درآمدهای با اوراق تهاتر کند  می محقق دولت که هدفی و کمک بیشتر



 پوش  را بودجه های هزینه  جدید نفتی درآمدهای که داشت امید توان نمی خیلی بنابراین .است

  «.بدهد

وی در پاسخ به این پرسش که ادعای برگرداندن بدهی دولت گذشته به بانک مرکزی تا چه 
عر  این است که بدهی دولت به بانک »: اندازه به اتکا به درآمدهای نفتی صورت گرفت، گفت

یک طر  این . بانک مرکزی یک ترازنامه دارد .المللی تهاتر شود های بین مرکزی از طرق حساب
اینکه آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته . ترازنامه ریالی و طر  دیگرش ارزی است

که بدهی دولت گذشته به بانک مرکزی به طور کامل پرداخت شده، ناشی از پرداخت با 
ملکرد دولت ندارند و به خاطِر خود این درآمد هم هیا ارتباطی با ع. درآمدهای نفتی است

در حال حاضر . ارزشی که برای بازار انرهی پس از جنگِ اوکراین به وجود آمد، ایجاد شده است
ی کشورهای درگیر با روسیه و به طور مشخ  آمریکا، بر تامین انرهی از سایر  هم چون اراده
  «.ماند چرخد، قیمت نفت باال می کشورها می

های جدید تسعیر، بدهی خود را  ها با نرخ در این شرایط، دولت»: ی افزوداین کارشناس اقتصاد
تواند از سه محل انحصارت دولتی، درآمدهای   باتوجه به اینکه دولت تنها می. کنند پرداخت می

و درآمدهای نفت و مشتقات، درآمدهای خود را تامین کند و با توجه به اینکه   مالیاتی
دهد و انحصارات دولتی هم بازده مطلوبی را ندارند، تنها محلی  یدرآمدهای مالیاتی کفا  نم

در پیوند درآمدهای نفتی با . اش را بپردازد، درآمدهای نفتی است تواند بدهی که دولت می
های بودجه باید توجه داشته باشیم که کسری که وجود دارد و ارقام مختلفی  پوشش کسری

بینی تخمین زده  عنوان شده، صرفا بر اساس پیش هزار میلیارد تومان برای آن ۱۱۱مانند 
 «.شود؛ چراکه منابع بودجه تا زمانی که تحقق پیدا نکنند، قطعی نیستند می

 انجام آن بینی پی  صرفا و ندارد وجود قطعیتی کسری رقم مورد در نتیجه در» :کرد تصریح حیدری
 و میلیون ۹ روزی با و دالر ۶۰ ای بشکه با بودجه در نفتی درآمدهای اینکه به توجه با البته شود  می

 هستیم  شاهد درآمدها این برای را جدیدی ارقام حاضر حا  در و شده بینی پی  بشکه هزار ۲۰۰
 دارایی استهالک نرخ و گذاری سرمایه های هزینه باید اما دارد وجود بودجه کسری کاه  امکان پس

   «.باشیم داشته نظر در هم را رسیده کشور برای کمرشکنی وضعیتی به که

هایی  بینی شرایطی که این کارشناس اقتصادی ترسیم کرد و پیش:  ! اولویت؟ در معیشت
های فاقد قدرت که باید در  کنند که گروه اند، ثابت می که از رفتار بازیگران اقتصاد ایران ارائه شده

  و عقب ماندگیهای رشد  ساختار اقتصاد مشارکت کنند، به دلیل عدم دسترسی به ظرفیت
اند؛ اقتصادی که به  گرفتار شده« پایه معیشت »شاخ  توسعه انسانی، در یک اقتصاِد 

در . کند های زیستی تاکید می کند و صرفا بر تامین حداقل  های ایجاد رفاه توجه نمی انگیزه
معیشت » قرار دارد؛ به طوری که های اقتصاد  ترین الیه چنین وضعیتی، رفاه نیروی کار در زیرین

   .کند را صرفا به یک هشتگ در فضای مجازی تبدیل می« در اولویت

 :شدند مجروح سوزی آت  اثر بر اصفهان در آجرسازی کارگاه یک کارگر ۴تعداد   -*

 

 سوزی آتش: آمده است ...  برپایه گزارش منتشره در شبکه مجازی از قول کمیته هماهنگی 
. شد مرد کارگر ۵ سوختگی موجب اصفهان «آباد یبحب» جاده در آجرسازی کارگاه یک در

 بدون اصفهان اورهانس مرکز سخنگوی عابدی، عباس. است کار کودک کارگران از یکی حداقل
 حادثه این در ساله ۰۵ تا ۰۶ مرد ۵» که گفت کند، فاش را دیده آسیب کارگران هویت اینکه
 منتقل بیمارستان به شده مجروح رانکارگ تمامی او گفته به. «اند شده مصدومیت دچار انفجار



                                      .هستند کار به مشغول بیمه و قرارداد بدون کارگران معموال   آجرسازی های کارگاه در. شدند
 کارگر هزار به نزدیک ساالنه و رود می شمار به کارگران برای جهان نقاط خیزترین حادثه از ایران

 . دهند می دست از را جانشان کار حوادث اثر در

 کار_محیط_ایمنی#

 دارد_ارزش_کارگران_جان#

 مزدی_کار_و_استثمار_باد_نابود#
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 :دهد نمی را قیمت کاه  اجازه گوشت مافیای -*

 مافیای گفته مهر خبرگزاری به گاوداران صنفی انجمن مدیره هیات رئیس مقدسی احمد
 حوزه در که اتفاقاتی تمام  و دهد نمی را گوشت قیمت کاهش اجازه کشور در گوشت

 بوده افراد همین توطته دنبال به افتاده، اتفاق ایران به گوشت واردات و صادرات ممنوعیت
 زور و چرخاند می انگشت یک روی را دولت گوشت مافیای است گفته مقدسی .است

 .رسد نمی آنها به هیچکس

 هم رسمی های گزارش که دارد حکایت اساسی کاالهای گرانی داومت از میدانی های گزارش
 شاهد اخیر ماههای طی گوشت از غیر به که اقالمی جمله از کنند؛ می تائید را روند این

 .است بوده برنج بوده قیمت چشمگیر افزایش
تقویت آلترناتیو کارگری در ایران و نهادهای همبستگی با جنب  کارگری درخارج  -*

 :وراز کش

تا قبل از دی ماه نود و شش گفتمان سیاسی حاکم بر جامعه حول تغییر رهیم از درون و اصالح 
اصالح طلب اصول گرا، دیگه " با شعار 96خیزش توده های ستمدیده در دی ماه . طلبی بود

آنچه در طی دو دهه و با اعتراضات بی نظیر کارگری . چنین گفتمانی را کنار زد"تمومه ماجرا 
خواستها ومطالبات اجتماعی و نیز مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل  و برگزاری حول 

مراسم مستقل روز کارگر جنبش کارگری را گامها به جلو برد، در خیزش دی ماه نود و شش 
بازتابش را در مبارزه مستقل و اتکا به نیروی اجتماعی برای تغییررهیم اسالمی در ایران نشان 

زش دی ماه نود و شش، سرنگونی رهیم اسالمی ، که پیش از آن شامل بعد از خی.  داد
بخشی از جامعه بود، با عمیق تر شدن شکا  بین کارگران و توده های ستمدیده با رهیم به 

از آن زمان مستله سرنگونی رهیم وآلترناتیو جایگزینی آن به . ضرورتی عینی تبدیل شد 
  .ضرورتی سیاسی درجامعه تبدیل شد

هار سال گذشته  دو خیزش سراسری دی ماه نود وشش و آبان نود وهشت و خیزش طی چ
علیه کشتار سوختبران در بلوچستان و خیزش بی آبی در خوزستان و نیز خیزش های 

اعتراضی به سیاست های مرگ آفرینی کرونا ی رهیم اسالمی بموازات جنبش اعتراضی 
پ ، معادن ، راه آهن وشهرداری ها ، کارگران کارگران هفت تپه و واحد، فوالد و هپکو و آذرا

پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی هر چه بیشتر  ، ضرورت اتحاد سراسری بر مبنای منافع 
ناتوانی رهیم در برابر بحران .مشترک در مقابل رفع بحران فراگیر اجتماعی را گوشزد کرد

ی تنیده در رانت خواری و اقتصادی و سیاسی سرمایه داری با اجرای سیاست های نتولیبرال
اختالس ، بحران منطقه ای و تنش های بین المللی در ایران به حاکم شدن فقرو فالکت بر 

 .زنده گی کارگران و توده های ستمدیده منجر شده است



مستله محوری آلترناتیو برون رفت از بحران حاضر و رهیم اسالمی را می توان عموما به دو 
این که اکنون رهیم اسالمی در رابطه با رفع بحران و نگه داشتن ضمن . دسته تقسیم کرد 

 .نظام سیاسی اش نیزناچاراز تجدید آرایش شده که به آن نیز اشاره می شود

دسته اول فعالیت در شکل بخشیدن به آلترناتیو بورهوایی در مقابل رهیم اسالمی است که 
. سیاسی در جهت انتقال قدرت است  اتکای آن به دولت ها و رسانه ها و چهره ها و اشکالی

کمپین نه به جمهوری "و " شورای تغییر قانون اساسی"، "شورای مدیریت دوران گذار"
در این زمره اند که با گفتمان عام دموکراسی مردمی بدنبال انتقال مسالمت آمیز "اسالمی 

ران سیاسی اقتصادی آلترناتیو بورهوایی درصدد آن است که از آنجا که بح.قدرت از باال هستند
در ایران با وجود نا کارآمدی رهیم اسالمی ، در صورت سازمانیابی کارگران و توده های 

ستمدیده و ایجاد شرایط انقالبی ،نظام سرمایه داری در ایران هر چه بیشتر آسیب پذیر تر 

 .خواهد شد، با هد  حفظ اقتصاد سرمایه داری از تحقق چنین شرایطی ممانعت کند

دوم آلترناتیو کارگری است که کارگران و توده های ستمدیده را نماینده گی میکند و بر  دسته
لذا الزمه شکل گیری . تشکلها ی مستقل که از درون مبارزه طبقاتی پا می گیرند متکی است

و گسترش این آلترناتیو ایجاد تشکل های اجتماعی در محیط کار و زنده گی است که با خود 
تشکل ها و هماهنگی شورایی درون آنها برای سراسری شدن جنبش ضرورت همکاری 

با چنین رویکردی به  0011بیانیه پانزده تشکل درروز کارگر .طبقاتی را به همراه خواهدداشت
از اتحاد جنبش ها بر مبنای منافع مشترک تا . جمعبندی مبارزات گسترده تاکنونی پرداخت 

  .هماهنگی بین آنهاگسترش تشکل های مستقل و ایجاد شورای 

به جز دو گرایش سیاسی طبقاتی متضاد که در شرایط حاضر برای شکل بخشیدن به آلترناتیو 
جایگزینی رهیم اسالمی در ایران مبارزه می کنند از درون رهیم اسالمی نیز با درک از بحران 

ن ، از فراگیر موجود برای حفظ حکومت اسالمی و رفع بحران ،به تجدید آرایش ویکدست شد
طرفی برای ایجاد شکا  در مبارزات اجتماعی موجود و در هم شکستن سازماندهی آن و از 

انتصاب دولت . طر  دیگر رشد توازن قدرت در منطقه و در سطح بین المللی بر آمده اند
رئیسی در شرایط بحران عمیق سیاسی ، اقتصادی سرمایه داری از طر  نظام حاکم در ایران 

د ثبات در نظام سیاسی و رفع موانع سرمایه گذاری در انطباق بااستراتۀی و با هد  ایجا
سرمایه داری و افزایش قدرت سرمایه داری ایران با اتکا به نظام حاکم در منطقه و سطح بین 
المللی ضروری شده است که الزمه آن در درجه اول چالش جدی با گسترش و سازمانیابی 

گسیل دانشجویان بسیجی عدالتخواه و یا محور منجمله . جنبشهای اجتماعی است 
مقاومتی ها برای ایجاد شکا  در میان طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی و درهم 

 .شکستن نیروی سازماندهی مبارزت طبقه کارگربراین استوا راست

با توجه به چنین رویکردی عینی از مبارزه طبقاتی در ایران ضروری است که نهادهای 
ما که . گی با جنبش کارگری در خارج از کشور فعالیت های آتی خود را سازمان دهندهمبست

در طی پانزده سال گذشته فعالیت خود را بصورت سراسری در اتکا به رشد و گسترش 
مبارزات کارگری و تشکل ها ی مستقل کارگری در ایران و انعکاس آن در خارج از کشور و جلب 

به پیش برده ایم از همان ابتدا گسترش تشکل ها و همکاری همبستگی بین المللی از آن 
. مابین آنها در خارج از کشورنیزبخش مهمی از فعالیت های ما را بخود اختصاص داده است 

اکنون با توجه به گسترش مبارزات وفعالیت حول سازمانیابی آن در ایران و با توجه به گسترش 
مکاری و اتحاد بر سر منافع جنبش اجتماعی هر تشکل ها در خارج از کشور، شرایط برای ه

  .چه بیشتر تسهیل شده است

بر این باوریم که روند اتحاد جنبش ها ، گسترش تشکل ها در محیط کار و زندگی ، ایجاد 
شورای همکاری در میان آنها و سازمانیابی سراسری مبارزات ، پایه های عینی شکل 

برای تسریع و تقویت چنین روندی ضروری . خواهد بود بخشیدن به آلترناتیو کارگری در ایران
در چنین . است ما نیز در خارج از کشورحول آن فعالیت های آتی خود را سازمان دهیم

شرایطی ضروری است تمامی سوسیالیست ها ،فارغ از نوع تشکل ها و نظرات سیاسی ، و 



در مقابل انواع آلترناتیو های تنها بر مبنای منافع طبقه کارگر ،جنبش آلترناتیو کارگری را 

 .این وظیفه تاریخی است که در مقابل ما قرار دارد. بورهوایی تقویت کنند

 بیانیه مصوبه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران اا خارج کشور

 یازده سپتامبر

 

 :جدید سا  در معوقات دریافت برای رودبار شهرداری کارگران انتظار -*
1214771-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

گران شاغل در تعدادی از کار: آمده است  0010فروردین  06در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا؛
چند وقت است که منتظر : مجموعه شهرداری رودبار در استان گیالن به خبرنگار ایلنا گفتند

روز و تسویه  پرداخت برخی مطالبات عقب افتاده از سوی شهرداری هستیم تا مطالباتمان به
 .شود

ند و ا اند برخی مطالبات معوقه قدیمی خود را هنوز دریافت نکرده این کارگران که مدعی
مشکالتی نیز در زمینه دریافت حق سنوات وبیمه اجتماعی خود دارند، درباره مطالبات مزدی 

هیا ( از بدو ورود شهردار جدید)خوشبختانه در زمینه دریافت حقوق ماهانه جاری : خود گفتند
شود اما معوقات ما مربوط به چهار ماه حقوق  مشکلی وجود ندارد و به موقع پرداخت می

. شود می( در زمان مستولیت شهردار سابق)فروردین تا مرداد ماه سال گذشته  های ماه
را ( ۰۰۱۱)تا مرداد ماه سال گذشته  ۹۱کاری سالهای  همچنین حق مرخصی و اضافه

 .طلبکاریم

حق : آنها همچنین درباره طلب سنواتی و حق بیمه کارگران شهرداری رودبار اضافه کردند
به بعد پرداخت نشده و حق بیمه همکاران قراردادی شهرداری  ۹۵سنوات ما کارگران از سال 
 .نیز با مشکل روبرو است

: نفر است، در ادامه درباره پیگیری مطالبات خود گفتند ۱۱ها نزدیک به  این کارگران که تعداد آن
در پیگیری مطالباتمان سال گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کردیم که مدیران شهری وقت 

 .گیری و پرداخت مطالباتمان را تا پایان سال گذشته دادندوعده پی

در سال جاری نیز به طبع افزایش چند برابری قیمت برخی : این کارگران در ادامه تصریح کردند
کاالهای مصرفی و غیرمصرفی زندگی برای ما کارگرای حداقل بگیر سخت تر خواهد شد 

لبات قدیمی همراه با پرداخت به موقع بنابراین در خواست ما برای سال جاری وصول مطا
حقوق ماهانه است هر چند که ارزش ریالی مطالبات قدیمی به مرور کاهش یافته و در صورت 

امیدواریم تا پایان فصل جاری : ها افزودند آن .عدم پرداخت، دیگر ارزش پیگیری نخواهند داشت
 .روز شود مطالباتمان به

 :تای که گذش آزادی بیان در هفته  -*

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214771-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%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%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۱چهارشنبه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
های نادر شریفی،  تن از فرهنگیان به نام ۹در این روز خبر رسید دادستانی لردگان :است

کوروش قنبری، زادعلی محمودی، محمد سعیدی ابواسحاقی، کوروش شریفی، 
ای  پاره»وی و علی بابامیر را برای حمیداسحاقی، محمد امیری، غالمحسین موس

انتشار مطالب در فضای مجازی علیه نظام جمهوری اسالمی در »ی  درباره« توضیحات
به دادگاه « های امنیتی و قضایی راستای تشویش اذهان علیه اقدامات سلبی دستگاه

 .فراخوانده است

 : پرستاران کرمانشاه در خیابانند  -*

 

 به اعتراض در کرمانشاه سهمیه بدون پرستاری نیروهای: است  برپایه خبر منتشره آمده

 کردند تجمع استانداری ساختمان برابر در مستولین های وعده تحقق عدم و نیروها تعدیل

بازگشت بکار کارگران حق طلب  مخابرات اصفهان بدنبا  کن  های دامنه  -*

 :بندی مشاغل دارشان وادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم اجرای طرح طبقه 

کارگران حق طلب  مخابرات  :آمده است فروردین، 07روز چهارشنبه به گزارش منتشره درتاریخ 
اصفهان از بازگشت بکارشان بدنبال کنش های دامنه دارشان وادامه اعتراضاتشان نسبت به 

 .بندی مشاغل،خبردادند عدم اجرای طرح طبقه 

مخابرات اصفهان که از ابتدای دی ماه سال  برپایه گزارش رسانه ای شده،نیروهای شرکتیِ 
بندی مشاغل، اثر انگشت  گذشته به دلیل شکایت به وضعیت خود و عدم اجرای طرح طبقه 

 .ها حذ  شده بود، به کار برگشتند آن

ای در فرمانداری تشکیل و پیرو این جلسه نیروها به کار  اواخر سال گذشته جلسه: آنها گفتند
  .خود برگشتند

ای برای به  قرار بود بعد از بازگشت به کار بین نیروها و شرکت شسکام جلسه: افزودندآنها 
بندی مشاغل و پرداخِت معوقات حاصل از اجرای این طرح  جریان انداختِن اجرای طرح طبقه

  .تشکیل شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است

بندِی مشاغل بودیم که به دلیِل این پیگیری،  از ابتدا ما پیگیِر اجرای طرح طبقه: آنها ادامه دادند
همین . ها را برای مدتی از کار اخراج کرد شرکت شسکام اثرانگشت نیروها را حذ  و آن

موضوع باعث شد اولویِت ما بازگشت به کار باشد اما موضوعی که از ابتدا به دنبال آن بودیم را 
ماه اتفاقی در خصوص اجرای طرح  کنیم و اگر تا آخر این همچنان با قاطعیت پیگیری می

 .بندی مشاغل نیفتد شکایت خود را در اداره کار ثبت خواهیم کرد طبقه

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۱چهارشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
نسی و امیرحسین مرادی دو مصطفی نیلی وکیل مدافع، در این روز خبر داد علی یو:است



دانشجوی دانشگاه صنتی شری ، پس از گذشت دو سال، همچنان در بازداشت موقت به 

 .برند سر می

تجمع فرهنگیان استان فارس مقابل دادگستری قدوسی شیراز برای  -*

 : همبستگی معلم کنشگر غالمی کندازی

 

 فروردین 07چهارشنبه ر تاریخ د جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته استان فارس به نوشته
اعالم همبستگی معلمان فارس با جناب آقای غالمی کندازی مقابل دادگستری : آمده است 

...  قدوسی شیراز با همراهی همکاران از شیراز،صدرا، فراشبند، فیروزآباد، رستم و ممسنی
بازنشسته به اطالع معلمان شری  استان فارس می رسانیم، ما جمعی از معلمان شاغل و 

جناب  ۰۰:۱۱فروردین ماه، راس ساعت  ۰۱این استان تصمیم گرفته ایم تا در روز چهارشنبه 
آقای غالمی کندازی از فعالین صنفی فارس را تا درب دادگاه کیفری شیراز واقع در میدان گل 

حضور شما همکار گرامی در این کنش مسالمت آمیز باعِث دلگرمی و .سرخ همراهی کنیم
یشتر بین مطالبه گران صنفی خواهد بود و بار دیگر نشان از اتحاد میان معلمان می اتحاد ب

 .باشد

 : تجمع رزیدنت های دندانپزشکی اصفهان -*

 

 اصفهان دندانپزشکی دانشکده  های رزیدنت اعتراضی تجمع: برپایه خبرمنتشره آمده است 
 پزشکی های نترزید با برابر تحصیلی هزینه کمک دریافت عدم به اعتراض در

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۱چهارشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
در این روز خبر رسید واحد صوفی، جمال علوی، آکو احمدی، رحیم احمدی، ناصر :است

شهروند اهل  ۹روزخون، لقمان شنگه، ویسی قادری، امیر سلطانی و متین خوله، 
شهرستان مهاباد به اداره اطالعات و اطالعات سپاه این شهرستان احضار و به دلیل 

 .اند شرکت در مراسم نوروز مورد بازجویی قرار گرفته



   تجمع اعتراضی خانواده هابه حضور اجباری دان  آموزان در مدارس  بهبهان -*

 :نمودند

در پی اعالم حضور اجباری : آمده است ،۰۰۱۰دین فرورو ۰۱روزچهارشنبه برپایه خبرمنتشره در 
دانش آموزان در شرایط کروناویروس و همچنین عدم امکانات سرمایشی و تهویه هوا در بیشتر 

پرورش تجمع اعتراضی  کالس های مدارس بهبهان خانواده های بهبهانی مقابل اداره آموزش و
 .برگزار نمودند

آموزان و والدینشان هستند هم شامل  معه که همان دانشپیوند مطالبات معلمان با اکثریت جا
آموزش استاندارد در شرایط کرونایی است و هم شامل اصل سی قانون اساسی و تاکید بر 

سازی آموزش به اشکال مختل   مردم و معلمان با پولی.   آموزش رایگان، کیفی و عادالنه است
 .اند های خود مطرح کرده و بیانیهها  خوانمخالفند و معلمان صدها بار این موضوع را در فرا

  دست ایالم برای احقاق حقوق برحقشان پتروشیمی جمعی از کارگران مجتمع -*

 :به اعتراض زدند

پتروشیمی ایالم واقع  جمعی از کارگران :برپایه خبرمنتشره آمده است
چواردراستان ایالم از ادامه کنش هایشان برای احقاق حقوق  درشهرستان

چوار   از کارگران روزمزد پتروشیمی ما جمعی :آنها به خبرنگار گفتند.شان،خبردادندبرحق
هست  و نیم یکسال به نزدیک پتروشیمی؛  در همین کاری ی سال سابقه با چندین هستیم

البته  هستیم مشغول به فعالیت روز تعطیلی، 05 روز کار و 05 که به عنوان
که  بار اعتراض کردیم و سنوات چندین عیدی برای :ندافزود آنها.سنوات و پاداش عیدی، بدون

به ما دادند؛ قرار بود از طر   هایی قول گیرد؛ و سنوات تعلق نمی چرا به ما عیدی
و به آنها پرداخت  تمام کارگران روزمزد در نظر بگیرند به عنوان پاداش برای مبلغی یه شرکت

و سنوات خود  کارکنان شرکت، عیدی باقی .از پرداخت نشد بشود اما سال تمام شد و خبری
چرا از تمام  نیستیم، است که مگر ما پرسنل پتروشیمی اند؛ سوال ما این را به موقع گرفته

هنوز  گویند می دهند؛ نمی پاسخ روشنی مقامات پتروشیمی:محرومیم؟آنها ادامه دادند مزایا
از  در سال جدید دواریمامی:دستور پرداخت صادر نشده؛این کارگران معترض در خاتمه گفتند

نیز  از کارگران یکی.مند شویم بهره قانون کار از جمله سنوات و عیدی امکانات و مزایای
شروع شده و هنوز  چرا سال جدید سال نیست؟ پایان زمان پرداخت عیدی آیا :گفت

 اند؟ پرداخت صادر نکرده برای دستوری

  :زد رکورد ایران در فالکت شاخص -*

 همین در و رسیده۰۰۱۱ سال پایان در درصد۰۱۷۵ به۹۱ سال پایان در درصد۵۰۷۵ از تورم نرخ

 .است یافته کاهش درصد۹۷۰ به درصد۰۵۷۱ از بیکاری نرخ مدت

 سال پایان در درصد۱۱۷۵ از بیکاری نرخ و تورم نرخ مجموع بعنوان فالکت شاخ  حال این با
 سال۰۰ طول در فالکت شاخ  باالترین که رسیده۰۰۱۱ سال پایان در درصد۰۹۷۶ رقم به۹۱

 .است گذشته

  کارگران کشت و صنعت لرستان نسبت به للو قرارداد مستقیم مقابل شرکت -*

 :دومین روز تجمع اعتراض خود را سازمان دادند



  

برای دومین روزمتوالی، : آمده است ،۰۰۱۰فرورودین  ۰۱روزچهارشنبه برپایه خبرمنتشره در 
ن با برپایی تجمع مقابل شرکت اعتراضشان را نسبت به لغو کارگران کشت و صنعت لرستا

 .قرارداد مستقیم وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان را بنمایش گذاشتند

صورت قرارداد مستقیم با شرکت کشت و صنعت مشغول به کار  تجمع کنندگان که تاکنون به
ارداد با پیمانکار جدید اعتراض اند نسبت به پایان کار با شرکت و تبدیل وضعیت و عقد قر بوده

دارند ونوک پیکان این اعتراضات را ادامه قرارداد همکاری در چارچوب قرارداد با پیمانکاران هد  

 .قرار داده است

با : این کارگران که بار اصلی کار نیز بر دوش آنان است، به خبرنگاریک رسانه محلی گفتند 
ی وجود نخواهد داشت و از قرارداد دائم کار محروم نام امنیت شغل ورود پیمانکاران چیزی به

 .رو خواهند شد خواهند شد و ازسوی دیگر با تبعیض مزدی روبه

کارگران پسماند شهرداری بجنورد نسبت به نداشتن امنیت شللی مقابل  -*

 :   تجمع اعتراضی نمودند فرمانداری

 

کارگران پسماند شهرداری : ده استآم ،۰۰۱۰فرورودین  ۰۱روزچهارشنبه برپایه خبرمنتشره در 
بجنورد برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی مقابل فرمانداری 

 .مرکزاستان خراسان شمالی تجمع کردند وخواهان عقدقراردادمستقیم شدند

 دستمزد؟ حداقل با ساده کارگر چرا /«ایالم چوار پتروشیمی» کارگرانِ  اعتراض -*
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( هفدهم فروردین)امروز  :آمده است 0010فروردین  07در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
 .نیروهای روزمزد پتروشیمی چوار ایالم مقابل استانداری این استان تجمع کردند

: این نیروها که پانزده روز کار و پانزده روز مرخصی دارند؛ در ارتباط با دالیل اعتراض خود گفتند
واقع با شرایط سه کنیم در  ما حدود ششصد نفر هستیم که با شرایط خیلی سخت کار می

مان را روشن کنند و جزو  ی ما این است که تکلی  خواسته! شیفت اما با قرارداد کارگر ساده
چارت سازمانی پتروشیمی باشیم و حقوق و مزایای کامل بگیریم؛ در حال حاضر ما با حداقل 

 .گذرانیم؛ حتی عیدی و پاداش و سنوات نداریم حقوق و به سختی روزگار می

بیمه داشتد و تا  ۹۹نفراتی که سال  قرار بود حدود سیصد نفر از : گوید این نیروها مییکی از 
اندازی این  اندازی در شرکت بودند، جذب شوند اما بعد از مرحله راه آخر پروهه و تا مرحله راه
کنیم و  گویند تکلی  نیروها را روشن می حاال مدیران پتروشیمی می. وعده را فراموش کردند

کنیم اما استانداری مخال  است؛ امروز به استانداری مراجعه و  ای باسابقه را جذب مینیروه
هیا کدام جواب روشنی به ما . با مستوالن آن صحبت کردیم گفتند ما هیا مشکلی نداریم

 .دانیم چرا دهند و نمی نمی

امضا کند و از چرا کارگر متخص  مکانیک باید به عنوان کارگر ساده قرارداد : دهد او ادامه می
مزایای مزدی محروم باشد؛ ما درخواست داریم تکلی  ما را روشن کنند اگر به ما نیاز دارند در 

 .اسرع وقت نسبت به جذب سازمانی ما اقدام نمایند

های  و اولیای دان  آموزان بندرعباس نسبت به رعایت پروتکل  جمعی از خانواده -*
 :  تمع اعتراضی نمودندش و پرورش ناحیه دوبهداشتی در مدارس  مقابل اداره آموز

 : آمده است ،۰۰۱۰فرورودین  ۰۱روزچهارشنبه برپایه خبرمنتشره در  فروردی، 07روزچهارشنبه 
و اولیای دانش آموزان بندرعباس مقابل اداره آموزش و پرورش ناحیه دو   جمعی از خانواده

 .شتی در مدارس شدندهای بهدا بندرعباس تجمع کرده و خواستار رعایت پروتکل

گرمای هوا و نبود سیستم سرمایش مناسب و : تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند
اندازد  شود و جان آنها را به خطر می شان می کافی در مدارس باعث شیوع بیماری در فرزندان
زان درجه و با رطوبت باالست و دانش آمو 55چرا که اکنون دمای هوا در بندرعباس باالی 

 .ها را برای تهویه مناسب باز بگذارند توانند پنجره کالس نمی

تن از فرهنگیان شهرستان لردگان به شعبه ی سوم دادیارِی دادگاه  ۱احضار  -*

 :انقالب

نادر شریفی، کوروش قنبری، زادعلی محمودی، محمد سعیدی » دادستانی لردگان 
ی، غالمحسین موسوی و علی ابواسحاقی، کوروش شریفی، حمید اسحاقی، محمد امیر

را برای پاره ای از توضیحات مبنی بر انتشار مطالب در فضای مجازی علیه نظام « بابامیر
جمهوری اسالمی در راستای تشویش اذهان علیه اقدامات سلبی دستگاه های امنیتی و 

 .قضایی به دادگاه فراخوانده است



حمایت از فعاالن صنفی لردگانی  های صنفی فرهنگیان ایران ضمن شورای هماهنگی تشکل

 .این خط سرکوب را محکوم نموده و خواهان مختومه شدن پرونده این عزیزان است

 برگرفته از کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

سومین روز اعتراضات کارگران کشت وصنعت لرستان نسبت به للو قرارداد  -*

 :استانداریمستقیم با برپایی تجمع مقابل 

 

کارگران کشت وصنعت لرستان  :آمده است فروردین، 07روز پنج شنبه برپایه خبرمنتشره در 
آباد  اندیمشک در سومین روز اعتراضشان نسبت به  کیلومتری محور خرم 05نسبت واقع در 

وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان دست به تجمع مقابل  لغو قرارداد مستقیم

 .تان زدنداستانداری لرس

 :سا  زندان به اتهام توهین به خامنه ای 2محکومیت کیامرز حیدری به  -*

به اتهام توهین به رهبر بوسیله  ۰۰۱۱اسفند  ۵۵حیدری  در روز :برپایه خبر منتشره آمده است
  به دو سال زندان محکوم شد« محمد مخمل زاده »دادگاه انقالب دزفول  ۵ی رییس شعبه ی 

« دکلهای حفاری کشور»مینی بوس دار ،  که به مدت هشت سال در شرکت کیامرز حیدری  

  .مشغول به کار بود( که جای ثابتی ندارند )

 .به خاطر اینکه مدل ماشین ایشان پایین بود از کار اخراج شد ۰۱۹۵وی در سال 

  :ادامه احضار و سرکوب معلمان -*

آمده است  صنفی فرهنگیان ایران های کانال شورای هماهنگی تشکلبه گزارش کانال خبری 
آقای . است اهواز ارجاع شده-انقالب 5به شعبه زاده بنابر اطالع پرونده آقاي يحیي قربان: 

  .زاده معلم در باغملک استان خوزستان است قربان

 .است های مختل  به ویۀه خوزستان افزایش یافته احضار فعاالن صنفی در اسفندماه در استان

های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از این معلم، بارها اعالم  ی تشکلشورای هماهنگ 
ها است و  سازی پایه است و خواهان توق  این پرونده نموده که این احضارها غیرقانونی و بی

 .به این خط سرکوب پاسخ مناسب خواهد داد

 !گردم من بازمی(: مهابادی)رضا خندان  -*



 

خوانید یادداشتی است  آنچه می: آمده است  ون نویسندگان ایرانکانبه گزارش کانال تلگرامی 

 ، نویسنده، پۀوهشگر و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران(مهابادی)از رضا خندان 

 گردم بازمی

حبسی دو پاره شده با اتفاقاتی . شود که من در زندان هستم این یادداشت زمانی منتشر می
. به اجرایی ناعادالنه درآمد و ما راهی زندان اوین شدیم ۰۱۹۹حکم ناعادالنۀ ما در مهر . چند

وقتی پا به حیاط زندان گذاشتیم، داشتیم سعی . بکتاش آبتین بود و کیوان باهن بود و من
خزد و در  های دوستانه غربت و رعب ذاتی زندان را که بر جان زندانی می کردیم با شوخی می

مدتی بعد، از آن سه تن، بکتاش متاسفانه در پی . کند، پس بزنیم؛ پس زدیم آن نفوذ می
ویۀه نسبت به جان و  اش که رسم معمول آن دستگاه به توجهی زندانبانان به بیماری بی

طور مشروط  سالمت زندانیان سیاسی است، مقتول شد و کیوان، خوشبختانه، چندی پیش به
گذراندم بار دیگر به زندان بازگردانده  حاال من پس از صد روز که بیرون از زندان به کار درمان. آزاد
. این بار اما تنها هستم. «بِکِشم»شوم تا باقیماند  حبس پنج ساله را، به زبان زندانیان،  می

 .های دوستانه خبری در کنار من نه از آن دوستان اثری هست و نه از شوخی

سازی  با پروندهعضوی دیگر از کانون نویسندگان ایران که . داخل زندان آرش گنجی هست

  .سال حبس محکوم شده که پنج سال آن اجرایی است ۰۰دستگاه امنیتی به 

در سه ماهی که به درمان بیماری کرونا و عوارض آن مشغول بودم بسیاری، آشنا و ناشناس 
ها، اعم از افراد  از آن. هایشان مرا مورد لط  قرار دادند ها و مهربانی از داخل و خارج، با حمایت

 .به ویۀه از کانون نویسندگان ایران. ها سپاسگزارم شکلو ت

دهد که جنبش آزادی بیان و مخالفت با سانسور، با وجود  انگیز نشان می این توجه شوق
همین . سرکوب شدید حکومت، از همبستگی اجتماعی نسبتا  خوبی برخوردار است

موارد دیگر در خاموشی  همبستگی بود که از یاد بکتاش پرچم ساخت و نگذاشت مانند بسیار
انعکاس همین همبستگی در اقشار مختل  مردم است که . به سوی فراموشی رانده شود

دهد و من آن را در مدتی که مشغول  خود را به صورت همدلی با زندانی سیاسی نشان می

  .عینه دیدم مداوا بودم به

معه حضوری پرفرازونشیب یکم در جا و این جنبش در کل قرن بیستم، و تا اکنوِن قرن بیست
های رنگارنگ مستبد بارها به  گر دولت ها زیر دست سرکوب در تمام این سال. داشته است

وخون کشیده شده، هزاران سال زندان و تبعید را متحمل شده، تا مرز نابودی رفته و باز  خاک
ود، یعنی آزادی و این پایداری و پیگیری را از نیاز جامعه به هد  اصلی خ. برپا ایستاده است

 .بیان گرفته است

همین سبب با وجود سرکوب خشن، با وجود زندان و تبعید و بایکوت و دیگر فشارها و  به
خواهان دشوار و با رنج و درد بسیار  ها که دستیابی به آزادی بیان را برای آزادی محرومیت

این شعله . اردچنان حضور د کند، جنبش آزادی بیان و مخالفت با سانسور هم همراه می



های مستبد  ها و دولت شدنی نیست که اگر بود، در بیش از یک قرن استیالی حکومت خاموش
اما نه فقط مانده . ماند مخال  آزادی بیان در تاریخ معاصر این سرزمین، اثری از آن بر جای نمی

که مقابلۀ ویۀه در چهل سال اخیر  به. و پایداری کرده، که بر عمق و دامنۀ خود افزوده است
های ناعادالنه و  از این زاویه صدور حکم. صاحبان قدرت با آن شدتی تام و تمام داشته است

هایی که حق آزادی بیان خود را عملی کرده و  ضد حقوق انسانی و دربند و بربند کردن انسان
رو ره کند، راه را یکسر بی کنند، گرچه در راه رسیدن به مقصود مانع و دشوار ایجاد می می

آزادی بیان نیاز جامعه است، نیازی که در گذر زمان بر میزان آن افزوده شده و اکنون . نتواند کرد
و این نقطۀ قوت جنبش است که . به خواست اساسی، مبرم و روزمر  مردم تبدیل شده است

 .در برابرش کار چندانی از تیغ و زندان و زنجیر برنمی آید

گشتم اما تازه از  اسفند سال گذشته به زندان برمی ۵۶باید در پی احضار دادیاری زندان، من 
زیر تیغ جراحی بیرون آمده بودم و بیم از عواقب شرایط زیست و بهداشت زندان موجب شد از 

گذار فرستاد با این مضمون که  ای برای وثیقه چند روز بعد دادیاری ابالغیه. معرفی خودداری کنم
روم که بقیه حکم ناعادالنه و غیر  اکنون می. شود یقه ضبط میچنانچه مرا تحویل زندان ندهد وث

هایم جاری می  ها سرما را در رگ گرچه این ستمکاری. انسانی پنج سال حبس را بگذرانم

  .کند، دلم گرم است به جنبش آزادی بیان که زیر آسمان این سرزمین جریان دارد

من حمایت کردند، از دوستان نویسنده های مختل  از  از همۀ کسانی که در این مدت به شیوه
های گوناگون، از کانون نویسندگان ایران تا پزشکان و  و غیر نویسنده تا فعاالن تشکل

 .ام سپاسگزارم ها سروکار داشتم، و نیز از خانواده پرستارانی که با آن

 !گردم من بازمی

 :افتاده عقب مطالبات دریافت برای اهواز آبفای اپراتور کارگران درخواست -*
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عدادی از کارگران سپتیک و ت: آمده است  ۰۰۱۰فروردین  ۰۱به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
بابت یک ماه مطالبات مزدی اسفند ماه : اپراتور آبفای اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند

خواهیم بدهی  ها از شرکت آب و فاضالب می طلبکاریم و باتوجه به افزایش گرانی۰۰۱۱سال 
 .معوقه خود را به همراه مابقی عیدی هر چه سریعتر پرداخت کند

سپتیک و اپراتور در شرکت آب و فاضالب   کارگر به عنوان۱۱۱ه آنها؛ هم اکنون حدود به گفت
کارگران همواره با توجه به افزایش روزافزون قیمت . اهواز به صورت پیمانکاری مشغول کارند

 .های خود هستند مواد مصرفی و غیرمصرفی نگران تامین معیشت خانواده

ای پایانی سال گذشته کارفرما حدود دو سوم عیدی های کارگران؛ در روزه براساس گفته
جدا از اینکه . الحساب پرداخت کرد و مابقی آن هنوز باقی مانده است کارگران را به صورت علی

داریم  ۹۹تا  ۹۵یک ماه حقوق اسفند ماه را طلبکاریم، در عین حال مطالبات قدیمی نیز از سال 
 .که هنوز پرداخت نشده است

بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق و سایر مطالبات کارگران به یک روال تبدیل  این کارگران با
های پیمانکاری برای پرداخت به موقع حقوق و  متاسفانه شرکت: شده است، در ادامه گفت
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عیدی و سایر مطالبات معوقه کارگران تحت مستولیت خود، مرتبا کمبود منابع مالی را بهانه 
های بعد موکول  ها و سال ن استدالل پرداخت مطالبات کارگران را به ماهکنند بنابراین با ای می
 .شوند کنند و در برخی موارد حتی حاضر به پرداخت آن نمی می

ما کارگران اپراتور آب و فاضالب اهواز برای رفع مشکالت معیشتی خانوادهای : او در پایان افزود
 .افتاده خود هستیم های عقب وصول طلبهای افسارگسیخته خواستار  خود با توجه به گرانی

 ۲۰۲۲ویژه هشت مارس 

ضمن تبریک روز جهانی زن به تمام حضار تم برنامه اتاق  زنان و آلترناتیو در مقابل ستم و تبعیض جنسیتی و 
 ! طبقاتی است

ش مارس روز جهانی مبارزه زنان خو 1با درودهای فراوان به همه رفقای حاضر در کالب هاوس به مناسبت 
 !آمدید

 این برنامه با همکاری 

نهادهای همبستگی با جنب  کارگری در ایران  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران  
 شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران  زن و برابری و سازمان راوا 

 .برگزار میشود

 
 

ی ترین ستمهایی ستم مضاع  زنان سابقه تاریخی در زندگی انسانها داشته است واز قدیم
سرمایه داری . است که با پیدایش طبقات، تقسیم کار اجتماعی و تشکیل خانواده بوجود آمد

ضمن مقدس کردن خانواده وکارخانگی بدون مزد زنان، آنها را با خرید ارزان نیروی کارشان به 
چنان . لید کردبه عبارت دیگرستم بر زنان را بنا به نیازش دراشکال دیگری بازتو. محل کارکشانید

شرایطی ملزومات مبارزه زنان کارگر برعلیه سرمایه داری و نیز رفع تبعیض را فراهم کرد و روز 
به هر درجه که مبارزه طبقه کارگر که زنان نیمی از جمعیت . هشت مارس را در تاریخ رقم زد

رفع ستم آن را تشکیل می دهند اجتماعی می شود، مبارزه برعلیه رفع انواع ستم و بویۀه 
درصد سال گذشته، با گسترش مبارزات اجتماعی طبقه کارگر، . مضاع  نیز گسترش می یابد

شرایط عینی برای رفع تبعیض مضاع  نیزفراهم شد و زنان توانستند عموما به دستاوردهایی 
دستیابی به آزادی های فردی و اجتماعی . دست یابند و موقعیت اجتماعی خود را ارتقاء دهند

مندی از خدمات اجتماعی نتیجه مبارزه زنان و پی گیری فعالین زن آگاه طبقه کارگردر  و بهره

 .چنین شرایطی بوده است

سیاست های اقتصادی نتولیبرالیستی، با یورش خود به نهادهای اجتماعی و درهم شکستن 
ساختار درونی آنها که با هد  جلوگیری ازکاهش سود و افزایش بارآوری نیروی کارصورت 

چنین یورشی با . گرفت، هویت های فردی را در مقابل توانایی های اجتماعی برجسته کرد
سیاست جهانی کردن اقتصاد در نقاطی از جهان نتایج فاجعه باری برای گروههای اجتماعی 

درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی . منجمله زنان را به همراه داشته است
ایه با اتکاء به مذهب  و ارتجاع برای زنان شرایطی فراهم کرد که در آمریکای التین، سرم

بازار آزاد نتولیبرالیستی و تعدیل نیروی کار و قراردادهای . معرض آسیب های جدی قرارگرفتند



موقت و حذ  خدمات اجتماعی دست سرمایه داری را برای شدت استثمار بویۀه درمیان زنان 
هاجرت و آوارگی ناشی از جنگ و عدم امنیت جانی موقعیت سیل عظیم م. کارگر بازتر کرد

شکل دادن حاکمیت اسالمی در ایران و افغانستان نتیجه . شکننده زنان را تشدید کرد

 .مستقیم استراتۀی سرمایه جهانی بود و اولین قربانی های آن زنان بودند

ما انقالب "که با شعاربا تشکیل حکومت اسالمی در ایران، زنان اولین گروه اجتماعی بودند 
به میدان آمدند و خاطر نشان ساختند که با پوشش حجاب " نکردیم، تا به عقب برگردیم

درطول  حاکمیت سرمایه . اجباری نمی توانند، آنان را از مبارزات و احقاق حقوقشان باز دارند
سکوت داری ارتجاع اسالمی، با وجود سرکوب به اشکال مختل ، موفق نشدند زنان را به 

در دو دهه گذشته با گسترش مبارزات کارگری، بخش های مختل  جامعه، بویۀه زنان، . وادارند

 . دراعتراضات و مبارزات روزمره شرکت وسیع داشته  و دارند

. شرکت فعال زنان در اعتراضات جاری، معلمین، بازنشستگان، پرستاران را امروز شاهدیم
ن و مردان کارگر است، شکل گیری جنبش سازمان یافته زنان را آلترناتیو کارگری که آلترناتیو زنا

 . ضروری میسازد

زندانهای رهیم سرمایه داری اسالمی در ایران 
مملو از زندانیان سیاسی است و دهها زن 

مبارز کماکان در زندانها با شرایط سخت 
مبارزه میکنند، زینب جاللیان سالها است در 

روز است که  611زندان بسر میبرد و بیش از 

 . از ارتباط با خانواده و وکیلش محروم است

سپیده ُقلیان در محل تبعیدش زندان بوشهر به کرونای 
شدید مبتال شدده است و به جای انتقال به بیمارستان او را 

به قرنطینه منتقل کرده اند و جان او در خطراست و نباید 

 . اجازه داد که سپیده را مانند آبتین بکشند

 

ا کمال تاس  و اندوه فراوان پانته آ بهرامی زنی ب
روشنفکر و هورنالیستی فعال، نویسنده و 

کارگردان فیلمهای مستند پس از سالها مبارزه با 
زندگی و کار خستگی ناپذیر . بیماری ترکمان کرد

آ همواره در جهت آگاهی زنان و مبارزه برای  پانته
امی یادش را گر. آزادی و برابری تداوم یافت

 . میداریم و راهش را ادامه میدهیم

در برنامه امشب تعدادی از فعالین زنان برایمان سخن میگویند و در طول برنامه چند شعر 
در پایان به رفقای زن مهمان جلسه . قرائت میشود و سپس وارد بخش بحث آزاد میشویم

 . فرصت میدهیم که صحبتهای آخر خود را ارائه دهند

تان در جلسه امشب به مناسبت روز جهانی مبارزه و همبستگی زنان تشکر باردیگر از حضور
میکنیم و امیدواریم که با کمک همدیگر جلسه مفیدی برای پیشروی هرچه بیشتر جنبش 

 .مستقل زنان داشته باشیم

 



 مارس 1زنان کارگر  دستمزدها و 

 سحر صبا

این روز خجسته در مورد این در آستانه تعیین دستمزدها هستیم، این فرصت را یافتم در 

 .موضوع مهم زنان کارگر، دستمزدها بحثم را ارائه دهم

مارس در راه است گروهها و گرایشات متفاوت بورهوائی بخصوص چپ سرمایه خود را برای  1
هشت مارس همانند . گرامیداشت این روز، تحت عنوان جشن روز جهانی زن آماده می کنند

این روز آن چنان در نهاد های . ی طبقاتی خود تهی شده استروز جهانی کارگر از محتوا
روز جهانی زن را به رسمیت ( سازمان ملل متحد) 0977سرمایه ادغام شده است که در سال 

حقوق "شناخت و طی قطعنامه ای از کشورهای عضو خود دعوت کرد که این روز را به جشن 
 . اختصاص دهند" زنان و صلح جهانی

 
طبقه کارگر و سوسیالیستها روز جهانی زن ریشه در جنبش طبقاتی کارگران و  اما از دیدگاه

در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و شرایط  0157مارس  1روز . مبارز  خونین آنها دارد
پلیس بشکل . مشقت بار کاری، زنان کارگر کارخانجات نساجی آمریکا دست به تظاهرات زدند

ر را سرکوب کرد که منجر به زخمی و دستگیر شدن عده ای وحشیانه ای تظاهرات زنان کارگ
ساعت کار  01کارگران زن صنایع نساجی آمریکا با خواست  0917مارس  1سالها بعد، . شد

سال . روزانه دست به تظاهرات زدند که مجددا با سرکوب وحشیانه پلیس بورهوازی مواجه شد
ممنوعیت کار کودکان به تظاهرات  و« حق رای زنان»بعد از آن کارگران با خواست های 

بتدریج این روز، به روز نبرد طبقۀ کارگر با بورهوازی برای کسب شرایط بهتر کاری و .پرداختند
حلقه ای از زنجیره نیرومند جنبش کارگری زنان " روز زن"در واقع .حقوق اجتماعی تبدیل شد

 .است

جا نابرابری بین زن و مرد شکل الزم است توضیح مختصری داده شود به این موضوع که از ک
که به دو شکل نابرابری جنسیتی و طبقاتی خودش را در نظامهای مختل  تا به امروز . گرفت

فقط از نظر تاریخی در یکدوره که آن هم دوره کمون بود که زنها با مردان . نشان داده است
کیت خصوصی دست باال را اما بعد از آن در نظامهای مختل  طبقاتی که مال. کامال برابر بودند

پیدا کرد و خانواده تک همسری شکل گرفت که زن در خانواده در موقعیتی قرار گرفت که به 
وظیفه زن .خانه رانده شد و در کنار کارهای خانگی وظیفه مادری و همسری او برجسته شد

در کنار وظائ  . این بود که  ضمن زاد و ولد وارثانی را برای انتقال ارث خانواده تربیت نماید
همسری و مادری بخشی از تولیدات خانگی هم از طریق زنان انجام میگرفت که کمک خرجی 

بهمین دلیل کار زنان از ابتدا در سطح پائین تری از کار مردان . برای خانواده محسوب میشد
واده را مزد مرد از ابتدا بر این حساب شده بود که بتواند تمام نیازمندیهای کل خان. قرار گرفت

تامین کند، اما مزد زن فقط برای برآوردن نیازمندیهای یک نفر در نظر گرفته شد، توانائی کاری 
بمرور . زنان کمتر از مردان ارزیابی شد و در نتیجه مزد کمتری برای آنها در نظر گرفته شد

ه تولید بنابراین، نقش زن در عرص. کارگران متاهل باید ضرورتا روی مزد زنان حساب میکردند
برجسته شد درست نیروی کار او مانند یک کارگر مرد ارزش پیدا نمود، از وابستگی اقتصادی 

مردها فکر می کردند که فقط آنان می بايست فشار مبارزه علیه  .به مرد رهائی پیدا نمود
" دنیای کهنه"سرمايه را بر روی شانه های خود تحمل کنند، که فقط آنان می بايست با 

اما، از زمانی که زنان وارد بازار کار شدند طبقه . بدون کمک زنان هم طبقه ایشان بجنگند،
کارگر به ص  مبارزه انسان هايی که نیروی کارشان را می فروشند، کارگران مرد به اين 

واقعیت دست یافتند که تنها گذاشتن زنان و رها کردن آنها بعنوان هم طبقه ایهای خود در 

 رزاتی آنها لطمه زده و مانعی در متحقق شدن اهدافشان می باشدعمل به هد  های مبا



زن شاغل صنعتی که جایگاهش در خانواده به عنوان زائده اقتصادی دیگر غیر ممکن می نمود  
بدین امر راضی شد که خود نیرویی اقتصادی است و از نظر اقتصادی دیگر به مرد وابسته 

مرد وابسته نبود اما این خود زن نبود که این عدم اکنون که او از نظر اقتصادی به . نیست
زن رهائی . وابستگی اقتصادی را بوجود آورده بود بلکه سرمایه داران و نظام سرما یه داری بود

یافته از سلطه اقتصادی مرد به نیروی اقتصادی سرمایه داری وابسته شد و از بردگی مرد، به 
در اینجا از نظر کاری زن همسان . بابش عوض شده بوداو تنها آقا و ار. بردگی کارفرما در آمد

اما سرمایه دار تنها به این راضی نبود که از نیروی کار زنان بهره کشی کند بلکه با .مرد بود
مزد زنان پائین تر و . استفاده از وجود زنان نیروی کار مردان را نیز به بدترین شکل استثمار نمود

. ه شد، با این منطق که اصوال زنان نیازهای کمتری از مردان دارندارزان تر از مردان در نظر گرفت
تنها ارزان . چیزی که کامال نیروی کار زنان را برای سرمایه داری پرسود  و با منفعت می سازد

سرمایه داران از دوجهت سود بردند، نخست . بودن آنها نبود بلکه فرمانبری بیشتر زنان نیز بود
کان ارزان پایه گذاری مزد زنان را تا حد ام

کردند و دوم اینکه از طریق رقابت، مزد 
مردان را هم کاهش دادند ، بهمین شکل 
کار کودکان را ایجاد نمودند که در مقابل 

آن مزد زنان را کاهش دادند وامروز شاهد 
هستیم کار ماشین به نوعی نیروی کار 

 . انسانی را کاهش داده است

ر در همه واقعیت این است که بازار کا
جای جهان با تقسیمات جنسی همراه 

عالوه بر تبعیض جنسیتی، بازار . است
کار سرمایه داری مبنای انباشت سرمایه بیشتر را بااستثمار زنان کارگر در مزد نابرابر در ازای 

این نابرابری مزدی شامل مشاغلی میشود که به . کار برابر با مردان کارگر بنیان نهاده است
این تقسیم جنسی کار، منشاء آن . ری نیاز دارند و دستمزدشان کمتر و بی ثباترندمهارت کمت

زنان کارگر به علت جایگاه طبقاتیشان .هر چه باشد، در همه جای دنیا مثل هم عمل می کند
بحران های سرمایه داری ناشی از اجرای سیاست های اقتصادی جزء اولین قربانیان 
ت عدم امنیت شغلی در بسیاری از موارد مجبوراند که به آنها به عل. نتولیبرالی هستند

خواسته های غیرانسانی کارفرما مثل دستمزد پائین تر، قراردادهای موقت کار یا قراردادهای 
در بخش هائی که بی ثباتی شغلی بطور  .تن دهند.…سفید، مجرد بودن و نداشتن فرزند و

بی ثباتی صحبت کرد و نتیجه این است که  روتین موجود است امروزه می توان از افزایش این
موقعیت ناامن شاغلین زن را بازهم ناامن تر کرده و رقابت میان آن ها را افزایش و 

دستمزدهای واقعی شان را کاهش داده است؛ و زنان کارگر هم که عمدتا در این بخش ها 
ر به علت کاسته از سوی دیگ. اشتغال به کار دارند و درصد قابل توجهی را شامل میشوند

شدن خدمات عمومی بیش از همه زنان را که بار عمده کار خانگی و نگهداری از فرزندان را بر 
روند کاهش یافتن هزینه های عمومی از قبیل بیمه ها . دوش دارند تحت فشار قرار می گیرند

 .و خدمات درمانی و اجتماعی تا به امروز به شکل چشمگیری ادامه داشته است

گر وقتی شاغل است به شدید ترین نحو استثمار می شود، به حکم زن بودنش در بازار زن کار
کار در پائین ترین موقعیت قرار دارد، او کارگری است که در کارهای شاق و یکنواخت و ناامن و 
حاشیه ای اشتغال دارد، و اگر به قطعه کاری در خانه و فعالیت در بخش غیررسمی مشغول 

عمدتا در . هم از قراردادهای سفید و موقت بدون امضاء را دارا میباشدنباشد بیشترین س
کارگاههاى کوچک زیر ده نفر و خارج از شمول قانون کار مشغول است و دستمزدش در سطح 

در کارگاههای قالیبافی و کوره پزخانه ها که کار با اعمال . پائین ترین مزدهای زیر خط فقر است
برخوردار است زنان تقریبا یک پنجم همین حقوقهای  چندین  شاق و از ساعت کار طوالنی

برابر زیر خط فقر را دریافت می کنند در واقع استثمار فوق العاده در برابر کار رایگان که توام با 
 .بردگی است



موجودیت زنان در کل به عنوان یک انسان در حکومت ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسالمی 
وجود اینکه نصفی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند اما از هرنوع  نادیده گرفته شده و با

وضعیت فاجعه بار اقتصادی ای که در ایران . اقتصادی و سیاسی محرومند–حقوق اجتماعی 
موجود است، فقر و گرانی افسارگسیخته، زندگی و هستی میلیونها نفر ازکارگران و 

اما در این میان وضعیت زنان . داده استزحمتکشان را در معرض نابودی و خطر جدی قرار 
کارگر که اغلب نیز سرپرست خانواده هستند در شرایط بحرانی موجود، به علت مشکالت 
اقتصادی که پیش رو دارند بمراتب از هم طبقه ایهای مرد کارگرشان نیز بیشتر و اسفبارتر 

هر ساله به اجبار شمار  در اثر این بحرانها بیشترین درصد اخراجیها را شامل میشوند،. است
زیادی از زنان کارگر شاغل در کارخانه های بزرگ به کارگاههای کوچک خارج از شمول قانون 

کار رانده شده و یا جذب بازارهای غیر رسمی کار و کارهای کاذب میشوند و ناگریزاند به 
مه و ساعات طوالنی کار و دستمزدی بسیار پائین تر از دستمزد اعالم شده، بدون بی

درصد بیکاری زنان دو الی سه برابر مردان است  .بازنشستگی و سایر مزایای رسمی تن دهند
. 

زنان کارگر از نظر سطح حقوق و مزایای 
شغلی هنوز با مردان فاصله ی زیادی دارند 
و در بهترین حالت، برغم کار مساوی و نرخ 

استثمار برابر با مردان، میزان حقوقشان 
عالوه بر اختال  . ستحقوق مردان ا ۶۱۵

دستمزد، زنان در محل کار با انواع  
خشونتها و نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی 

از . غیره هم مواجه هستند...و جنسی و
تفاوتهایی اساسی موجود بین کار زنان و مردان کارگر، بخصوص در شرایط امروز جامعه ایران 

ا به کارهای انعطا  پذیر و پاره وقت این است که بخش عظیمی از زنان یا بیکار هستند ی
مشغولند و مجبورند برای زنده ماندن و امرار معاش خود وخانواده هایشان به این چنین 

هیا حق و حقوق قانونی برخوردار نیستند، به علت  استثمار وحشیانه ایی تن دهند، و از
ارگر میباشد و به علت نداشتن مهارت و تخص  در بسیاری از کارها مزد آنها کمتر از مردان ک

در شرایط  .مزد زنان کارگر دائما  پایین نگه داشته میشود" لشکر ذخیره نیروی کار" وجود یک 
فعلی در حدود بیش از یک میلیون از زنان که بشد ترین شکل استثمار میشوند و سودهای 

ن کار و آنها مشمول قانو. نجومی میسازند نامشان در هیا ارقام و آماری ثبت نشده است
 .بیمه های اجتماعی نیستند

تاثیر بحران بر زنان کارگر در ایران در شرایط فعلی که آنها را با مشاغل بی ثبات و یا اشتغال در 
به . واحدهای کوچک روبرو نموده، آنها را در معرض بیکاری و نا امنی شغلی قرار می دهد

حت فشار های اقتصادی خشونت عالوه این که با دشوار تر شدن شرایط کاری و زیستی و ت
های خانگی هم باال می گیرد و زنان از این سو هم باید تاوان بحران مسائل خانوادگی را در 

شرایط اپیدمی کرونا در دو سال اخیر تاثیرات بسیار مخرب بر . خانه هایشان را هم بپردازند
ارهای ناشی از سطح معیشت خانواده های کارگری گذاشته، در مجموع با تنگ تر شدن فش

بحران اجتماعی پیامدهای مخاطرات اجتماعی رو به افزون بوده و خانواده های کارگری را 
بیشتر تهدید می نماید و نتیجه آن با فاجعه افزایش کودکان خیابانی و دختران فراری و تن 

 .فروشی همراه و ختم شده است

ده صحبت کرد وقتی که تنها زنانی چگونه می توان از تحقق واقعی برابری حقوقی زن در خانوا
می توانند از حق طالق و حضانت برخوردار شوند که توانایی مالی شان، اجازه تامین زندگی 

خود و سرپرستی از فرزندانشان را به آنها نمی دهد، در حالی که اکثریت زنان که امکانات 
وق خانوادگی بیرون مناسب برای یک زندگی مستقل و شرافتمندانه را ندارند از دایره حق

چگونه می توان دم از حضور برابر زن در بازار کار زد وقتی او امکان ارتقای . گذاشته می شوند
مهارت حرفه ای ندارد، زمانی که خدمات خانوادگی و نگاهداری از فرزندان و بعضا مراقبت از 



ای  وجود ندارد سالخوردگان بر دوش زن است و ساختار اجتماعی برای بر عهده گرفتن این وظ
حق برابری در تحصیل و همسرگزینی برای شمار عظیمی از دختران جامعه . و یا ناکافی ست

ایران بی معناست تا زمانی که خانواده در اضطراب نان شب از خیر تحصیل فرزند دختر می 
اینها معضالت ... گذرد و در اولین فرصت ممکن او را به خانه شوهر تحمیلی می فرستد و 

 .ی است که زنان طبقه ما با آن روبرو هستندجد

نظام سرمایه داری تا کنون باعث شده است که روند کار زنان نتایج عکس داشته باشد، بدین 
شکل که بجای تقلیل ساعات کار آنها، ساعات کار طوالنی تر شده است، از طر  دیگر 

که در جهت ازدیاد سود سرمایه همزمان با ازدیاد ثروت جامعه، صر  رفاه افراد جامعه نشده، بل
این نتایج فاجعه . داران و همزمان سبب فقر وسیع توده ای کارگران و زحمتکشان شده است

آمیز ِکار زنان که بسیار دردناک به نظر می رسد فقط با محو مالکیت خصوصی و کار مزدی 

 .سیستم تولید سرمایه داری از میان خواهد رفت

سیاسی دخالتگر بوده -جنبش زنان بمثابه یک جنبش اجتماعیما سوسیالیستها موظفیم در 
و حمایت کنیم و با پیگیری استراتۀیکی در آن و در اتحاد با سایر جنبشها خواهان تغییر بنیادی 

من نظرم . اقتصادی و فرهنگی به پیشروی آن یاری رسانیم –سیاسی  -در مناسبات اجتماعی
ید و گسترده بین طبقات دارا و ندارا و فقر و بر این است که به علت اختال  طبقاتی شد

فالکتی که در جامعه ایران حاکم است بیشترین درصد زنان ما از نظر منافع طبقاتی جزء 
زنان کارگر از نظر کمی و جنبش زنان کارگر نه فقط جنبش . جنبش زنان کارگر هستند

اگر به جنبش زنان .داردسیاسی قابل توجه است بلکه در مرکز ثقل جنبشها قرار  –اجتماعی 
بر گردیم متحقق شدن خواستها و مطالبات جنبش زنان فقط در اتحاد با جنبش زنان کارگر و 

 .سایر جنبشهای اجتماعی با محوریت جنبش کارگری تحقق خواهد یافت

همه این هاست که زن کارگر در ایران را از یک سو با همه مصائب اقتصادی، سیاسی، 
وبرو نموده، و از سوی دیگر او را در موقعیتی قرار داده که به جنبش اجتماعی و فرهنگی ر

های کارگری و زنان بپیوندد یا زنان در جنبشهای اجتماعی دیگر همچون معلمان ، پرستاران و 
در این میان .  بازنشسته گان ضمن مبارزه هر روزه اشان خود را بخشی از جنبش زنان بدانند

صالح و رفرم نظام سرمایه داری پاسخگوی مشکالت و یک نکته روشن است که هیا ا
معضالت معیشتی زنان کارگر و زحمتکش در ایران نیست و نخواهد بود، هر جنبشی به جز 

دست بردن به بنیان های نظام سرمایه داری و چالش کلیت آن نخواهد توانست منافع اکثریت 
 .زنان کارگر و زحمتکش را نمایندگی کند

می توانند موفق از ادامه  مبارزات خود بیرون بیایند، که نیروی خود را در یک اما زمانی زنان 
جنبش قوی زنان با اتکاء به نیروی طبقاتی طبقه  کارگر و جنبش کارگری برای لغو مالکیت 

خصوصی که اساس و بنیان تمام این ستمها و نابرابریها است متشکل و متحد نموده و هد  
 . مناسبات سرمایه داری و جایگزینی سوسیالیسم قرار دهندنهایی خود را برانداختن 

 یکسان و برابر کار ازای در کارگر زنان نابرابر مزد جنسیتی، و طبقاتی تبعض رفع برای مبارزه امروز

 ثباتی بی عدم دیگر، سوی از و  است مرد و زن بین نابرابری اصلی عامل من بنظر که  مردان

 تشکلیابی امر به خورده گره تمام شغلی امنیت عدم و سیعو بیکارسازیهای و زنان مشاغل

 برای مبارزه طبقاتی، و جنسیتی ستم نوع هر رفع برای مبارزه و تبعیض عدم .کارگر طبقه

 به کمک و داران سرمایه به آن تحمیل و برابر کار ازای در کارگر زنان و مردان نابرابر دستمزدهای

 تقویت به تنها نه گیرد، قرار کار دردستور باید که است گرکار طبقه امر کارگر زنان شدن متشکل

استراتۀی نابودی سلطۀ سرمایه و اساس  کمک خواهد کرد، بلکه در نهایت کارگر زنان جنبش
 .مزدی را هم تسریع خواهد بخشید کار



 

 زنان افلانستان  شرایط و مبارزات

 شکوفه 

 !با درود به رفقا گرامی

زنان در هرکجای دنیا که برضد ستم های این جهان نابرابر مبارزه هشتم مارچ  را  به تمام 
شاید تبریک گفتن این روز از نظر بعضی دوستان درست نباشد زیرا . کنند ، تبریک می گویم می

زنان هر روز بیشتر زیر ستم و نابرابری جان می دهند، اما به نظر ما این روز جای تبریکی دارد 
همین قدر که ستم بر زنان بیشتر . ان را دراین روز بیاد می آوریمزیرا همبستگی و مبارزه زن

شده مبارزه زنان نیز قوی تر شده و در هر گوشه دنیا بخصوص زنان منطقه با صدای رساتر 

 .امروز علیه جنایات دولت های ضد زن صدا بلند می کند

ی و مبارزاتی تهی و در داری و ارتجاع تالش دارند روز زن را از مضمون مترق آنگونه که سرمایه
حد گلدسته پیش کردن به زنان تقلیل دهند تا چهره ضدزن خود را بپوشانند، ما وظیفه داریم 
که اینگونه تجلیل های مسخره را افشاء و محکوم نموده در پی اتحاد و همبستگی واقعی 

 .ها و عناصر انقالبی و مترقی در سطح جهان گردیم تشکل

می  ، وضعیت امروز زنان  زیر حاکمیت نیرو جنایت و وحشت بروم قبل از اینکه بخواهم بر
 .خواهم کوتاه اشاره به گذشته داشته باشم

مردم افغانستان چهل سال است که در دوزخ اشغال، بیداد، تجاوز، بربریت، جنایت، توهین و 
ه تنها در دفاع ماست که ن بارتر، وضعیت زنان بی سوزند و در این میان از همه فاجعه تحقیر می

دوره خرمستی جنایتکاران تنظیمی و وحشیان طالبی بلکه در دوره پوشالی کرزی، غنی و 
، نه تنها بود شان عالم را گرفته« حقوق بشر»، «حقوق زن»عبدهللا هم که شعارهای کرکننده 

 .حقوقی جان می دادند تغییری نیامده بود بلکه هولناکتر از قبل زیر ستم و خیانت و بی

. ان حضور امپریالیزم امریکا در افغانستان زنان زیادی زمینه رشد و تحصیل را نداشتنددر جری
اما تعدادی  زنان بودند . تعدادی محدودی زنان توانستند با رنج و مشکالت فراوان درس بخوانند

های فولبرایت دست یافتند، توسط امریکا مغزشویی  که بدون اندک ترین مشقت به بورسیه
این گروه از زنان گدی گگ . تقیم به چوکی های وزارت و ریاست گماشته شدندشدند بعد مس

وضعیت زنان . های امپریالیزم بوده و همیشه حضور نظامی امریکا در افغانستان را توجیه کردند
این زنان که زندگی مرفه و بی درد سر . افغانستان را به جهانیان گل و گلزار نشان می دادند

فغانستان در سفر های بیرون مشغول سفیده مالی ناتو به مردم جهان داشتند بیشتر از ا
همین زنان در مذاکرات صلح با طالبان به سخنگویان غیر مستقیم اینان بدل گشته . بودند

فوزیه کوفی، . اگر مشخ  نام ببریم. خائنانه ترین نقش را در قبال زنان افغانستان ادا کردند
رابی، شینکی کروخیل، ماری اکرمی، فرخنده زهرا نادری، ناهید فرید، سیما ثمر، حبیبه س

شهرزاد اکبر، فاطمه گیالنی و امثال اینان، زنان ضد زن مرتجع و در خدمت امپرالیزم و نوکران 
های غربی برجسته شده و  شان بودند که امروز نیز منحیث لشکر تبلیغاتی امریکا در رسانه

. ی ماموریت جدیدی در خدمت طالبان آماده گردندشود تا برا حتی جوایزی برایشان داده می
را نیز از سوی « زن شجاع سال»ظریفه غفاری یکی از همین زنان سرکاری است که جایزه 

سفید به دست آورده، بعد از حاکمیت طالبان با هلهله زیاد افغانستان را ترک گفته، در  کاخ
سخن می گفت اما امروز همان  مقابل رسانه های خارجی از تهدید طالبان در مقابل خودش



با در »خواهد  زن به طالبان چشمک زده لبخند زنان به کابل برگشته اظهار نمود که می
زنی دیگر لندن . بپردازد  «نظرداشت ارزش ها و قواعد اسالمی به فعالیت های غیر سیاسی

لبان گشود که سی لب به تمجید از طا.بی.نشین به نام دیوه پتنگ از ورای بنگاه تبلیغاتی بی
اینان به تضمین باداران خارجی . های اجتماعی قرار گرفت مورد تنفر جمعی افغانها در شبکه

. میگردند تا زندگی زیر سایه این وحشیان  طالبی را عادی جلوه دهند شان به افغانستان بر
رار وقتی ما صحبت از زنان می کنیم باید تفکیک واضح قایل شویم بین زنان که مورد ستم ق

و همیشه به این . کنند می گیرد و زنان که ستمگر هستند و اسباب ستم بر زنان را فراهم می
نکته توجه داشته تاکید نموده است که جنبش زنان عدالتخواهانه پرخروش و ُبرنده نمیتواند 

ما به خاطر این موضعگیری . گر ضدزن خط درشت نکشد باشد اگر بین زنان مبارز و زنان معامله

 .برده ایم ایم اما به حقانیت آن حال بیش از هر زمانی پی د اکثرا تحت انتقاد قرار گرفتهخو

امروز زنان سرزمین مان نه تنها که از سربریدن ها انتحاری ها و سنگسار دختران شان تمام 
وجود شان را نفرت و درد گرفته در کنار آن بخاطر زادگاه در خون تپیده و زخمی شان رنج می 

ایا ممکن است صدها مادر درد از دست دادن دلبندان شان در اثر حمالت انتحاری طالبان  .برند
گردد؟ آیا  های اعدام زرمینه و شالق خوردن زنان از ذهن ما محو می را فراموش کنند؟ آیا صحنه

 های فریبکارانه امروز اینان اعتماد کرد؟ توان به وعده می

آنان در خانه های شان محبوس شدند و . به می کنندزنان سرزمین مان انواع خشونت را تجر
تعدادی زیادی زنان اینجا تنها حبس خانگی را تجربه . به جز دیوار های خانه تکیه گاهی ندارند

به . نمی کنند بلکه در زندان های طالبان خون آشام مورد شکنجه و تهدید قرار می گیرند

 .تگیر شده و مجبور به اعترا  اجباری شدندتازگی تعدادی از زنان با فرزندان شان یکجا دس

بله در سرزمین ما زنان زیادی سیاسی نیستند انان زنان ساده و تحصیل کرده شجاع هستند 
که از وضعیت به تنگ امده فریاد شان را بلند کردند امروز همان زنان با تهدید مجبور می شوند 

نان هیا آموزش سیاسی ندیدند و هر آنچه که به انان تحمیل می شود به زبان بیاورند ا
تعدادی انان مادران هستند که به خاطر فرزندان شان مجبور می شوند تن به اعترا  اجباری 

دانیم که در شرایط سخت امروز ادامه مبارزه و بلند نمودن صدای اعتراض  میبدهد با این حال 
اختناق و فشار  به شدت پرخطر و دشوار است ولی زنان افغان طی چند ماه گذشته تحت

طالبان پیاپی دست به اعتراض زده نشان دادند که دیگر هیا نیرویی قادر نیست آنان را در 
های ولو  مورد نیست که طالبان نیز بشدت از آکسیون بی. زنجیرهای جهل و بربریت اسیر سازد

 .ورزند کوچک زنان هراس داشته به هر نحوی برای خاموش ساختن آن تالش می

کمیت سیاه طالبانی در میهن به خون نشسته مان زنان زیادی شغل شان را از بعد از حا
حجاب تقریبا اجباری . خشونت خانوادگی بیشتر از قبل شده. دست داده خانه نشین شدند

است و طالبان سعی دارند با وضع محدودیت های مشخ  زنان را خانه نشین بسازند و با 
شوند بین در خانه ماندن و بیرون رفتن، در خانه ماندن را اذیت و ازار که می کنند زنان مجبور 

به تازگی قانونی را وضع کردند که زنان حق سفر به بیرون از افغانستان بدون . ترجیح دهند
در پارک ها روزهای جداگانه ساختند تا زنان با فامیل های شان به تفریحگاه ها . محرم را ندارند

بری محدودیت وضع کردند که ساعت ها حتا اگر منتظر بمانی در داخل موتر های مسافر . نروند
خبری از موتر نیست و بسیاری رانندگان از ترس طالبان زنان بدون محرم و بدون حجاب را سوار 

در مزار بارها . در بدخشان سنگسار می شود.  خورد در غور یک زن شالق می. کنند موتر نمی
نار یافتند که به طور ددمنشانه به قتل رسیده جسد بیجان زنان را مردم محل در گوشه ک

تالشی خانه به . زنی به نام عیدما با دو دخترش در یکی از نقاط کابل به قتل رسیدند.بودند
خانه  خصوصا بی حرمتی به حریم خصوصی زنان، گلوله باران  زینب عبدالهی در ایست 

نند که در فعالیت های اقتصادی زنان واکسیناتور را کشتند تا دیگر زنان جرات نک...بازرسی
ممنوعیت خروج زنان . در ادارات دولتی حتا مراجعین زن بدون محرم را نپذیرد. سهم بگیرند

 .بدون محارم شرعی از کشور



زنان حق کار، حق پوشش، حق .اند طالبان افغانستان را به زندان بزرگ زنان تبدیل کرده
عی، اقتصادی و فرهنگی، حق هنرنمایی، های اجتما مشارکت در قدرت سیاسی، حق فعالیت

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق قضاوت، حق ورزش، حق چکرگشتن، و غیره را از دست 

 .اند داده

در اثر اعتراضات . اند در طول شش ماه گذشته طالبان دختران را از حق آموزش هم محروم کرده
راکز تحصیلی را بر روی محصالن دختر باز المللی، طالبان م زنان افغانستان و فشار نهادهای بین

دختران و کارمندان و استادان زن . اند های شدیدی بر دختران وضع کرده اند، اما محدودیت کرده
پوشش شان باید سیاه، . حق پوشش دلخواه خود را نداشته و باید حجاب کامل داشته باشند

  رایش زنان و دختران ممنوع شدهآ. ساده، گشاد و چند الیه باشد که تمام بدن را بپوشاند
جویان دختر را فقط استادان زن تدریس  اند، دانش های دختران و پسران را جدا کرده صن . است
در صورت کمبود استادان زن، استادان مرد به طور موقت برای تدریس دختران . کنند می

 .شوند استفاده می

ان هیا ارزشی ندارد به یک شی اینجا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خونخوار زن
 . ماند که هر طور بخواهند با او رفتار کنند اهمیت می بی

تنها در افغانستان نیست که زنان در جهنم سوزان  امپریالیزم و بنیادگرایی میسوزند، اما  

 .تسلیم نشده با شجاعت علیه نظام های مرد ساالر به مبارزه برخاستند

در ایران . در ایران و کوبانی علیه بنیادگرایی مبارزه می کنندمادران و خواهران شجاع مان 
مادران با در دست داشتن عکس های فرزندان شان در تجمعات اعتراضی دستگیر می شوند 
مادران ستار بهشتی، پۀمان قلی پور، فرزاد کمانگر و نوید افکاری و مادر بزرگوار شهناز اکملی 

و همچنان زنان . اما همچنان مقاومت می کنند. یرندکه همیشه مورد باز خواست قرار می گ
در . شجاع چون سپیده قلیان، نرگس محمدی، زینب جاللیان، سهیال حجاب سر بلند می کند

هراس از شکنجه و زندان  افغانستان نیز بدون شک زنان زنجیر های شان را شکسته روزی بی
 .افغانستان را نیز آبدیده خواهد کرد مبارزه دوام دار، زنان.از میان خاکستر بلند خواهند شد

نباید فراموش کنیم که دولتهای مرتجع ایران و پاکستان نقش به شدت خائنانه در تقویت و 
های افغان داشته اند و هردو کشور همین اکنون تالش دارند  حمایت از جنایتکاران و تروریست

 . که حاکمیت لرزان طالبی را در کشور ما مستحکم سازند

 
 
ها قرار دارند، نیاز است که زنان پیشتاز و  ترین ستم ر کشور ما که زنان تحت فاشیستید

 مترقی با قبول 
ریسک و با تابوشکنی مقابل قید و بندهای بنیادگرایی اسالمی و جامعه نیمه فیودالی برخیزند 

 .و با وجود همه موانع و فشار و اختناق صدا بلند کنند و مرعوب بند و زندان نگردند



تواند جدا از رهایی زحمتکشان باشد، پس باید تشکل یابی و مبارزه برای  رهایی زن نمی
ای در جامعه را در دستور کار قرار داده در آگاه ساختن و بسیج و سازماندهی  تغییرات ریشه

باید در کار تبلیغی و ترویجی مردم را به این آگاهی . های جامعه کوشید ترین الیه ستمدیده
خورده جوامع ما و  که بنیادگرایی و امپریالیزم دو روی یک سکه و دشمنان قسمرسانید 

ما به تجربه . ای را در اولویت قرار داد بخصوص زنان اند پس باید مبارزه علیه این دو در هر زمینه
و انجیوها هیچگونه « جامعه مدنی»اصطالح  دریافتیم که کار زنان در چهارچوب نهادهای به 

نامه روشن  ها و آیین شته بنا زنان باید بر محور یک تشکیالت سیاسی با خواستموثریتی ندا
کاری در آن تضمین  سیاسی و مترقی متحد شده مبارزه کنند که هم موثر است و هم ادامه

 . گردد می

 !رفقا گرامی

ر کوشند زنان را به کنج خانه محصور نموده از دانش و علم و از مشارکت شان د بنیادگرایان می
ترین رسوم مردساالنه  مانده فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ممانعت کنند، آنان پاسدار عقب 

و امکاناتی به زنان آگاهی داد، در   باید با استفاده از هر روزنه. فتودالی و ضدزن در جامعه اند
باشند، زنان وقتی در اقتصاد جامعه دخیل . های مختل  کار و فعالیت نمود رشد زنان در زمینه

کننده در جامعه ایفا کنند در غیر آن همیشه برده جامعه مردساالر  توانند نقش رهبری نهایتا می
در مبارزه برای احقاق حقوق زنان باید برخورد طبقاتی داشت، این تنها . و ضدزن خواهند بود

شمنان زن دارند بلکه زنان طبقه حاکم نیز د مردان طبقات حاکم نیستند که بر زنان ستم روا می
این . اند و باید پیکان مبارزه را متوجه آنان نیز ساخت که من در باال چند نمونه را معرفی کردم

ما در کشور خود . فکر غلط را باید منسوخ ساخت که هر زنی حتما مدافع زنان ستمکش است
گی طی بخصوص بیست سال گذشته زنانی را دیدیم که بدتر از مردان در کشانیدن زنان به برد

المجلس حاکمیت مردساالر در اعمال ستم بر زنان  نقش خائنانه ادا کردند و منحیث زینت
ای به  ما باید از امکانات و منابع خود در هر زمینه. روز حربه امپریالیزم و بنیادگرایان گشتند تیره

ه از آن کمک همدیگر استفاده اعظمی کنیم، باید تجارب مبارزاتی خود را با همدیگر تبادله نمود
های آزادیخواهانه و پیشرو زنان در یکی از  سود ببریم، وقتی جنایتی علیه زنان و یا حرکت

. شود، برای پوشش و بلند کردن صدای آن با همدیگر همکاری کنیم کشورها راه انداخته می
 گیرند فوری وقتی زنان در یک کشور مورد تهاجم دولتها و یا نیروهای ارتجاعی و ضدزن قرار می

از وضعیت و نیروهای فعال . بصورت مشترک به دفاع از زنان و علیه جانیان کارزار راه بیاندازیم
جوامع همدیگر آگاهی حاصل کرده محتاط باشیم آن زنان مرتجع را که با شیادی خود را نماینده 

عرفی در م. زنند شناسایی و اجازه ندهیم امکانات ما را در اختیار گیرند زنان کشور خود جا می
 .های مبارز و انقالبی و الگو قرار دادن آنان میان زنان خود تالش بخرج دهیم چهره

در راه استقالل، عدالت،   در هشت مارچ امسال بار دیگرتجدید پیمان کنیم با زنان مبارز که 
 .های چندالیه، جان نثار کردند آزادی و رفاه و آسایش مردم و رهایی زنان از جور و ظلم و ستم

 



 قتل های ناموسی 

 سارا افراسیابی

های ناموسی امروز در آستانه هشتم مارس روز جهانی زنان من تصمیم دارم که در زمینه قتل

 .صحبت کنم

خواهم یادی از مونا حیدری کنم، قربانی کودک همسری که ماه گذشته به طرز فجیعی می

 .دتک ما را به درد آور توسط همسرش کشته و سالخی شد و قلب تک

های ناموسی نبود و ای نیستند و مونا اولین قربانی قتلهای ناموسی موضوع تازهقتل

 .متاسفانه آخرین هم نخواهد بود

مورد  051تا  575منتشر شد، ساالنه بین  0591طی گزارشی به استناد از ایسنا که در آذرماه 
آمار دقیقی نیست و آمار افتد که این آمار به هیا وجه ناموسی در ایران اتفاق می قتلهای

مورد از این  51مجازی در سال اخیر نزدیک به  به مدد فضای. دقیق خیلی بیشتر از اینها است

 .ای شدها رسانهقتل

هایی هستند شوند یا خودکشیها خودکشی یا خودسوزی جلوه داده میبسیاری از این قتل

 .افتندمیکه تحت فشار و اجبار خانواده، با زور و تهدید اتفاق 

در واقع تسلط فرهنگ مردساالرانه بر جامعه ایران و حمایت جمهوری اسالمی ایران دو دلیل 
 .های ناموسی هستندعمده وجود قتل

 :توان به دالیل زیر اشاره کردهای ناموسی میاز دیگر دالیل قتل

 طالق گرفتن_
 مقاومت در برابر ازدواج اجباری_
 مورد تجاوز قرار گرفتن _
 تی یا برقراری رابطه با جنس مخال  دوس_
 

در واقع در نظام مردساالنه مردان مالک زنان هستند و زنها به عنوان یک انسان آزاد و 
دارای حق تصمیم گیری دیده نمیشوند و با زنها به عنوان دارایی مردان خانواده برخورد 

س بر عهده مردان در واقع زنان ناموس مردان هستند و وظیفه حفاظت از نامو. شودمی
هر کاری که موجب  است و در صورت انجام 

و حیثیت مردان  خدشه وارد کردن به آبرو 
یکی . صادر کرده اند ، مجوز قتل خود را شود

های ناموسی و  -های مهم قتلاز ویۀگی

یا حتی دیگر  ها تفاوت آن با سایر قتل
این است که اغلب  های علیه زنان خشونت

ه و گاها  با شد به صورت سازماندهی 
همه اعضای خانواده  هماهنگی و رضایت 
نبود قوانین حمایتی  به دلیل .  شودانجام می

زنند ها می، پدران و همسران زنان بدون ترس از مجازات دست به این جنایتاز زنان
فرزند به واسطه  مانند پدر رومینا اشرفی که قبل از ارتکاب جرم در زمینه مجازات قتل

وکیل اطالعات گرفته بود  جمهوری اسالمی ایران یک حکومت استبدادی پدر از یک 
ست که برای سرکوب زنان با تمام قوا تالش میکند تا فرهنگ مردساالرانه را ترویج دهد 

کند وظیفه های ایرانی از واهه ناموس برای زنان استفاده میلها و سریاو در فیلم
 . داننداز ناموس می های کوچک را حفاظتمردان و حتی پسر بچه

 



در فضاهای آموزشی ایران هیا آموزشی درباره حقوق بشر و به خصوص حقوق 
در . کودکان و زنان وجود ندارد و خود زنان هم از حقوق اولیه خود آگاهی ندارند

هایی مانند غیرت و های داستانی از واهههای درسی یا حتی کتابکتاب
های ها را به عنوان نشانهن خصیصهشود و ایپرستی استفاده میناموس

 .دهندمردانگی به پسران آموزش می
اند درهمین نظام آموزشی های اخیر مرتکب قتل ناموسی شدهاکثر افرادی که در سال

اند، همین نکته تاثیر اند و حتی بعد از انقالب به دنیا آمدهایران تحصیل کرده
-فرهنگ مردساالرانه نشان میهای جمهوری اسالمی ایران را در رواج آموزش

 .دهد
از طر  دیگر جمهوری اسالمی ایران با وضع قوانین زن ستیز وعدم تصویب قوانین 

 .کندهای ناموسی دفاع میحمایتی از زنان از خشونت علیه زنان و قتل
مجازات اسالمی که پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص  221قوانینی مثل قانون 

شود و این نکته که حق والیت بر صاص تبدیل به دیه و تعزیر میشود و قنمی
مجازات  651شود یا قانونپدر و جد پدری است و مادر ولی فرزند محسوب نمی

اسالمی که اگر مردی ادعا کند زنش را در حین خیانت دیده و بعد کشته است 
 .از مجازات و پرداخت دیه معا  است

های ناموسی سالمی به پخش خبرهای قتلمساله مهم دیگر واکنش جمهوری ا
-ای برای روزنامهگیرانههای شدید و سختدرواقع محدودیت. است

نگاران، خبرنگاران و فعاالن حقوق بشر که در حوزه اجتماعی با تمرکز بر 
 .کنند، وجود داردموضوع خشونت علیه زنان فعالیت می

ساله که به  00تل مبینا سوری سینا قلندری، خبرنگاری که خبر ق 0011در آذرماه   
دست همسر روحانیش به قتل رسید را منتشر کرد، به یازده ماه و 

 .سال ممنوعیت از خبرنگاری محکوم شد 2شانزده روز زندان و 
با توجه به مواردی که اشاره شد، وظیفه ما به عنوان فعالین حوزه زنان به خصوص آن 

-که صدای قربانیان خشونت افرادی که خارج از ایران هستند، این است

-ها را به پوشش خبرهای قتلهای ناموسی باشیم و حساسیت رسانه

هرچقدرکه  صدای قربانیان بیشتر شنیده . های ناموسی افزایش دهیم
شود و هرچقدر که در زمینه مصادیق خشونت علیه زنان محتوا مفید 

اد جامعه توانیم بیشتر امیدوار باشیم که بر نگرش افرتولید کنیم، می
 .تاثیر مثبت بگذاریم

 . وظیفه ما زنان این است که هرچه بلند تر فریاد بزنیم که زن ناموس هیچکس نیست

 یک چهارم خشکی جهان کافی نیست

 شعری از النا کروز شاعری کوبائی

 می خواهم گریه کنم، اما
 همین یک چهارم خشکی جهان کافی نیست

 بغض هزار هزار ضربه تازیانه
 هزار مرتبه تنهایی و ترس و تحقیر بغض هزار

 بغض هزار هزار ساله خواهرانم
 در گلوی من است

 آه خواهران من
 خواهران بردگی، بی کسی، فقر
 خواهران حرمسرا، حسرت، رنج
 خواهران دردهای بزرگ تاریخی

 بر کدامتان بگویم؟
 خواهران شهری ام... دختران خسته بی هیا دل خوشی

 دروغدختران گمشده در دود و 



 دختران لبخندها و عشق های مصنوعی
 بر کدامتان بگویم؟

 دختران شرم و بلوغ و اشکهای پنهانی
 دختران ترس

 در کوچه های خلوت زندگی
 در معابر شلوغ

 خواهران روسپی ام
 هنگام که در مرداب یاس و پشیمانی و حقارت

 دست و پا می زنید
 بر کدامتان بگویم

 داشتیددختران نجیب عاشق که دوست می 
 که دوست می دارید

 که دوست خواهید داشت
 که از بیم مالمت

 عشق را در نه توی دلتان پنهان کرده اید
 که در اشتیاق و انتظار

 قطره قطره ذوب می شوید
 من امتداد فریادهای زخمی شمایم

 مرا با همه  شما نسبتی هست
 ......آه حوا

 مادر من و همه خواهرانم
 ی توستسه چهارم جهان  گریه ها

 اشکهایی که بخاطر همه دخترانت ریخته ایی
 اما مرا

 یک چهارم خشکی جهان کافی نیست
 بعض هزار هزار ساله خواهرانم

 در گلوی من است
 

 مبارزات زنان در صد سا  گذشته

 فریده گرمان

 به همه رفقای عزیز و دوستان گرامی سالم می کنم  

مارس، روز همبستگی زنان جهان را گرامی ما اکنون به پبشواز هشت مارس میرویم و هشت 
 . میداریم

از درد ها و رنج های زنان افغان . امشب رفقای زن به خوبی از مشکالت زنان صحبت کردند 
رفقا ی زن اشعار قشنگ شان را . از دردها و رنج هایی که دل انسان را بدرد میاورد -گفتند 

 . بگوش رفقای حاضر در این نشست رساندند

شب می خواهم بیشتر در مورد مبارزات زنان در این صد سال گذشته صحبت کنم، من ام 
 . مبارزاتی که از صدسال گذشته آغاز شده و تا امروز با خطی سرخ و ممتد ادامه بافته است

در پایان صحبتم می خواهم در مورد زنان کارگر و تشکلهای کارگری صحبت کنم و بگویم تا چه 

 .ارگر در تشکل یابی دارای اهمیت است اندازه مبارزات زنان ک

حکومت ها در این چهار دوره با . صحبت در مورد مبارزات زنان زیاد است و فرصت کم است 

 .همه ادعا هایشان نتوانستند مشکل زنان را حل کنند 



     .                   انجمن های علنی و انجمن های مخفی –در دوره مشروطه دو نوع انجمن وجود داشت 
. انجمن های علنی، ازحقوق زنان در مورد ازدواج، طالق، حضانت فرزند وغیره دفاع می کردند
انجمن های مخفی که آنها نیز بسیار قابل توجه اند، در نبردهای خیابانی که بین موافقان 

. مشروطه و مخالفان جریان داشت با لباس مبدل به طرفداری از مشروطه شرکت می کردند
 . زن پس از در گیری خیابانی در میان کشته شدگان دیده شد  21جنازه در تبریز 

شما می دانید که روس ها به کمک انگلیسی ها وارد تبریزشدند در چنین شرایطی خط تهران 

 .مطرح  می شود، ستارخان و باقرخان به سمت تهران حرکت می کنند

مجلس به خواست روس ها تن  در تهران شایع شده بود که بعضی از نمایندگان 0291درسال 
خواست آنها . زن با تپانچه و با لباس مبدل وارد مجلس شدند 511در این هنگام . در داده اند 

 .آنها موفق شدند خواستشان را به وکالی مجلس بقبوالنند.حراست از تمامیت ارضی ایران بود

ی سربازی زخمی می در نبرد: خوبست به حادثه دیگری از نبرد زنان اشاره ای داشته باشم
ستارخان که در . سرباز اجازه نمی دهد او را مداوا کنند. شود، او را روانه بیمارستان می کنند

سرباز در ". پسرم تو نباید بمیری، بگذار مداوایت کنند: " این هنگام در کنار او بود می گوید
 ". آخر من زن هستم: "گوش ستارخان می گوید 
 0260خانم صدیقه دولت آبادی در سال . م صدیقه دولت آبادی استمنبع این اطالعات از خان

او از فعالین جنبش مشروطیت و مدافع . چشم از جهان فرو بست 0501بدنیا آمد و درسال 
 .یادش بخیر و راهش پر رهرو باد. حقوق زنان بود

رضا . ر نکرددر دوره رضاشاه قوانین در مورد زنان تغیی. اکنون به دوره رضاخان اشاره می کنم 
شاه همین که به قدرت رسید باصطالح از مدرنیسم صحبت کرد، اما مدرنیسم او جز 

 .نبودعوامفریبی چیز دیگری 

مدرنیسم رضاشاه در این حد بود که بزور چادرها را از سرزنان بردارد و به این شکل حق آزادی 
است؟ در حالی که در این آیا اسم این مدرنیسم . زنان در انتخاب لباس را از آنها سلب کند

هیا تغییری بوجود ... دوره در قوانین مربوط به زنان مانند ازدواج، طالق، حضانت فرزند و غیره
زمانی که رضاشاه به   -نیامد و زنان همچنان در رده مهجوران و خالفکاران قرارداده شدند 

ی مختل  زنان را بوجود حکومت رسید عده ای اززنان،  مدرنیسم او را باور کردند و انجمن ها
آوردند، اما رضاخان همه آنها را غیر قانونی اعالم کرد، حتی انجمن هایی را که از او طرفداری 

فعالتیش را بصورت مخفی  ادامه داد، " حریت زن"یکی از انجمن های علنی بنام . کرده بودند
حل جلسه آنها مطلع جلساتی در باغ های اطرا  تهران می گذاشتند تا اینکه یک روحانی ازم

می شود و تعدادی از مذهبی ها بهمراه تعدادی ارازل و اوباش برای برهم زدن جلسه براه 
در این هنگام کسی به زنان . میافتند، ماموران و امنیه ها از این اغتشاش جلو گیری نمی کنند

 .ی کننددر جلسه، این وضعیت خطرناک را اطالع می دهد و انها بموقع محل جلسه را ترک م

دراین دوره نیزهیا . اکنون باختصار و با توجه به کمی وقت به دوره محمد رضاشاه می پردازم
تنها بعضی از زنان بطور فردی یکی دومدرسه و . تغییری درقوانین مربوط به زنان حاصل نگشت

مرکز آموزشی که برای حکومت دردسری ایجاد نمی کرد بوجود آوردند، اما هیا انجمنی برای 
بوجود آمد که در آن زنان " سازمان زنان "0552قبل از سال . دفاع از حقوق زنان بوجود نیامد

این سازمان . روشنفکر، زنان کارگر و زنانیکه از فشر متوسط جامعه بودند در آن شرکت داشتند
این سازمان بعد از کودتای . را انتشار میداد" جهان زنان "محلی داشت و نشریه ای به عنوان 

 . مرداد غیر قانونی اعالم شد 21

. نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا بنا به دعوت حکومت به ایران آمد 0552سال
دانشجویان در اعتراض به  آمدن نیکسون به ایران علیه او شبانه اعالمیه پخش کردند، برروی 

گمشو و به  نیکسون"دیوار ها شعار نویسی کردند و بنرهایی که روی آن نوشته شده بود 
فردای آن روز، پلیس . را شبانه در شهر هر جا که ممکن بود آویزان کردند" خانه ات برگرد

مادران برای آزاد کردن فرزندانشان به کاخ . دانشجویان زیادی را در دانشگاه تهران دستگیرکرد
دست آخرآنها موفق شدند . دادگستری رفتند و چهار شبانه روز در آنجا بست نشستند



قبل از . ومت را به عقب نشینی وادارند و دوباره فرزندان عزیزشان را در آغوش بگیرندحک
مرداد مبارزات سیاسی تشکل های سیاسی جریان داشت دستگیری و زندانی  21کودتای 

مرداد دستگیری ها برشدتش افزوده شد، شکنجه  21شدن ها نیز ادامه داشت، اما بعد از 
مادران و خواهران زیادی پشت در زندان در هوای سرد . تاعدام برای سالها ادامه داش

زمستان و در گرمای طاقت فرسای تابستان ساعت ها می ایستادند تا شاید خبری از فرزندان  
اینان زنانی شجاع و مبارز بودند که همچنان گمنام باقی . و برادران دربندشان بدست آورند

 .ماندند

همه . ات عظیم مردم از هر قشر و طبقه ای بودممن خود شاهد مبارز 0557در زمستان 
اگرچه حاصل سال ها تالش و مبارزه . تشکل ها ی سیاسی دراین مبارزه شرکت داشتند

سازمان های سیاسی و مردم مبارزما بدست یک گروه ربوده شد، اما چون انقالب متعلق به 
من خود  57مستان درز. همه سازمان های سیاسی بوده است من اسم آنرا انقالب مینامم

زنی را دیدم که دست بچه هفت ساله اش را در دست گرفته . شاهد تظاهراتی عظیم بودم
چرا گریه می کنی ، از چه می : "مادر آمرانه به او گفت . بچه ترسیده بود و گریه می کرد. بود 

خون اگر قرار بود بترسی نباید در این تظاهرات شرکت می کردی ، مگر خون ما از . ترسی 
این زن یک مادر بود، نه تنها مادر . گفته این مادر بسیار پرمعنی است. دیگران رنگین تر است

 .فرزند خود، بلکه او مادر همه بود

بهمن به هر ترفند و خدعه ای که بود حکومت اسالمی قدرت را در دست گرفت و  22پس از 

 .نه به پیروزی نرسیدانقالبی که متعلق به مردم ما و گروه های سیاسی بود متاسفا

زنان اولین کسانی بودند که به عنوان اعتراض علیه حجاب اجباری جلوی  57در اسفندماه
اما چندی نگذشت که ارازل و . دادگستری رفتند و آقای خمینی را به عقب نشیتی وا داشتند
را سرمی " یا روسری یا توسری"اوباش در گروه های چندنفره در خیابان ها راه افتادند و شعار

اما زنان هیچگاه کوتاه نیامدند واز آن . دادند و بعد هم حجاب اجباری را بصورت قانونی درآوردند
دخترا ن با جرات تمام در نقطه . پس به صورت های مختل  علیه حجاب اجباری مبارزه کردند

آنها  حکومت جمهوری اسالمی. ای بر بلندی ایستادند روسری خود را بر سر چوب آویزان کردند
در این دوره زن . را دستگیر کرد، اما بی فایده بود و هروز تعداد این مبارزان جوان بیشتر شد

های زیادی در سازمان ها و گروه های مختل  علیه حکومت جمهوری اسالمی مبارزه کردند و 
مادری در زندان بود که ازنظر جسمی شرایط .دستگیرشدند، شکنجه شدند و اعدام شدند

شت ، هربار او را زیر تعزیر می بردند و ک  پایش شالق می زدند تا بگوید دخترش خوبی ندا
. تا اینکه پایش جراحت برداشت و عفونت کرده بود" نمیدانم: "کجاست،  اما او هربار می گفت 

: پسر این مادر هم در بند مردان زندانی بود، روزی برای مادرش پیام می فرستد و می گوید 
این زن شجاع  نیز جزو زنان مبارز گمنام است، مقاومت او ". ین مادر دنیا هستیمادر، تو بهتر"

در زندان، مانند مادران خاوران وجودشان به  مردم به ما نیرو می بخشند، همینطور زنان 
شجاعی که امروز در زندان های جمهوری به حبس های طویل المدت زتدانی شده اند، دست 

 .یام هایشان حاکی ایستادگی و مقاومت استاز مبارزه بر نمیدارند و پ

و اما با توجه به اینکه این نشست برای بزرگداشت هشت مارس، روزی که زنان کارگر کارخانه 
بنا براین . پارچه بافی در نیویورک اعتصاب کردند و رفقای عزیز امشب در مورد آن سخن گقتند

ای کارگری ایران سخنی گفته باشم الزم می دانم در مورد تقش زنان در تشکل یابی جنبش ه

 . 

زنان به علت ستم مضاعفی که بر آنان وارد می شود، هنگامی که به حقوق از دست رفته 
خود آگاه شوند تا آخر و مصمم به مبارزه  ادامه می دهند، چرا که هر گاه ستم باشد مبارزه 

از اینکه مردان . تاست و هرچه ستم بیشتر باشد ایستادگی ومقاومت در مبارزه بیشتر اس
توانایی هاشان در مواردی بیشتر از زنان است، اما نباید فراموش کرد که زنان منضبط و 

مردان بدون زنان و زنان بدون مردان در مبارزه . زنان و مردان در مبارزه مکمل یکدیگرند. مدیراند
 .موفق نخواهند شد



 لیبرا  فمینیستهای و کارگر طبقه زنان

 حکمت مریم

 !باد گرامی زنان مبارزات جهانی روز مارس 1 روز دوستان و رفقا به درود و المس با

 .دیدند تدارک را برنامه این که کار اندر دست رفقای از کنم تشکر خواهم می چیز هر از قبل
 صحبت که دادید فرصت من به اینکه از و ، آموختم بسیار که قبلی سخنرانان از ممنون خیلی

 . کنم

 و کارگر طبقه زنان کنم صحبت آن به راجع خواهم می من امروز  که موضوعی

 :است لیبرا  فمینیستهای

 تر مفصل خواهم می من اما نمودند، اشاره آن به مختصر بطور سخنران رفقای از نفر چند البته
 کنم می صحبت عام بطور لیبرال فمینیست نقش مورد در اینکه از اول .دهم توضیح آن به راجع

 .پردازم می ایران در آن نقش به بعد و

 فمینیست مانند دارد، وجود گوناگون گرایشات و افکار تنوع فمینیست در دانیم می همانطوریکه
 اکو لیبرال، فمینیست سوسیالیستی، فمینیست رادیکال، فمینیست ، مارکسیستی

 فمینیستها این بین مشترک وجه تا دو کل در...غیره و آنارشیست فمینیست و فمینیست
 و ستم تحت زنان اینکه اوال اینند، چیز دو آن و فمینیستی های نحله تمام تقریبا .هست
 و ستم این اینکه دوما   و دارد آنها جنیست در ریشه تبعیض و ستم این و اند گرفته قرار تبعیض
 .ببرند بین از ایی ریشه خواهد نمی را مشکل این لیبرال فمینیست .برود بین از باید تبعیض
 .میکند عوض و بزک را آن ظاهر فقط و است داری سرمایه سیستم حفظ خدمت در یعنی

 سرمایه قدرت سرنگونی .باشد داشته زن مستله به طبقاتی نگاه باید انقالبی فمینیست
 برای و .شود داده زنانه چهره آن به فقط لیبرالها فمینیست مثل اینکه نه باشد، هدفش
 که داریم الزم فمینیستی ما .کند تالش مدیریتی و ایی فهحر باالی های ردی  در زنان سهمیه
 .دهد قرار خود توجه مركز را نۀادی تبعیض معرض در زنان و کارگر طبقه زنان صدای انعکاس

 سلسله بیایند اینکه بجای باشد، مفید زنان اکثریت برای که آنند از عاجز لیبرال فمینیستم
 میکنند تضمین صرفا و بکنند اش زنانه که هستند این صدد در ببرند بین از را اجتماعی مراتب

 طبقه که را خودشان طبقه مردان با برابری توانند می مراتب سلسله این صدر در زنان که
 زنانی آن و دارند عالی تحصیالت که زنانی ، ممتاز نسبتا زنان .یابند دست است باال و متوسط

 رسانه و نظامی جهان یا ستد و داد نیاید در هستند تالش در که زنانی هستند، سفید که
 زنان این شرکتی مراتب سلسله در که است این آنها پروهه .باشند داشته را باال دست ایی

 همان با ایهایشان، طبقه هم مردان با که شود رفتار آنها با ایی شیوه بهمان تا کنند صعود

  .شود برخورد منزلت و قدر همان و دستمزد

 اجتماعی مزایای از پیش از که بود خواهند زنانی فمینیست نوع این برندگان عنف تعری  این با

  . کارگر زنان نه برخوردارند، توجهی قابل اقتصادی و فرهنگی و

 فمینیسم یک تواند نمی ندارد مخالفتی درآمد و ثروت نابرابری افزلیش با که لیبرالی فمینیسم
 برای چیزی زنان اکثریت برای که نیست تیفمنیس این .باشد خواه برابری و طلب مساوات

 امتیازات این فاقد که کارگراند طبقه از و فقیراند که زنانی برای یعنی .باشد داشته ارائه
 برای چیزی آنها برای.....غیره و ترانس زنان ، سیاهپوست زنان پناهنده، و مهاجر زنان .هستند

  .ندارند ارائه

 پرداز نظریه و سرشناس فمینیست یک فریزر نانسی
 نفوذ با اخیر دهه سه این در که است آمریکائئ فیلسو 

 ارائه را اخیر دهه سه در را چپ فمینیسم های ایده ترین
 فمینیست چگونه„  نام به کتابهایش از یکی در است، داده

 پس باز را آن باید چگونه و شد داری سرمایه خدمتکار



 سرمایه خدمت در مقطعی در چگونه مترقی فمینیستی جنبش آمال که نویسد می ”بگیریم
 لکه را فمینیسم اسم واقعا لیبرال فمینیست که است معتقد اون .گرفت قرار نتولیبرال داری
 فمینیسم نویسد می همینطور و هستند زنان مشکل از بخشی خودشان آنها .است کرده دار

 به را ما و .است داده طرب شرکتی زندگی و گرائی فرد گرائی، نخبه با را ما مسائل لیبرال
 .میزند پیوند کارگری ضد سیاستهای با و سازی، جهانی گرایی، مالیه گرائی، نتولیبرالیسم
 فرد مدام که افتد می راه همین از ناچارا کند نمی توجه کاپیتالیسم نقد به که فمینیستی

  .پرهیزد می جمعی حرکتهای از .میکند تولید باز را گرائی

 .میپردازم ایران در لیبرا  نیسمفمی نق  به حاال

 ایران در را لیبرال فمینیست همین دقیقا دارند هنوز یا داشتند قصد ایران در طلب اصالح زنان
 سر و رهیم تقویت برای .کشاندند رای صندوق پای به مختل  ترفندهای با را زنان .بکنند پیاده

 نام به بودند انداخته راه کمپین یک نمونه برای زنان، مشکالت حل برای نه ، آن داشتن نگه پا
 می آنها . کنم می فکر بود مجلس انتخابات دوره دهمین در که "مجلس مردانه چهره تغییر"

 مجلس در زن 1  حدودا آنموقع .کنند بیشتر را پارلمان در  زنان کرسهای تعداد که خواستند
 برسانیم نفر 51 به مجلس در را زنان تعداد خواهیم می کمپین این با ما گفتند اینها و بودند
 تشکیل زنان را مجلس تمام اگر حتی که دانیم می ما همه  .کنند زنانه را مجلس چهره یعنی
 آنها کمپین این .است برابری ضد و است ستیز زن اسالمی جمهوری قوانین هم باز بدهند

 ستیز زن قوانین تصویب برای . است اسالمی جمهوری مجلس در جنایتکاران با همدستی
 .کشاندند رای صندوقهای پای به متاسفانه آنموقع را زنان از زیادی تعداد ترفند این با و است
 یعنی آمیز تبعیض قوانین تغییر برای امضاء میلیون یک کمپین نام به انداختند راه دیگری کمپین
 در زنی ینکها یا کنند اصالح را آن است، نابرابر و ستیز زن که اسالمی جمهوری قوانین همان
 یک کارکردن تشکل بدون .میکند گرایی تک و فردگرایی به تشویق را زنان و نشسته آمریکا

 دختران حرکت بکنیم دقت اگر ما حتی که سفید های چهارشنبه مثل بیاندازند راه حرکتهایی
 تشهام با بسیار کارشان اینکه با است داشته را ویۀگیها همین بکنیم نگاه را انقالب خیابان

 و بود گرا تک  هم انها حركت بینیم می کنیم می نگاه ولی کردند تائید را آن ها خیلی یا بود
 فروش دست کارگر زنان حرکتها این تمام در .باال و متوسط طبقه و بوده نشینها مرکز مخت 

 فقیر و محروم و نشین حاشیه مناطق دیگر زنان یا عرب زنان و بلوچ و کورد زنان ، خیابان کنار
 زنان پزشک حتی که هستند، خود انسانی حقوق ترین ابتدائی بدنبال که شده، داشته نگه
 قرار جنبشها این کجای بیمه، و شناسنامه حتی نه و سالم آشامیدنی آب نه و  ندارند هم

  .ندارند جائی جنبشها این در آنها گرفتند؟ می قرار و اند داشته

 است طبقاتی فرا آن علیه مبارزه و جنیستی نابرابریهای به اعتراضات که گفت را این باید البته
 حقوق اینها اجباری حجاب علیه اعتراض استادمیها، به رفتن حق انتخابی، پوشش یعنی

 و سازماندهی بدون اما كرد پشتیبانی انها اعتراضات از و کرد اعتراض باید و است انسانی
 کارگر زنان اینکه . گرایی فرد ، گرایی تک حرکت به میشود تبدیل حرکت یک یابی تشکل بدون

 زنان روها، پیاده کنار دستفروش زنان اند، شده رانده حاشیه به که زنانی زحمتکش، و
 ستم - جنسیتی ستم بر عالوه .دارند مضاعفی قوانین و چندگانه ستم که خانواده سرپرست

 تصیحح باید را صحبتهایم از یکی البته من .ندارند جائی هیا جنبشها این در دارند گانه چند
 زنان که کنم اضافه باید من ندارند جائی حرکت این در هم ُکرد زنان گفتم که بدهم تذکر و کنم
 لیبرال فمینیستهای باشد بقیه مشق سر باید آنها مبارزات .هستند پیشرو خودشان ُکرد

 در سعی داد تکان را ادنی زنان مخصوصا داد تکان را دنیا که کوبانی در بخصوص را رهاوا مبارزات
 ُکرد مبارز زنان از ایرانی زنان مبادا که ترسیدند می چرا؟ .نمودند آن کرن خراب و کوبیدن یا نفی
 چه زن نوشتند، هایی مقاله آمدند که بیآید در بلرزه را محبوبشان رهیم های پایه و بگیرند یاد
 .…است طلب صلح زن و مهربان زن اسلحه، به چه و زن مبارزه، به

 و فردی آزادیهای دنبال به بیشتر دیگر جاهای در چه و ایران در چه لیبرال فمینیستهای 
 گرائی فرد و گرائی تک به را زنان آنها .جمعی نه است فردی بیشتر که هستند حرکتهای



 متوسط طبقه زنان .هستند دار امتیاز پیش از دارند شرکت آن در که زنانی و کنند می تشویق

  .نشین مرکز زنان تحصیلکرده، نزنا باال، و

 می جنبش اول .کنم می صحبت آنها تفاوتهای و شد جهانی که جنبشی دو به راجع من حاال
 بر حرکت این .افتاد اتفاق كار محل در جنسی آزار و تجاوز علیه 2107 سال که (هم من ) یا تو

 جنسی آزار و جاوزت فرقه چند مرتکب که ویستین هاروی هالیوودی، معرو  کارگردان علیه
 قرار تجاوز مورد العموم علل که افرادی مستله این به اعتراض در .گرفت شکل بود گرفته قرار

 افشاء هشتکها این در را متجاوزین و زدند مجازی فضای در زیادی هشتکهایی بودند گرفته
 من" هشتک با اینترنتی سایتهای در .رسید هم ایران به "هم من" جنبش این .نمودند

 جنسی آزار مورد هم کارگر زنان که میدانیم ما حاال .نمودند اقدام جهان سراسر زنهای"هم
 اینکه برای بگیرند قراردادی اینکه برای .کارشان صاحب طر  از مخصوصا گیرند می قرار زیاد

 می قرار جنسی آزار كارگرمورد زنان دیگر کارها خیلی برای …بشود تمدید کارشان قرارداد
 برایشان کامپیوتر یا موبایل خرید امکان آیا شنود؟ می را کارگر زنان صدای  کسی هچ .گیرند
 را امتیاز این یا هستند وصل اینترنت به آیا کنند؟ شرکت جنبشها این توی که است فراهم
 البته کنند؟ اعتراض بتوانند طریق بدین تا باشند گرفته یاد را کامپیوتر و موبایل دانش که دارند
 چه  .ندارند هم را شبشان نان حتی که کنم می صحبت ایران در کارگر زنان وردم در من

 به بود آمده در الین آن صورت به مدارس که کرونایی دوران همین توی که بودند کارگری کودکان
 هم حرکتها این .کردند خودکشی الینی آن کالسهای در شرکت عدم و موبایل نداشتن علت

 امکانات از توانند نمی منطقه کشورهای و ایران در کارگر زنان اقلحد و زنان و است طبقاتی
 هستم آلمان در من که اروپایی کارگران احتماال که نماند ناگفته البته .شوند برخوردار اینترنتی

  .کنیم می صحبت ایران مورد در ما کند می فرق ایران با اینجا .میباشند مند بهره امکانات این از

  زن یک حتی جنب „ بپردازم جنبش این با مقایسه در خواستم می من که بعدی جنبش
 معترضین .بود تجاوز علیه "هم من" جنبش مانند دقیقا هم جنبش این .است "نه کمترهم

 شروع آرهانتین از اعتراضات این .انداختند راه خیابانها در را خود اعتراضات تجاوزات این علیه بر
 منطقه به رسید تا و رفت دیگرجهان کشورهای از خیلی به شیلی از و رفت شیلی به و شد
 حرکت این در .کشورها از خیلی … ایتالیا و آلمان و اروپا هم بعدش و افغانستان و ترکیه و ما

 دیده زیاد حرکت این در هم کارگر طبقه زنان كه .آمدند خیابان به زنان از زیادی جمعیت خیابانی
 تجاوز محکومیت در اینها .التین آمریکای كشورهای ودیگر ینآرهانت و شیلی در مخصوصا میشد،

 این در خواندند، می اینها که داشت متنی یک ایشان اجرائی هنر این بودند، آمده خیابان به
 سیستم بلکه ننمودند افشاء را متجاوز شخ  اون فقط .بودند برده ریشه به دست کامال متن

 در را اینها همه ارتش و پلیس گذار، قانون جمهور، رئیس سیستم، کل به .دادند قرار هد  را
 دخترانشان به که مادرانی که دیگری حرکت .دانند می متجاوز و داده قرار خطاب متنشان آن

 این .بود افتاده اتفاق آرهانتین در این کنم می فکر بودند، رسیده قتل به و بود شده تجاوز
 حتی مواردی در .نمیشد رسیدگی آنها شکایت به و بردند می شکایت دادگاه به دائم مادران
 اشغال را دادگستری ساختمان معترضین .شود نمی رسیدگی متجاوز پرونده به که بود آشکار
 و برده دست ریشه به حرکت این با هم آنها .شد مختل آنها کار روز چندین جائیکه تا نمودند

 ان البته نمایند، افشاء را تجاوزم شخ  فقط بیایند اینکه بجای دادند، قرار هد  را سیستم
 قتلهای با رابطه در بیائیم ما اگر مثال .نیست اصلی حل راه اما .بود موثر خود سهم به هم

 سر چرا حیدری مونا شوهر ببینیم مثال عنوان به کنیم نگاه شده مرتکب فرد به فقط ناموسی
 اینکه بدون کنیم، نگاه قاتلین به قطف دید این با بریده را دخترش سر رومینا پدر یا بریده را مونا
 و قاتلین این پشت تماما اسالمی جمهوری ارتجاعی قانون ، دادگاه کنیم توجه نکته این به

 .نمیکند درمان زنان درد از دردی او افشای و قاتل شناختن میکند، حمایتشان و است متجاوزین

  .شود  سرنگون باید جنایتهاست این حامی كه ستیزی زن سیستم

 و کند اصالح را اسالمی جمهوری ستیز زن قوانین دارد سعی ایران در طلب اصالح فمینیست
 مجلس کردن زنانه با یا قانون تغییر با و است ستیز زن رهیم ماهیت و ساختار که میگیرد نادیده

 .ندارند کاری اسالمی حکومت اصل با آنها و نمیشود عوض زنان برای چیزی اسالمی جمهوری
 در کردند تبلیغ برایش کردند، شرکت دادنها رای در هم بار هر چنانچه .هستند رهیم این طرفدار



 جمهوری چهره كه هستند این پی در فقط آنها .نیستند زنان مشکل کردن حل ایی ریشه پی
 اون یعنی خورد، شکست ایران در لیبرال فمینیسم خوشبخانه اما .کنند زنانه را اسالمی
 یعنی .بود هم زنان شعار"ماجرا تمامه دیگه اصولگرا ، طلب اصالح" ندداد  مردم که شعاری

  .ندارند را قدرت آن لیبرال فمینیست زنان واقع در ندارد ایران در آنچنانی عملکرد دیگر

 دلیل به هم تعدادی و هستند کارگران با همبسته کارگری اعتراضات در که داریم زنانی ما االن
 دست هم زندان در حتی اما هستند، زندان در سنگینی حکمهای با همراهی و حمایت همین

 فریاد که داریم زنانی .میدهند بیرون حمایتی های نامه و دارند نمی بر اعتراض و مبارزه از
 با که داریم زنانی .آیند می خیابان به میمانیم کنارشان ، کارگرانیم فرزندان ما میزنند

 و  بازنشستگان از دفاع در زیست، محیط از دفاع در د،میکنن همراهی ایران در دیگر جنبشهای
 خیابانها در مردان دوش به دوش زنان تپه هفت کارگری مبارزات در آیند، می خیابان به معلمان

 فمنیست لیبرال، فمینیست که میدهد نشان این .داشتند حضور اعتصابات و اعتراضات در
 زنان کنار در اینها میشوند متوجه بیشتر بروز روز زنان چون ندارد را سابق توان دیگر طلب اصالح

 .هستند رهیم کنار در بلكه نیستند،

 جمهوری داری سرمایه رهیم و پدرساالر سیستم .است موجود سیستم زنان اصلی مشکل 
 ناگریز آنهم حل راه است سیاسی مستله زنان مسائل بگویم خواهم می آخر در و اسالمی

 هم از جدا جدا زنجیرهای شکل به را موجود تبعیضهای یکهزمان تا .دارد سیاسی نتیجه
 دیگر با همبسته بایست می فمینیست .بیآیم بیرون توانیم نمی مشکل این از میدانیم،

 امپریالیست، و استعمار علیه باشد، پرستی نۀاد ضد .باشد داری سرمایه ضد جنبشهای
 دیگر وبا .باشد تبعیض علیه یانپناهجو و کارگر طبقه مدافع باشد زیست محیط حقوق مدافع

 نگاه باید فمنیسم .باشد همراه و همبسته هستند مشخصات همین با که جنبشهایی

  .باشد داشته طبقاتی

 

 نمی جائی به فردی حرکتهای و گرائی تک با .شویم متشکل باید که است این حلش راه
  .رسیم

 میشوند آن مانع مستبد یحکومتها که است حیاتی و تاریخی ضرورت یک یابی تشکل حق
 می بخطر را حاکمان این از مهمی منافع یابی تشکل و سازماندهی از شکلی هر چون چرا؟
 ثابت هم را مطالبات این بودن واقعی و درستی و سازماندهی و یابی تشکل منع پس .اندازد
 .دباش تشکل و سازماندهی خواهان باید است تغییری خواهان که ایی جامعه هر .کند می
 داری وسرمایه ستیز زن رهیم سرنگونی برای شدن متشکل و سازمانیابی حل راه تنها

 .است اسالمی جمهوری

 افتاده راه برایش امشب توتیتری توفان که بکنم جاللیان زینب از یادی خواهم می من اینجا در
 که است روز ششضد زینب .کند شرکت توتیتری توفان این در دارد را امکانش کس هر .است
 .هستیم حالش نگران بسیار . بود شده مبتال کرونا به اینهم از قبل و نیست او از خبری هیا

 بسیار و شده کرونا به مبتال بوده، فعال بسیار کارگری حرکتهای در که قلیان سپیده همینطور
 زندانیان دیگر همچنین .نکند پیدا آبتین سرنوشت همچون سرنوشتی که هستیم حالش نگران

  .یسیاس

  . زنان همه و سیاسی زندانیان همه آزادی امید به

 .دادید من به را وقت این که ممنون



 من یک زنم
 پروانه قاسمی

 

 من زن صد ساله ام

 صدها هزار ساله ام

 زنی که تمامی رنجها را ا ز هزاران سال پیش کشیده است

 در قرون وسطا، مرا چون جادوگری به آتش کشیدند

 م، در کودکی زنده بگورم کردندگاهی بخاطر زن بودن

 در جای جای این کره خاکی،گاهی بخاطر عشق آتشم زدند،سنگسارم کردند

 برای رشادتهایم

 برای مبارزاتم

 برای آزادی

 بخاطر اینکه کارگرم

 دهقانم

 برای مادر بودنم

 برای خواهر بودنم

 بخاطر زن بودنم

 بدارم کشیدن و تیربارانم کردند

استن مرا به دار بکشند، شکنجه ام کردند، تجاوزم کردند وبعد بدارم حتا وقتی جالدان میخو

 کشیدند

 من زنم، زنی که به اندازه این کره خاکی عمر دارم و رنجها کشیده ام

 فریادهایم قرنهاست دل همگان را به درد می آورد

 م من سفیدم، سیاهم ،قرمز و زرد

 د به سان گذشته زندگی کندبه هر رنگی که باشم یک زنم، زنی که دیگر نمی خواه

 زنی که میخواهد دگرگون کند، زنی که دیگر پایبند قوانین شما نیست

 زنی که می خواهد آزاد و رها باشد و دیگران را نیز رها سازد

 مارس  سمینار در کالب هاوس ۰بە مناسبت 
 گالویژ رستمی

 با گرمترین درودها خدمت همە شما دوستان و رفقای عزیز وگرامی
 ا سپاس از سخنرانان قبلی و بحثهای مفیدشانو ب

مارس روز جهانی زن، روز پیکار وهمبستگی بین المللی زنان کارگر و ستمدیدە بر  ۵پیشاپیش 
 .شما، همە کارگران، آزادیخواهان و برابری طلبان مبارک باد



م کە مارس روز جهانی زن و روز نبرد برای رهایی زن را گرامی میداری ۵امسال در شرایطی 
جنگی خانمان سوز با یورش سنگین نیروهای ارتش روسیە بە کشور اوکراین زبانە کشیدە 

جنگی کە تاکنون خسارات فراوان انسانی و مادی به بار آورده و میلیونها انسان از . است
 . تودەهای مردم خانە و کاشانەاشان را رها کردە و آوارە گشتەاند

جزو نخستین قربانیان جنگ بودە و هموارە بیشتر از مردان  در طول تاریخ زنان و کودکان همیشە
در معرض مصائب و زیانهای وحشتناک آن قرار داشته اند، با وجود این زنان مبارز و پیشرو 

همواره از پیشگامان اعتراض بە جنگ، نوید دهندەگان صلح و آشتی و پیام آوران آزادی و امنیت 
ر تمام جنگهای جهان جنبش انقالبی زنان، بویۀە در د. در جهان و در روزهای سخت بودەاند

روسیە، آمریکا و اروپا طالیەدار نبرد علیە جنگ و مبارزه برای کسب حقوق برابر با مردان بوده 
 .اند

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی بعنوان نمود بارز حکومتی دینی مدافع نظام طبقاتی 
های اقتدار خود را بر سلب حقوق انسانی زنان قرار سرمایەداری، از همان ابتدا یکی از پایه 

این رهیم بعنوان نمایندە بربریت نظام سرمایەداری دو بازوی مذهب و مردساالری را با تمام . داد
بیرحمانه ترین اشکال خشونت و تحقیر علیه زنان در رهیم اسالمی . قوا علیە زنان به کار گرفت

 .قانونی شدند
فروشی تحت عنوان صیغه، گذشت قانونی نسبت به قتل زنان به کودک همسری، ترویج تن 

بهانه های ناموسی، محروم کردن زنان از حق طالق و سرپرستی فرزندان، حجاب اجباری، 
سلب حق قضاوت از زنان، سلب حق مسافرت بدون اجازه مردان، قانونی شدن حقوق دو زن 

سطایی و ضد زن در رهیم اسالمی برابر یک مرد، تنها بخشی از قوانین ارتجاعی، قرون و
 .هستند

اما زنان نە تنها هرگز مرعوب نشدند، بلکە بە وسعت ابعاد توحش و سرکوبگری جمهوری 
اسالمی علیە زنان، مقاومت و نبرد آنان در جامعە، محیط کار و خانوادە، یکی از صفحات 

زنان تسلیم ناپذیری کە  کم نیستند. دهە اخیر زنان ایران بودە است ٤درخشان مبارزە انقالبی 
در زندانهای اسالمی رزمیدند، تسلیم نشدند و جان عزیزشان را در راە آرمانهای واالیشان فدا 

کم نیستند زنان رزمندەای کە در مقاومت و نبرد مسلحانە و سربلند کردستان در برابر . نمودند
سطورە هزاران زن و هجوم لشکریان حکومت اسالمی قهرمانانە جنگیدند، جانباختند و بە ا

کم نیستند زنان و دختران . دختر انقالبی تبدیل شدند و نامشان نسل ها باقی خواهد ماند
یاغی از ستم و استبداد کە چادر و حجاب اجباری اسالمی، این سمبل توحش و بربریت 

سانیت را مردساالری دینی را در میادین و چهارراهها بە دور و بە دار آویختند و ندای برابری و ان
و آبان  ۹٩کم نیستند زنان و دخترانی کە در اعتراضات و مبارزات حق طلبانە دیماە . سر دادند

واعتصابات و اعتراضات کارگران، دانشجویان و جنبش متحد و سراسری معلمان،  ۹۵
بازنشستگان و مالباختەگان بە خیابانها آمدند و خواست آزادی و برابری سر دادند، زنان در کنار 

هم زنجیران خود در مبارزه ایی آشتی ناپذیر و پیگیر در مقابل فشار دولت و کارفرمایان ثابت 
کردند کە توانایی این را دارند که خواسته ها و مطالبات خود و طبقه کارگر را فریاد زنند، و با 

 .اتحاد و همبستگی طبقاتی توازن قوا را بیشتر بە نفع خود تغییر دهند
س روز جهانی زن، خیابانها و میادین شهرها در جهان رنگ و بوی دیگری بە مار ۵هر سال در 

در این روز . بوی گندیدە مرد ساالری و زن ستیزی از هر زمان کمتر می شود. خود می گیرند
ارتش میلیونی زنان و مردان کارگر، انسانهای آزادیخواە و برابری طلب، کمونیست ها و 

در صفو  بە هم پیوستە، صدای اعتراض و نارضایتی خود سوسیالیست ها با حضور و حرکت 
علیە نظام تبعیض آمیز سرمایەداری را فریاد می زنند و جهان بە دور از ستم و سرکوب، جهان 

امسال . سوسیالیسم را کە رهایی زن در آن به طور کامل تحقق خواهد یافت، نوید می دهند
ی موجود در اوکراین و خواست صلح و مارس روز جهانی زن مخالفت با جنگ ارتجاع ۵در 

محکوم کردن قدرتهای امپریالیستی بانی این جنگ، الزم و ضروری است و جا دارد کە در راس 
 .مطالبات اعتراضی همە آزادیخواهان و برابری طلبان در این روز تاریخی باشد

یت مارس روز جهانی زن، رسم ۵در ایران تحت سلطە و سرکوب جمهوری اسالمی ، روز 
ضدیت جمهوری اسالمی با این روز از ضدیت این حکومت با زنان و هرگونە . قانونی ندارد

مارس امسال می تواند  ۵. جنبش برابری طلبی از جملە جنبش طبقە کارگر ناشی می شود
روز فریاد خشم و انزجار تودەهای میلیونی علیە حکومت زن ستیز و افسارگسیختە اسالمی 



دستمزد برابر با مردان، کم : طرح خواست ها و مطالبات زنان از جملە ایران، و همچنین روز
کردن ساعت کار، بیمە بیکاری، نگهداری کودکان از طر  دولت، روز فریاد برابری زن و مرد، روز 

مطالبات و . اعتراض علیە خشونت و قتل زنان در جامعە متحول و در حال تغییر ایران باشد
مطالبات طبقە کارگر و بخش آگاە، مترقی و برابری طلب جامعە خواست های زنان، خواست و 

 .است
 

ما زنان سوسیالیست ضمن شاد باش و گرامیداشت روز جهانی زن، همە زنان و مردان آگاە و 
ستم و سرکوب بر زنان و تبعیض، برابری طلب را برای برگزاری تجمعات اعتراضی علیە 

 . ن روز فرا می خوانیمسیاست های ضدانسانی جمهوری اسالمی در ای
 مارس روز جهانی زن ۵گرامی باد 

 زندە باد آزادی، برابری حکومت کارگری
 ضرورت ایجاد تشکلهای مستقل زنان کارگر

بدون شک تاریخ جنبشهای زنان کارگر و دربارە این کە در حوزە سازماندهی زنان پرولتر در 
تاریخ بە ما می گوید در . ت استکشورهای دیگر چطور و چگونە عمل شدە بسیار حائز اهمی

آن کشورهایی کە زنان توانستەاند بە بازار کار راە یابند و از لحاظ اقتصادی مستقل باشند، نە 
تنها توانستەاند کە بسیاری از قوانین زن ستیز، فرهنگ و سنتهای مردساالرانە را عقب برانند، 

بدین ترتیب . خود را نیز ایجاد کنندبلکە راحت تر توانستەاند کە انجمنها و تشکلهای مستقل 
جنبشهای زنان کارگر در بسیاری از کشورها توانستەاند در تمام حوزەهای زندگی صنعتی، 
خانوادەهای کهن و کار بردگی خانە کە از نظر عموم ثابت و تغییرناپذیر بە نظر می رسیدند، 

شکل شوند می توانند بسیار سریع توانستند رشد و گسترش یابند و ثابت کردند کە اگرمت
 . بسیاری ازخواستها و مطالب خود را بە دولتهای حاکم تحمیل کنند

بە حکم اینکە ستم و تبعیض جنسیتی ریشە در جامعە طبقاتی و مالکیت خصوصی دارد، 
اگرچە ستم جنسیتی فرا طبقاتی است اما مبارزە در جهت رهایی کامل زنان از ستم و بردگی 

موش نکنیم آنجا کە کاوش بر مسائلی کە زنان کارگر را فقط بە عنوان فرا. کامال طبقاتی است
زن تحت تاثیر قرار می دهد، و دفاع از منافع شان فقط تحت عنوان مادران و زنان خانەدار مطرح 
می شود، و بدون هیا مبارزەای جهت تغییر در وضعیت اسفبار و ناعادالنە موجود این جنبشها 

بنابراین هرگز رهایی . اردوگاە بورهوازی باقی ماندە و خواهد ماند فقط در دستان فمینیستهای
 .نهایی زن از مسیر فمینیسم نمی گذرد

حائز اهمیت است بە یاد آوریم دورانی کە احزاب سوسیالیست در روسیە، فرانسە، آلمان،  
را بە  انگلستان، آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی هر گاە می خواستند کە زنان کارگر

مبارزە طبقاتی بکشانند، مجبور بودند کە بر علیە شیوەهای زندگی و سنت های عقب افتادە و 
در طی مبارزە متحد و متشکل زنان کارگر و احزاب سوسیالیستی در . مردساالر نیز بجنگند

توانستند برای  ۰۹۰۱بسیاری از کشورها، مخصوصا در جریان پیروزی انقالب سوسیالیستی 
 .ر در تاریخ کار خانگی را محو و نگهداری و آموزش کودکان را بە دولت واگذار کننداولین با

بدین ترتیب رهایی زنان از کار خانگی و استقالل اقتصادی زنان بستری شد برای ایجاد تشکل  
و سازمانهای مستقل زنان کارگر بە شکل انجمن، اتحادیەهای زنان کارگر، کلوبها و مانند آن، 

زاب سوسیالیستی کلیە کارگران توانستند با ایجاد تشکلهای خود بە شیوەای متحد در کنار اح
 .و مقتدر ظاهر شوند

بنابر این پرداختن بە مسائل و مشکالت زنان در تمام شتون زندگی، اقتصادی، سیاسی، 
مبارزاتی، اجتماعی و فرهنگی  بطور روزمرە جزو وظای  تعطیل ناپذیر فعالین جنبشهای 

مستلە زنان نە تنها امر زنان نیست، بلکە یک امر .  فعالین سوسیالیست است اجتماعی و
چون بدون شرکت فعال زنان هیا جنبشی بە پیروزی نخواهد رسید، بە عبارت . طبقاتی است

 . دیگر رهایی زن معیار رهایی همگان است
ن جهت، اگر بە همی. مبارزە طبقاتی و مبارزە زنان دو روی یک سکە و مکمل یکدیگر هستند 

رابطە دیالکتیکی بین ستم طبقاتی و ستم جنسیتی مد نظر قرار نگیرد و یکی بە دیگری تقلیل 
یابد نە تنها بازتابی بسیار منفی بر وحدت، تشکل و سازمانیابی زنان یک جامعە و تعمیق 

 . مبارزات آنها می گذارد، بلکە برای کل جنبش طبقاتی نیز زیانبار و ضررمند خواهد بود



زنان کارگر و خانواده های کارگران و دیگر جنبشهای اجتماعی بمثابه یک بخش مهم این حرکت 
در ص  مقدم دوش به دوش با کارگران مرد و معلمین قرار گرفته اند، این زنان آگاهانه منفعت 

طبقاتی خود را تشخی  داده، در کسب خواست ها و مطالبات شان در مبارزه مشترک با 
مردان کارگر به مبارزه برخاسته اند، آنها به این ضرورت رسیده اند که فقط با همسران خود و 

اتکاء به نیروی طبقاتی خود و هم طبقه ای هایشان خواهند توانست کە در مقابل توطته های 
 .بورهوازی و کارفرمایان مقاومت نمود و یا آن را خنثی نمایند

 چالشها و فرصتها سازماندهی زنان
 -در سطح ایران و جهان، زنان کارگر و زحمتکش، در دوره های بحران اقتصادی علیرغم اینکە

اجتماعی در بسیاری موارد پیشتازتر و جسورانه تر از مردان در میدان مبارزه ظاهر شده و می 
یکی از بارزترین دستاوردهای این حرکت به میدان آمدن زنان کارگر و خانواده های . شوند

مشخ  آن در مبارزات زنان کارگر نیشکر هفت تپه، سندیکای شرکت  کارگری است، که نمونه
واحد، فوالد اهواز، هپکو و کارگران معدن خاتون آباد و شرکت چشمگیر زنان در اعتصاب 

 .واعتراضات سراسری معلمان  در چند ماه گذشتە شاهد آن بودیم
یالیستی و کارگری اما با وجود این تاکنون درک و یا تصوری شفا  و مشخ  از جنبش سوس

. و این  می تواند خشم بسیاری از جریانات حتی چپهای سنتی را نیز برانگیزد. زنان وجود ندارد
اغلب ازجریاناتی کە مستلە تشکل مستقل زنان را انکار می کنند تعجب ها و پرسشهایی را 

نمی  نظیر اینکە، جنبش کارگران زن چیست؟ چە وظای  و اهدافی دارند؟ چرا: می شنویم
تواند با کل جنبش طبقە کارگر ادغام شود؟ چرا نمی تواند در کل جنبش حل شود؟ آیا این 

 ...بقای فمینیسم بورهوایی نیست؟  و دهها سوال دیگر
چنین پرسشهایی نە تنها در ایران و خاورمیانە، بلکە در همە کشورها و بە تمامی زبانها تکرار 

این بینش در کشورهایی از جملە ایران و افغانستان اما عجیب تر از همە این است . می شود
و زنان کارگر کمترین تعداد را  رندکە جنبش کارگران زن بنا بە دالیل مختل  گسترش چندانی ندا

در احزاب و اتحادیەها را دارند، می توان بیشترین مخالفتها را در انکار ضرورت کار مجزا و ایجاد 
این بدین معناست کە این بینش . ر و زحمتکش را شنیدتشکلهای مستقل در میان زنان کارگ

گرە در هم پیچیدە مسائل زنان، ستم طبقاتی و جنسیتی، قوانین مذهبی و آپارتاید جنسی،  
 . را نادیدە می گیردستم مضاع  بر زنانفرهنگ مردساالری و بطور کلی 

اندهی گستردە ی امروز، دشوار ممکن است بتوان سوسیالیستی را یافت کە با ضرورت سازم
اما از همین سوسیالیستها بپرسیم کە چگونە می توان زنان کارگر . زنان پرولتاریا مخال  باشد

را متشکل و سازماندهی کرد، اغلب جوابی را می شنویم کە جنبش زنان باید متحد جنبش 
سر کار مثال چە حکومتی . بدون اینکە ویۀگیهای آن کشور را در نظر بگیرند. طبقە کارگر باشد

از  ی اسالمیاست، قوانین آن کشور کدامند؟ آیا زنان نە تنها در ایران، بلکە در تمام کشورها
... ابتدائی ترین حقوق انسانی خود مانند انتخاب شغل، حق تحصیل، ازدواج، طالق، حضانت، و

نونی برخوردارند ؟ آیا ایجاد سندیکاهها و دیگر تشکلهای مستقل کارگری و اجتماعی آزاد و قا
است؟ آیا کارگران و زنان می توانند برای خواستها و مطالبات بر حق خود آزادانە اعتراض و یا 

اعتصاب کنند بدون آنکە پروندە امنیتی برایشان بسازند وحکم زندان و شالق را برایشان صادر 
ن ؟ وآیا درصد زنان مشاغل باالست؟ آیا فرهنگ جامعە و خانوادە بگونە ای هست کە ز.کنند

بتواند بمثابە یک انسان و برابر با مردان برای خود تصمیم بگیرد؟ بدون شک جواب همە این 
. پرسشها منفی است وضرورت ایجاد تشکلهای مستقل زنان نیز از همین جا ناشی می شود

. بنابراین باید همین اآلن بە فکر راهکارها و چە بایدکردها بود و نباید فرصتها را از دست داد
ز همە باید این فاصلەای کە مابین جریانات سوسیالیست و فعالین جنبشهای کارگری و مهمترا

و بدین منظور سازماندهی و تشکل یابی زنان . اجتماعی وجود دارد از میان برداشتە شود
کارگر اعم از شاغل و بیکار، زنان خانەدارو سرپرست خانوادە، حاشیە نشینان از یک ضرورت 

ردار است، چون همین قشر از زنان پرولتر هستند کە می توانند متحدین تاریخی و حیاتی برخو
 . واقعی و طبقاتی کارگران باشند

واضح است کە تنها اتحاد و تشکل و سازماندهیمی تواند ضامن پیروزی طبقە کارگر و جنبش 
 . طبقاتی زنان برای رسیدن بە خواستهای و مطالبات برحقشان باشد

ت کە ستم جنسیتی زائیدە نظام طبقاتی است و جنبش زنان کارگر نیز تاریخ بە ما آموختە اس
اما نباید فراموش کرد کە با . از بطن واقعیت سرمایەداری و مالکیت خصوصی رشد کردە است 



این . توجە بە ویۀگیهای هر کشوری جنبش زنان کارگر نیز اشکال متفاوت و گوناگونی دارد
تغییر می کند و با شرایط مکانی خاص و با ویۀگی اشکال از کشوری نسبت بە کشور دیگر 

مثال در کشورهایی مانند اروپا کە دمکراسی اجتماعی . جنبش زنان منطبق می شود
قدرتمندی دارند، دستگاە حزبی معینی نیز برای خدمت بە جنبش سوسیالیستی زنان 

 .فی استاما آیا در ایران و کل خاورمیانە چنین است؟ قطعا جواب من. برخاستە است
به گواه تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری در سطح ایران و جهان، زنان کارگر، در دوره های بحران 

اجتماعی در بسیاری موارد پیشتازتر و جسورانه تر از مردان در میدان مبارزه ظاهر  -اقتصادی
فت ما این جسارت را به طور عینی در زنان مبارز معدن کرمان و نیشکر ه. شده و می شوند

تپه دیدیم، یکی از زنان معدن کرمان فریاد زد و توده های مردم را به این ص  مبارزاتی با این 
باید همه معترضان . مردم نباید این کارگران جان به لب رسیده را تنها بگذارند: "عبارت فرا خواند

مشترک  این یک درد. از هر صنفی از فرصت استفاده کنند و به تجمعات این چنینی بپیوندند
 ."است

یکی از بارزترین دستاوردهای این حرکت به میدان آمدن زنان کارگر و خانواده های کارگری 
است، که نمونه مشخ  آن در مبارزات زنان کارگر نیشکر هفت تپه، سندیکای شرکت واحد، 

ارگر زنان ک. کە ما در گذشته ما شاهد آن بودیم…فوالد اهواز، هپکو و کارگران معدن خاتون آباد
و خانواده های کارگران معدن کرمان بمثابه یک بخش مهم این حرکت در ص  مقدم دوش به 

دوش با کارگران مرد معدن قرار گرفتند ، این زنان آگاهانه منفعت طبقاتی خود را تشخی  
دادند، در کسب خواست ها و مطالبات شان بە سان پرولتر و در مبارزه مشترک با همسران 

ارگر بە سان ههم زنجیران و همرزمان طبقاتی به مبارزه برخاستند، آنها به این خود و مردان ک
ضرورت مهم رسیدند که فقط با اتکاء به نیروی طبقاتی خود و هم طبقه ای هایشان نە تنها 
خواهند توانست کە در مقابل توطته های بورهوازی و کارفرمایان مقاومت نموده و آن را خنثی 

 .انند کە بسیاری از مطالبات و خواستهای برحق خود را نیز بدست بیاورندنمایند، بلکە می تو
زمانی که طبقه کارگر یکپارچە، متحد و متشکل با درک درست از منافع مشترک طبقاتی از 

لحاظ سیاسی و اقتصادی رودروی سرمایه قرار می گیرد، در واقع این کل پرولتاریاست که در 
خانواده های کارگری نە فقط بە عنوان همسران و خواهران .وداین مبارزه طبقاتی درگیر می ش

کارگران مرد، بلکە بعنوان آن نیمە دیگر طبقه کارگر می توانند نقش مهمی در مبارزات روزمرە 
چون خانواده های کارگری و زنان کارگر زنانی هستند یا خود کارگراند و . کارگران ایفاء نمایند

ر روابط و مناسبات استثمارگرانه ایی که بر همسرانشان روا مستقیم استثمار می شوند یا د
زنان همچنین بعنوان همسر و مادر، در کار خانگی بدون مزد مشغول کار . می شود سهیم اند

هستند، و در جامعه مورد ستم جنسیتی و طبقاتی قوانین سرمایه داری قرار می گیرند و 
انواده های کارگری معدن کرمان، نیشکر تجربە شرکت زنان کارگر و خ. استثمار می شوند

هفت تپه، هپکو، فوالد اهواز و سندیکای شرکت واحد در اعتصابات و اعتراضات آنان مصداق 
این حقیقت استکه حضور آنها در فشرده شدن ص  مبارزاتی کارگران و متحقق شدن خواست 

و هرگز جدا جدا  این درد مشترک است. ها و مطالبات می تواند سهم بسزائی داشتە باشد
درمان نمی شود، بنابراین رزم مشترک می طلبد و پیروزی طبقە کارگر گرە خوردە بە اتحاد و 

تاریخا نیز این بە اثبات رسیدە است کە هیا  .تشکل او با آن نیمە دیگر کە زنان می باشند
 .جنبشی بدون شرکت فعال زنان بە پیروزی نخواهد رسید

تشکل یابی و سازماندهی زنان کارگر اعم از شاغل و بیکار،  حائز اهمیت است دریابیم کە
خانەدار و تک سرپرست، روستایی و حاشیە نشینان شهرها و بعالوە گسترش یابی کارزار 

ی طبقاتی زنان  زنان سوسیالیست در برابر فمینیسم بورهوایی باید هموارە نگرش و دغدغه
اما نباید فراموش کرد کە رهائِی . اشدآگاه و کل مدافعین جنبش کارگری و سوسیالیستی ب

تنها در چنین جامعه . کامل دنیای زنان پرولتر تنها در جامعۀ سوسیالیستی امکان پذیر است
ای، با محو سلطۀ اقتصادی و روابط مالکیت موجود، کلیە تضادهای اجتماعی بین دارا و ندار، 

نقراض کاپیتالیزم نه تنها تضاد کار و ا. محو خواهد شد.... بین مرد و زن و بین کار فکری و یدی
بنابراین نبرد . سرمایه، بلکه همچنین، تضاد بین کار زنان و کار مردان را نیز، محو خواهد کرد

نهائی جنبش زنان برای نیل به انسانیت کامل، نه در عرصۀ فمینیسم، بلکه باید در مبارزە 
 .یت خصوصی صورت پذیردطبقاتی و در مقابله با سلطه سرمایه، و لغو کامل مالک

 زندە باد سوسیالیسم
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 ای کردن آن مبارزات زنان وضرورت توده

 فراست صالحی

  طلب به مارس روز جهانی زن را به شما و تمامی زنان و مردان آزادیخواه و برابری ۵پیشاپیش 
 .خصوص زنان کارگر و زحمتکش درسراسر جهان تبریک میگویم

-های سیاسی مارس روز جهانی زن میرویم که بحران  ۵استقبال امسال در شرایطی به 
اقتصادی واجتماعی ، پاندمی کرونا ، جنگ های خانمان سوز و بسیاری از ناهنجاریهای دیگر 

فقر، بیکاری وسیع، گرانی و باال .  جامعه سرمایەداری بیشتر از گذشتە گسترش یافته است
، کاهش خدمات اجتماعی، بهداشتی و رفتن سرسام آور هزینه های کمر شکن زندگی

مردم تهیدست و . درمانی توسط دولت ها، شکا  طبقاتی را عمیق و عمیقتر کرده است
در این  شرایط اسفبار، وضعیت . کارگران و مزدبگیران در وضعیت فالکت باری بسر می برند

زنان امروز سوا از . زنان چند برابر دشوارتر و در زیر فشار تبعیض مضاع  بیشتری بە سرمیبرند
شرایط سخت اقتصادی در وضعیت بسیار ناامن در خانواده و جامعه مورد خشونتهای بسیاری 

 .قرار گرفته و میگیرند

باید گفت سلطه سرمایەداری جهانی با اجرای طرحهای نتولیبرالی خشونت  را بر تمامی 

 .ها و طبیعت، بویۀە زنان اعمال نموده است انسان

مردساالری کە زائدە نظام طبقاتی .  ن  امروزه بشکلی عریان  صورت میگیردخشونت علیه زنا
در طول تاریخ بودە و امروز با اتکاء بە نظام سرمایەداری، زیر پوشش نظم و قانون حکومت های 
مذهبی از جملە در ایران و دیگر کشورهای اسالم زدە ،  بدون ترس از پیگرد قانونی و مجازات 

با قوانین زن ستیز و مردساالر زندگی زنان را بیشتر از جاهای دیگر به مخاطرە و اتفاقآ با اتکا 

 .انداخته است

سیاسی جامعه طبقاتی است کە -خشونت علیه زنان بخشی از کارکرد سیستم اقتصادی
داری  در جامعه سرمایه. ستم بر زن  و زن ستیزی را به اشکال متعدد تولید و باز تولید میکند

در محیط کار تا کار بی اجر و مزد خانگی نقش تعیین کنندەای در فروش نیروی کار  زنان از تولید
زن همچون ابزار تولید روابط تولیدی . خود بمثابە بردگی و  نیروی کار به مثابه یک کاال دارند

مشخصی را شکل میدهد ، به شکلی که زمانی که در بیرون از خانه کار میکند همچون کارگر 
خود را بفروش میرساند و زمانی که در خانه حضور می یابد  از طریق کار خانگی مرد نیروی کار

استثمار ( همسرش ، پدر ، برادر )، تولید مثل ، بچه داری و دادن سرویس به کارگر مرد  
 .از قبل این این دو رویکرد، زن کارگر سودآوری کالنی را برای سرمایه می آفریند. میشوند

د و باز تولید نیروی کار دارند یکی از محوری ترین بنیانهای  ستم و نقشی که زنان در تولی
خشونت بر زنان نیز می باشد  و از پایه ای ترین رکن های  انباشت سرمایه از طریق  تولید 

خانواده که مرکزی است برای . ارزش اضافە است که توسط فروش نیروی کارش صورت میگیرد
به همین دلیل . ترین و اساسی ترین این عرصەها است مهم تولید و باز تولید نیروی کار، از



است که حفظ و نگهداری خانواده هنوز هم  به شکل های مختل  از خواسته های سرمایه 
داری است و در این زمینه با حمایت از نظام، مذهب ، مردساالری به تبلیغ و ترویج خانواده 

تشویق و گاهآ آنها را به تبعیت از وضع قوانین پرداخته و زنان را به حفظ و نگهداری  خانوادە 
قانون  جدید می نمایند و عمال با تحکیم نمودن مردساالری در خانواده  مرد را به عامل اجرای

 .بر زن تبدیل نموده اند

در ایران بیش از چهار دهه است که رهیم زن ستیز جمهوری اسالمی بنا به قانون و شرع 
سیتی، تحقیر و خشونت را بر زنان نهادینه کرده و موقعیتی برده اسالمی مردساالر، تبعیض جن

با گماردن مردان به عنوان پاسدار و مالک زن در . وار را به زنان ایران  تحمیل نموده است
 . خانواده و جامعه زنان را از ابتدائی ترین حقوق اجتماعی محروم نموده اند

و محل کار، شاهد خشونتهای سیستماتیک  هرروز در هر کوی و برزنی در  جامعه، خانواده
از همه وحشتناکتر خشونت عریان قتل های ناموسی در رابطه با زنان . علیه زنان هستیم 

در واقع . است  که بدست نزدیکان زن بدون ترس ازمجازات و تحت پیگرد قانونی انجام میگیرد
قانون ارتجاعی  ۶۱۱و  ۵۵۱مجرمین قتلهای ناموسی در ایران با اتکاء به دو ماده قانونی 

 .اسالمی بدون نگرانی از مجازات، اقدام به قتل زنان و جنایات سازمانیافتە می کنند

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص " قانون مجازات اسالمی می گوید ۵۵۱ماده 
ز قانون عمآل این بند ا." نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد

  . تشویق مرد بە قتل زن با اتکاء بە مذهب اسالم است

قاتل یا قاتلین تمامی دختران و زنانی که به دست پدر یا سایر بستگان خود به قتل رسیده اند 
با استناد و  اطالع از این ماده قانونی خود را مبری از مجازات می دانند و با خاطری آسوده 

این امر امروزە در کشورهای اسالم زدە بە معضل فعالین زنان تبدیل . ننداقدام به قتل زنان میک
متاسفانە و علیرغم تالش و مبارزات بسیاری از طر  زنان، بخصوص در یکی دو . شدە است

باید . دهە اخیر شاهد گسترش خشونت و قتلهای ناموسی علیه زنان در ابعادی جدید هستیم
های اسالمی بنیادگرا و سلفی،  نه گروهگفت جهانی شدن سرمایه، تحرک وحشیا

شوونیسم، ناسیونالیسم و تبعیض جنسیتی و نۀادپرستی کە جهان را به خاک و خون کشانده 

 .اند  مقابله با این وضعیت و شرایط را  پیچیدەتر و بغرنج تر کردە است

گیرانە زنان با تنها راه نجات از این وضعیت مبارزه ای اگاهانە ، متحدانە ، سازمانیافتە و پی 
حمایت مردان آزادیخواە و برابری طلب با افقی سوسیالیستی علیە هرگونە ستم درجوامع 

این جهان باید تغییر کند و برای جهانی عاری از هر گونه . بشری از جملە ستم بر زنان میباشد
مروزه حضور ا   .انسان از انسان  پیگیر و خستگی ناپذیر باید پیکار کرد تبعیض وستم و استثمار

جهان گسترده و  رنگ زنان در تمامی عرصه های پیکار علیه ستمگران در اقصی نقاط پر
در ایران . است چشمگیر است که مورد توجه واقع شدە و افکار عمومی را به خود جلب کرده

قبل رادیکالتر و وسیعتر از سالهای گذشته بە پیش  می  مبارزات زنان هر سال به نسبت سال
خصوص در چند سال اخیر مبارزه زنان،علیرغم محدودیتهای پاندمی کرونا کە بار سنگین ب.  رود

آن از هر لحاظ بر دوش زنان بودە، علیه مناسبات پوسیده مردساالری بە پیش میرود تا بە 
جنبشی اجتماعی عظیم که قادر به براندازی مناسبات سرمایه داری جمهورس اسالمی 

طفه اش از همان روزهای اول سرکار آمدن جمهوری اسالمی و جنبشی که ن. باشد تبدل شود
علیە حجاب  اجباری  و قانون زن ستیز اسالمی  ۰۱۵۱اسفند درسال  ۰۱ در اولین مراسم

در این روز زنان مترقی و آزادیخواه که جمعیت وسیع تظاهر کنندگان را شامل . شکل گرفت
در شهرهای مختل  و بویۀە در تهران  به میشدند همراە با مردان برابری طلب، چپ و سکوالر 

ها ریختند و به حجاب اجباری  این نماد بردگی و بندگی زن در نظام تازە بە قدرت رسیدە  خیابان
اسالمی نه گفتند و باسردادن شعارهای انقالبی، نفرت خود را از همان روزهای اول از بە 

ما انقالب نکردیم تا به عقب .)دقدرت رسیدن  این رهیم ضد زن با صدای رسا اعالم  کردن
تظاهرات زنان آزاده با یورش پاسداران وحزب الهی ها روبرو شد و زنان را مورد ( …برگردیم و

 .تحقیر، اذیت و آزار و سرکوب قرار دادند



نقطه عطفی بود در مبارزات زنان ایران و  ۰۱٥۱اسفند  ۰۱باید گفت این حرکت اعتراضی در 
و اعتراضی در جنبش زنان ایران بود که در ص  چند صد هزارنفری مارس با شکوه  ۵اولین 
از آن پس مبارزات  زنان از طریق .  ایی  درشهرهای بزرگ ایران ازجمله در تهران برگزار شد توده

سازمانهای چپ و اپوزیسیون برانداز و انقالبی رهیم بە پیش رفت و زنان پیشرو و فعال در آگاه 
عه مرد ساالر  و ضد زن  فعالیت خود را علیه قانون و عملکرد رهیم  سازی زنان و معرفی  جام

وجود و فعالیت سازمانهای سیاسی و پیشرو نقش بسزایی در . تا کنون به پیش بردەاند

 . آگاهگری زنان و شناخت از فرهنگ پوسیده مردساالر اسالمی داشتە است

ن بر نشریات سازمانی خود سازمانهای سیاسی ، بخصوص نیروهای چپ و کمونیست ، افزو 
، کتابهای  بسیاری نیز در باره مسایل خاص  زنان  و مسائل تتوریک مبنی بر  نظرات مارکس، 

انگلس، لنین ،  روزالوکزامبورگ، کالرازتکین و دیگر رهبران مارکسیستی درجهان، در مورد 
  و جنبش های مبارزە و رهایی زنان  وتجربیات انقالبی مبارزە زنان  در کشورهای مختل

انقالبی و همچنین  مسایل زنان درخانواده ، ازدواج ، تبعیض در قوانین  و غیرە  منتشر و در 
سطح قابل توجهی بصورت غیرعلنی و بعضا علنی پخش می کردند کە تآثیر ویۀەای در اگاهی 

و جوانان بدین شیوه اگاهگری در میان زنان . و مبارزە زنان برای آزادی و رهایی زن داشتە است
گسترش یافت و مبارزات زنان آزادیخواه  وفعالین احزاب سیاسی چه به شیوه علنی و غیر 

خورشیدی  ۰۱٥۱سال قبل از قیام سال   توجه به مستله زنان کە تا چند. علنی ادامه داشت
زیاد چشمگیر نبود، در سطح وسیعی گسترش یافت، کتابها و مقاالتی در باره محدودیتها و بی 

 .های زنان در سطح گستردەتری منتشر شدحقوقی

خورشیدی از طر  رهیم جنایتکار  ۶۱و  ۶۱های  در قتل عامهای زندانیان سیاسی در سال 
اسالمی شمار زیادی از زنان مبارز از سازمانهای سیاسی و فعالین عرصه زنان دستگیر و 

یدند کە خالء شماری نیز برای نجات جان خود مجبور به ترک کشور گرد.  اعدام شدند 

 .چشمگیری در جنبش زنان از کادرهای توانا ایجاد کرد

اگرچە مبارزات زنان روز بە روز بیشتر زیر فشار و منگنە حکومت و اوباشان مردساالر حزب 
نبرد زنان در .  نی بخود گرفت، اما هرگز تسلیم نشد.اللهی بود و  مبارزە زنان اشکال گوناگ

ستیز  جمهوری اسالمی و حجاب اجباری ادامه یافت و در  شکلهای متفاوت علیه قانون زن
حالت های فردی و گروه های مختل   در کوی و برزن، محل کار، محیط خانواده ، مدارس و 

دانشگاها به عنوان بخشی از جنبش فراگیر زنان با پشتیبانی مردان برابری طلب و زنان مبارز 
 .در خارج از کشور همراە  و هم سو شد

در درون جنبش جاری زنان  واقعیتی بە وسعت جامعە و نبرد میان اقشار و  ای مختل   گرایشه
توان به مبارزات مادران پارک الله، مادران  در این دوران می. طبقات اجتماعی بوده وهست

خاوران ، جنبش دادخواهی ، مادران جانباختگان کردستان، دختران خیابان انقالب وغیره اشاره 
این بخش ازمبارزات زنان  تبعیض جنسیتی  و مسایل حقوقی  زنان را  برجسته  هر چند. کرد 

نمی کرد و کمتر به آن می پرداخت، اما افزایش حضور زنان در عرصەهای مبارزاتی ، تغییر 

 . توازن جنسیتی را به نفع کل جنبش زنان تا حدودی تغییر داد

ضع و منافع طبقاتی و گروهی ، دوری دربررسی ازجنبش زنان باید گفت تنوع دیدگاهها ، موا
ونزدیکی به قدرت حاکمه و آگاهی جنسیتی و طبقاتی موجب شکل گرفتن گرایشهای  

متفاوتی در درون این جنبش  شده است کە بر گرفتە از واقعیات جامعە و مناسبات اجتماعی، 
عی برای از این رو است که جنبش زنان را جنبشی اجتما. سیاسی و طبقاتی درون آن است 
به همین منظور جنبش زنان جنبشی جاری و غیر متمرکز .  کسب حقوق زنان  میتوان نام برد

همین جاری . باشد و شکل آن قابل مقایسە با جنبشهای کالسیک گذشتە نمی باشد می
بودن آن موجب پررنگ شدن عنصر دمکراتیک و برابری طلبی درروابط درون گروهی و ائتال  و 

 . یز شدە استهمکاریهای آن ن

که بعد از حدود چهل سال حاکمیت جمهوری  ۹٩فصل نوین جنبش زنان از خیزش  دی ماە 
اسالمی کە  بزرگترین حرکت فراگیر فرودستان جامعە بود کە علیە بی عدالتی، تبعیض، فقر، 



فساد و گرسنگی شکل گرفت، شکل تازەای یافت و درفرم  رادیکال در همسویی با دیگر 
جنبشهای اعتراضی  این دوره تا آبان . جمله جنبش کارگری و معلمان حرکت کرد جنبشها  از 

کل حاکمیت و  جناحهای آنرا  هد  گرفت و شعار سرنگونی کلیت نظام را در دستور قرار  ۹۵
. نیز حضور پر شوری داشتند  ۹۵زنان در ادامه این اعتراضات  و در اعتراضات آبان . خود داد

و گسترده و رادیکالی بخود گرفت ، بطوری که امروز جنبش زنان خود  جنبش زنان سیر تحولی

 . را با جنبش سرنگونی تداعی میکند

هرجا نشانی از اعتراض بوده باشد، زنان حضور داشته و با شهامت و جسارتی قابل تحسین  
زنان  هرروز میبینیم. در مقابل نیروهای سرکوبگر سینه سپرکردە وآ نان را به عقب واداشتەاند 

و دختران آزادیخواه  در متروها، میادین شهرها و مالء عام یا در حین رفتن بشکل گروهای 
کوهنوردی و ورزشی با خواندن سرودهای انقالبی مردم را بە مبارز فرامیخوانند و خواستەهای 

 .کنند و باکی از دستگیری و زندان ندارند اقتصادی، اجتماعی و مدنی خود را بیان می

دهە پیش توانستەاند تا اندازەای حضور اجتماعی و جنسیتی پر رنگ  ٤در مقایسە با زنان  
درزمینەهایی چون تحصیالت دانشگاهی و سرپیچی از اوامر و . خود را بە رهیم تحمیل کنند 

ممانعت هایی کە رهیم برای زنان ایجاد کردە سر باز زدە و پیشرویهایی غیر قابل انکاری کسب 
ت زنان در یکی دوسال اخیرهمسو با سایر اعتراضات کارگری، اعتصابات کارگران مبارزا. کردەاند

هفت تپه ، اعتراضات معلمین و بازنشستگان ، اعتراضات مقابل زندانها  و اعتراض و اعتصاب 
. غذای زنان زندانی در درون زندانها ، همه نشانگر به چالش کشاندن رهیم اسالمی میباشد

ر جهت تغییر وضع تحمیلی نامطلوب و ضدزن  هزینه های زیادی  را زنان با مبارزات خود د
اکنون شمار زیادی از . های سنگینی را گرفتەاند  اند، دستگیری و زندان و حکم متحمل شده

زینب جاللیان زندانی سیاسی اهل کردستان   به . های رهیم بسر میبرند فعالین زنان در زندان
بە مریضی کرونا مبتال شدە اجازە مالقات ندارد و بە مکان در حالیکە .  ابد محکوم شده است

سپیدە قلیان دوبارە به زندان برگردانده شدە  و از مریضی در .نامعلومی منتقل شدە است
شمار زیاد دیگری از فعالین زنان که هنوز حکم شان معلوم نشده است در . زندان رنج میبرد

 .زندان اسیر حاکمان مذهبی زن ستیز هستند

باید گفت نقطه ضع  جنبش زنان  تا کنون عدم سازماندهی  و تشکل در درون این جنبش  
جنبش زنان برای به آنجام رساندن  وظای  انقالبی خود الزم است از پراکندەگی .باشد  می

زنان در محیط های کار، تولید و ادارات . بیرون آید و به یک جنبش توده ای رزمندە تبدیل شود
هاد و تشکل های موجود با مردان همنوع خود، در سازمانهای غیردولتی و الزم است در ن

ضدسرمایەداری متحد و متشکل گردند و در جاهایی کە ممکن است تشکل و نهادهای 

 .خودساختە خود را ایجاد کنند

برای توده ای شدن  جنبش زنان  الزم است در سطح نظری و عملی برنامه داشت و در جهت 
بات زنان اقدامات وحدت بخش و تغییردهندە وضع نامطلوب کنونی را بە عملی کردن مطال

 .شرایط مناسب در دستور کار خود قرار داد

متاسفانە جنش زنان امروز  پراکندە و بدون حضور و دخالت زنان زحمتکش شهر و روستا زنان 
از جملە  فعال در مراکز دولتی ،زنان حاشیەنشین  شهرها ، زنان کارگر درکارهای غیررسمی

همین امر موجب عدم تشکل و .باشد  کشاورزی ، باغداری ، دستفروشی و خانەداری می
ضروریست  پیشروان و فعالین جنبش زنان در بسیج و . سازمانیابی آنان شدە  است

سازماندهی  تودەی گستردە زنان کارگر و زحمتکش دست بکار شدە و بە میان آنان رفتە و  
سیاسی و طبقاتی در صفو  آنان  و شناخت ازحقوق خود و چگونەگی تبلیغ و ترویج  آگاهی 

همسو با زنان کارگر و .  مبارزە برای کسب خواست و مطالبات آنان  تالش مضاع  بنمایند
. زحمتکش با اقدام بە ایجاد و سازماندهی ابزارهای مبارزاتی در دل نبرد جاری روزانە بپردازند

طلبد اما مسیر درست و عملی با دست آورد ملموس  اینکارحوصله ، پشتکار و جدیت می
مشکالت عدیدە  فرهنگی و اقتصادی از جملە  موانع بزرگی هستند در سر . اجتماعی است 



راە پیشروی جنبش زنان قرار دارند کە الزم است آنان را شناخت و در جهت رفع تمام این موانع 

 .قدم برداشت

و مذهبی جمهوری اسالمی از عدم سواد کافی و  قشری از زنان  بە همت نظام مردساالر 
ضروری است بیاموزند کە برای پایان دادن بە . آگاهی به حقوق خود ناتوان ویا کم توان هستند

این همە بیحقوقی ، ستم و تبعیض کە هرروزە از آنها قربانی میگیرد و برای تغیر جامعە و بهبود 
ر جامعە سرمایەداری الزم است خودشان بە زندگیشان و رهایی از قید و بندهای اسارت با

 .میدان مبارزە بیایند و برای آن بجنگند

پیشروان سوسیالیستی کە معتقد بە حرکت برای تغییر وضع موجود هستند باید کاری جدی 

 .دردرون جامعە را بە پیش ببرند و فعالیت خودرا در نقاط کارگری و محالت محروم متمرکز کنند

بە محل کار و زیست زنان کارگر رفت،  یعنی محل کار کارگری ، محالت محروم  برای اینکار  باید
و حاشیە شهرها و روستاها کە محل استثمار و ستم و تبعیض و مکانی برای نیروی انقالب 

 .هستند، مکان فعالیت روزانە می باشد تودەای

وە سازمانیافتە اگر توجە داشتە باشیم جمهوری اسالمی روی این مناطق متمرکز شدە و بشی
دراین مناطق نیز نیروی بسیجی، پاسدار و بقیە نیروهایش را در این مکانها تقویت میکند وبطور 

 .مرتب تبلیغاتش را در این مناطق پیش میبرد

بە همین دلیل  ما نیز باید روی این مراکز متمرکز شویم تا هم نقشە رهیم راخنثی کردە و هم 
حمتکش این مناطق محروم کار اگاهگری کردە و زنان محالت نقشەمند در میان تودەی زنان ز

 .محروم و خانەدار در روستاها و حاشیە شهرها، سازمان یابند

های خود  این بخش از زنان الزم است آموزش داده شوند تا در محالت و محل کاری خود تشکل
راضات علیه راسازمان دهند و از این طریق در فعالیتهای اجتماعی شرکت کنند و در اعت

 . نهادهای دولتی از خواست و مطالباتشان دفاع کنند

برای اینکار باید از روشهای متنوعی استفادە کرد و زنان را بشیوە جمعی برای اقدامات 
الزم است در شکل  دوست و همکار عادی بە میان انها رفت و .مشترک و هماهنگ  فراخواند

ضروری است . و مشکالت روزمرە آنان سهیم شدرابطەای دوستانە ایجاد نمود و در زندگی 
گروە هایی را سازمان داد تا بە درد و مشکالت زنان ستمدید رسیدگی و برای رفع آنان 

از قبیل نظافت و .  مثآل از ابزاری استفادە کرد کە مردم محلە راحت دور آن جمع شوند. بکوشند
در محالت و روستاها، مبارزە با  بهداشت محلە، رفع کمبود آب، ایجاد مدرسە و سواد آموزی

اعتیاد و تن فروشی و دیگر معضالت اجتماعی کە بە همت جمهوری اسالمی و سیاست های 
این اقدامات در آدامە خود بە  . ضدمردمیش بە پدیدەهای مرسوم در جامعە تبدیل شدەاند

اعتراضات مردمی  و سپس  بە سازماندهی منجر میشوند و سطح مبارزە، اگاهی و 

 .سازمانیابی تودەها را ارتقاء خواهند داد

درکردستان در دوران کرونا زنان و جوانان زیادی در حاشیە شهرها  در امر کمک رساندن  بە 
سالمندان وافراد بی بضاعت وکم بضاعت بصورت فردی و گروهی  بە آنها یاری رساندە 

یجاد روابط با آنها وهمکاری و همبستگی  خاصی از خود نشان دادە و موجب نزدیکی و ا
این شیوە از کار در آیندە میتواند  بە ایجاد کمیتەهای محلی برای کارها و اقدامات . شدند

این نهادها اگر ایجاد شوند  در دوران بحران نقش خود را نشان .مشخ  تعیین و شکل بگیرد
 .داده و رهبران عملی  از درون این حرکت ها پرورش خواهند یافت

گفت برای  تحقق  مطالبات زنان مبارزه بدون تشکل و سازمان میسر نمی باشد  در خاتمە باید
دهه علیه رهیم زن ستیز جمهوری اسالمی این را نشان  ۰تجربه مبارزات زنان در طول . 

 .دهد که مبارزە بدون سازماندهی و تشکل نه کافیست و نه موثر می



گری در صحنه سیاسی به سازماندهی جنبش زنان  برای دست یابی به مطالبات و برای دخالت
زنان برای مقابله با فرهنگ مرد ساالری با دولت و قدرت . وتشکیالت رسمی و منضبط نیاز دارند

 .سیاسی روبرو هستند که مبارزه ای سیاسی و طبقاتی را می طلبد

تواند بە بخش بزرگی از  جنبش زنان اگر زنان کارگر و زحمتکش را با خود داشتە باشد می
های جاری مبارز در  نبش رهایی زنان تبدیل شدە وهمراە با جنبش کارگری و سایر جنبشج

 .جامعە به نیروی انقالب برای سرنگونی استبداد مذهبی و رهایی زنان تبدیل شود

این امر کاری پیگیرانه و با حوصله میخواهد کە تنها از پیشروان و فعالین چپ با افق 

 .بود سوسیالیستی امکان پذیر خواهد

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب در سراسر جهان

 

   
جنب  اعتراضی زنان و مردان ایران واقعی است ما به رسالت طبقاتی وتاریخی 

 :داریم خوی  معتقدیم و امروز خواستهای برحق و انسانیمان را بار دیگر اعالم می
 
وق زنان و مردان در همۀ عرصه های زندگی اقتصادی و سیاسی و برابری کامل حق  -۰

قوانین زن ستیزانه و جنسیتی ، که زنان   و لغو هر نوع. . . اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی و 
 . را از دستیابی به حقوق خویش در عرصه های مختل  محروم می نماید

 
ای مستقل زنان وآزادی های اا برخورداری از حق اعتصاب، اعتراض و حق ایجاد تشکله ۵

 . دموکراتیک
 
اعمال هرگونه خشونت علیه زنان اعم از آزارجنسي و فیزیکی، آزارهای روحی، تحقیر،  -۱

جنسیتی، ملی، قومی و توهین نوع رفتارغیرانساني جرم محسوب شود، مبارزه و توق  
 .خشونت خانگی

 
پیامد های آن ، مستقیم یا غیر اا لغو قرار دادهای موقت کار، که بیشترین فشارها و  ۰

 . متوجه زنان محروم و تحت ستم جامعه خواهد بود  مستقیم
 
 .هرگونه جدا سازی میان زنان و مردان در اجتماعات و مكانهای عمومی ممنوع بايد گردد -۵
فرهنگ مردساالر پديده ای غیر انسانی است و تبعات ناشی از آن ازجمله قتلهای  - ۶

جنايت محسوب میشود و مسببین آن بايد بر اساس قوانین انساني  ناموسی و سنگسار
  .محاكمه شوند

 
آزادی انتخاب حق مسلم هر انسانی است و تحمیل هرنوع فشار اعم از ازدواج اجباری،  - ۱

  .سال منسوخ بايد گردد ۰۵تعدد زوجات، ازدواج زير سن 
 



دستمزد و حقوق ماهیانه، برای زنان اا كار خانگي به منزله شغل تلقي شود، در نظر گرفتن  ۵
خانه دار که به کار شبانه روزی ، تکراری و طاقت فرسای خانگی مشغولند و برخورداری از حق 
 استفاده از مزایای بیمه های اجتماعی و برخورداری ازمهد کودک رایگان برای این بخش از زنان

. 
 
حق تحصیل، انتخاب شغل، انتخاب  زنان بايد از آزادی انتخاب پوشش، حق مسافرت آزاد، -۹

  .همسر و ساير حفوق اولیه خود برخوردار باشند و هرنوع پوشش اجباری ممنوع میباشد
 

اا تأسیس خانه های امن برای زنان آسیب دیده در جامعه و حمایت های ویۀ  بهداشتی و  ۰۱
 . روانی و آموزشی و حرفه ای از آنان

 
 . ابر برای زن و مرد شاغلدستمزد برابر در ازای کار بر -۰۰
 

حقوق زنان کارگری که در طول مدت کار ، در صد حق بیمۀ آن ها ، از حقوق شان کسر  -۰۵
  .تعلق گیرد  شده است ، در صورت فوت باید عینا  مثل مردان ، به فرزندان آنان

 
محاکمه حمایت از تمامی جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلب و جلوگیری از بازداشت،  -۰۱

 .، تهدید و تعقیب فعالین جنبش های اجتماعی
 

پديده ی زنان و كودكان خیابانی و بي شناسنامه ازپیامدهای نظام سرمايه داری است و   -۰۰
  .برخورداری کودکان از زندگي سالم ازحقوق انكار ناپذير آنان است

 
  .ازدواج موقت شكلي از تن فروشی است و بايد ممنوع شود -۰۵
 
برای هر نوع بازنشستگی ِ پیش از موعد ، از جمله   برخورداری از حقوق و مزایای کامل -۰۶ 

 . سال سابقۀ کار ۵۱باز نشستگی با 
 

  . لغو فوری هرگونه شکنجه و اعدام، آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی -۰۱
 

مانند دیگر شهروندان مهاجرین و پناهندگان، کودکان و زنان از حقوق برابر برخورد باشند و  -۰۰
 . شامل تمامی امکانات باشند

 
 .آموزش و درمان رایگان برای همگان و تامین معیشت همگانی – ۰۹
...  
 !مارس روز جهانی زن  تعطیل رسمی باید باشد ۵
  

 پیروز باد تشکل مستقل زنان
 پی  بسوی جهانی عاری از استثمار و ستم جنسیتی 

 ای رهایی ازستم مضاعفآلترناتیو کارگری و مبارزه بر
 
 "مارس 1به مناسبت  "
 

ستم مضاع  زنان سابقه تاریخی در زندگی انسانها داشته است واز قدیمی ترین ستمهایی 
سرمایه داری . است که با پیدایش طبقات، تقسیم کار اجتماعی و تشکیل خانواده بوجود آمد

با خرید ارزان نیروی کارشان به  ضمن مقدس کردن خانواده وکارخانگی بدون مزد زنان، آنها را
چنان . به عبارت دیگرستم بر زنان را بنا به نیازش دراشکال دیگری بازتولید کرد. محل کارکشانید

شرایطی ملزومات مبارزه زنان کارگربرعلیه سرمایه داری ونیز رفع تبعیض را فراهم کرد و پایه 
بقه کارگرکه زنان نیمی از جمعیت آن به هردرجه که مبارزه ط. هشت مارس را در تاریخ رقم زد



را تشکیل می دهند اجتماعی می شود، مبارزه بر علیه رفع انواع ستم و بویۀه رفع ستم 
درصد سال گذشته، با گسترش مبارزات اجتماعی طبقه کارگر، . مضاع  نیز گسترش می یابد

به دستاوردهایی شرایط عینی برای رفع تبعیض مضاع  نیزفراهم شد و زنان توانستند عموما 
دستیابی به آزادی های فردی و اجتماعی . دست یابند وموقعیت اجتماعی خود را ارتقاء دهند

و بهره مندی از خدمات اجتماعی نتیجه مبارزه زنان وپی گیری فعالین زن آگاه طبقه 

 .کارگردرچنین شرایطی بوده است

ارگر، موقعیت اجتماعی زنان و با یورش لجام گسیخته سرمایه به دستاوردهای تاریخی طبقه ک
سیاست های اقتصادی نتولیبرالیستی، با . بخصوص زنان کارگرنیز دچارآسیب جدی گردید

یورش خود به نهادهای اجتماعی ودرهم شکستن ساختار درونی آنها که با هد  جلوگیری 
نایی ازکاهش سود وافزایش بارآوری نیروی کارصورت گرفت، هویت های فردی را در مقابل توا

چنین یورشی با سیاست جهانی کردن اقتصاد درنقاطی از جهان . های اجتماعی برجسته کرد
درکشورهای . نتایج فاجعه باری برای گروههای اجتماعی منجمله زنان را به همراه داشت

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی آمریکای التین، سرمایه با اتکا به گرایشات مذهبی 
بازار آزاد . ایطی فراهم کرد که در معرض آسیب های جدی قرارگرفتندبرای زنان شر

نتولیبرالیستی و تعدیل نیروی کاروقراردادهای موقت وحذ  خدمات اجتماعی دست سرمایه 
سیل عظیم مهاجرت و آوارگی . داری را برای شدت استثماربویۀه درمیان زنان کارگربازتر کرد

افغانستان وایران در . یت شکننده زنان را تشدید کردناشی از جنگ و عدم امنیت جانی موقع
دهه های شصت و هفتاد میالدی جوامع بسته ای نبودند که ماحصل آن در دهه های آخر قرن 

شکل دادن حاکمیت اسالمی در ایران و افغانستان نتیجه . بیست عروج خمینی و طالبان باشد

 .های آن زنان بودندمستقیم استراتۀی سرمایه جهانی بود واولین قربانی 

ما "اما، با تشکیل حکومت اسالمی در ایران، زنان اولین گروه اجتماعی بودند که با شعار
به میدان آمدند و خاطر نشان ساختند که با پوشش حجاب " انقالب نکردیم، تا به عقب برگردیم

حاکمیت سرمایه  درطول . اجباری نمی توانند، آنان را از مبارزات  و احقاق حقوقشان باز دارند
داری ارتجاع اسالمی، با وجود سرکوب به اشکال مختل ، موفق نشدند زنان را به سکوت 

در دو دهه گذشته با گسترش مبارزات کارگری، بخش های مختل  جامعه، بویۀه زنان، . وادارند
با گشایش هر چه بیشتر حرکت . دراعتراضات و مبارزات روزمره شرکت وسیع داشته  و دارند

ای اجتماعی و مبارزه برعلیه پایه های سرمایه داری نقش زنان و توانمندی های آنها ه

 .برجسته می شود

مبارزه زنان در ایران تعطیل ناپذیر است و پایه های اصلی جنبش قدرتمند اجتماعی را می 
فته آلترناتیو کارگری که آلترناتیو زنان و مردان کارگر است، شکل گیری جنبش سازمان یا. سازد

جنبش زنان برای رفع تبعیض مضاع  مانند هر نوع جنبش رفع ستم . زنان را ضروری میسازد
جنبش زنان برای رفع تبعیض مضاع  در .دیگردر جامعه سرمایه داری ایران، پایه عینی دارد 

جامعه ، تنها با نقش پرقدرت خود در شکل دادن به آلترناتیو کارگری قادر است، این غده 

 .یمی جامعه طبقاتی را ریشه کن سازدچرکین و قد
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اجتماعی زنان در ایران  -باحاکمیت رهیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ، موقعیت اقتصادی
دن قوانین اسالمی ضد زن واعمال تبعیض جنسیتی و طبقاتی با نهادینه نمو. فاجعه بار است

سرمایه داری بر زنان از قبیل سقط جنین، حجاب اجباری، چندهمسری، کودک همسری، 
محدویت سفر، جایگاه جنس دوم، باز گرداندن آنها به کنج خانه و محروم ساختن از اشتغال و 

نظر اقتصادی به مردان، عد م تصدی  تحمیل کار خانگی ،وابسته کردن هر چه بیشتر آنها از
های ورزشی، عدم ورود به   برخی مشاغل همچون قضاوت و یا قانون حجاب، محدودیت

استادیو م های ورزشی، محدودیت دراجرای موسیقی، محدودیت انتخاب رشته ی 
، انواع تبعیض اجتماعی ا ( دو زن برابر یک مرد) دانشگاهی، وراثت، عدم حضانت، شهادت 

گی، خشونت و سرکوب روز افزون بر آنها، نهادینه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان، مرد فرهن
نتایج چنین قوانینی در ایران . ساالری نابرابری فزاینده ای را بر زندگی زنان حاکم نموده است 

سنگسار ، اسید پاشی ، انواع آسیب ها ،قتل های ناموسی ، خودکشی وکشتار قانونی 
، زنان شاغل درص  مقدم بیکارسازی ها ۰۹داری و کووید  دربحران سرمایه. زنان بوده است

زنان بیکارکه شامل هیا گونه حمایتی نیستند در معرض انواع آسیب های اجتماعی . بوده اند
زنان شاغل نیز در برابر کار با شرایط یکسان دستمزد . منجمله اعتیاد و تن فروشی هستند 

 . و شدت استثمار بر آنها بیشتر استپایین تری از مردان دارند 

درافغانستان ،سیاست قدرت گیری دوباره طالبان توسط سرمایه جهانی در وحله اول برسر  
طالبان تا کنون دست به قتل عام . زنان اولین قربانیان چنین شرایطی هستند.زنان خراب شد 

اجازه برگشت به سر  دهها زن زده است، مدارس دخترانه را تعطیل نموده است، زنان شاغل
اما در رابطه با این تهاجم . زنان باید با یک مرد محرم برای خرید از خانه بیرون بیایند. کار ندارند

گسترده زنان افغانستان ساکت ننشسته اند و هر روز در خیابانها به اعتراض بر علیه طالبان به 
تنها عملکردارتجاع طالبان ، که  وضعیت اجتماعی زنان در افغانستان نه. مبارزه ادامه میدهند

نقاب ازچهره سرمایه داری مدرن که پشت شعارهای حقوق بشری با طالبان کنارآمده اند 
 . برکشید

دولت بنیاد گرای اسالمی ترکیه هم در رقابت با طالبان افغانستان و سران مرتجع جمهوری 
ر طی چند ماه گذشته در د.اسالمی ایران در سرکوب زنان و آزادیخواهان پیشتاز شده است 

که به دستور اردوغان انجام گرفت، زنان " کنوانیسون منع خشونت " رابطه با طرح خروج از 
اما در مقابل این زن .عمال در معرض خشونت و قتلهای ناموسی بیشتری قرار گرفته اند

ن ستیزی زنان در ترکیه نیزساکت ننشسته اند و به اعتراضات وسیع علیه دولت و قوانی

 .  ارتجاعی اش پرداخته اند

با آغازقدرت گیری رهیم اسالمی سرمایه داری در ایران زنان جزء اولین گروه اجتماعی بودند که 
بعد . به خیابان ها سرازیر شدند و به اعمال قوانین ارتجاعی مذهبی عکس العمل نشان دادند

ه بر علیه حکومت سرمایه ی زنان در اشکال مختل  در طول چهار ده از آن مقاومت و مبارزه
زنان به شرایط . داری اسالمی، برگ زرینی از تاریخ جنبش زنان را به خود اختصاص داده است

و موقعیت نابرابر خود بطور روزمره دست به اعتراض و مبارزه زده اند؛ اعتراض زنان در ص  
ان و اصفهان ، خیزش توده ای مردم اهواز و بلوچست۹۵، آبانماه ۹۶مقدم خیزشهای دیماه 

اعتراضات زنان مبارز و . چشمگیربوده است و پتانسیل قوی مبارزاتی از خود نشان داده اند
آزادیخواه علیه هر گونه نابرابری درعرضه کار، آموزش، کارخانه، در مدرسه و دانشگاه و 
آنان در درخیابان در مبارزه علیه استبداد و استثمار هر روز افزوده شده و حضور پر رنگ و فعال 

های سیاسی و  جنبش های اجتماعی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دفاع از آزادی
اتفاقی نیست که بخش بزرگی از زندانیان سیاسی ومدنی را . اجتماعی قابل تحسین است

 .  دهند اکنون در ایران فعالین زنان تشکیل می

ه دستاوردهای تاریخی سیاست سرمایه داری جهانی در چند دهه گذشته تهاجم گسترده ب
تکیه سرمایه داری جهانی بر ارتجاع . بوده است وزنان در ص  اول چنین تهاجمی بوده اند 

اسالمی در منطقه خاورمیانه و موجودیت حکومت های اسالمی در ایران ، افغانستان، عراق 
. استوترکیه از نتایج سیاست های جهانی سرمایه داری در جهت تامین منافع سرمایه بوده 



پتانسیل مبارزاتی زنان در خاورمیانه نشان داده است که در صورت متشکل شدن می توانند 
نیروی اجتماعی بالفعلی را تشکیل دهند که درجنبش ضد سرمایه داری و به عقب راندن 

مبارزه زنان در صورت متشکل شدن می . سیاست های حاکم نقش تعیین کننده ای ایفاء کنند
قدرتی تبدیل شود که درمبارزه طبقه کارگر برعلیه سرمایه داری، نقش  تواند به جنبش پر

تعیین کننده ای برای رسیدن به اهدا  انسانی جامعه و در وحله اول رهایی زنان را در بر 

 . داشته باشد

 نهادهای همبستگی با جنب  کارگری در ایران دد خارج کشور

 

 !زنان متشکل ارزاتمب سوی به پی  صدا هم و همگام امسا   مارس ۵
 !باد خجسته زن جهانی روز مارس ۰

 

وجود همه گیری کوید  با  که میرویم زن جهانی روز مارس ۵ استقبال به شرایطی در امسال
 و جهان مردم بر فقررا و کشی ریاضت جهانی داری سرمایه سیاسی -فشارهای اقتصادی ۰۹ 

با تهاجمی همه جانبه فقر و  اسالمی جمهوری هیمدر ایران نیز ر. است داده افزایش زنان بویۀه
 حتت. فالکت گسترده ایی را بر تمامی کارگران و مزدبگیران جامعه تحمیل نموده است

 اعمال زنان بر طبقاتی و جنسیتی تبعیض بیشترین اسالمی ارتجاع ینقوان اعمال و  حاکمیت
 مداوم، سازیهای بیکار .اند یافته را دوم درجه موقعیت سیاسی -اجتماعی نظر از آنها و شده
 کار مردان، به اقتصادی نظر از آنها بیشتر هرچه کردن وابسته خانه کنج به زنان شدن رانده

 تن و همسری اسالمی،کودک حجاب عنوان تحت زوناف روز سرکوب و خشونت خانگی،
 های عرصه فعالیتدر از زنان نمودن محروم ناموسی، قتلهای مالی، فقر از ناشی فروشی

 دست اسالمی قوانین مدد به زنان زندگی بر مردان کنترل شدن نهادینه سیاسی، -اجتماعی
 .است گذاشته باز زنان بر زندگی شتونات و امورات تمام در را مردان

ستم جنسیتی  اسالم وسطایی قرون قوانین اجرای ُیمن هاگر چه در طول بیش از چهار دهه ب
 قابل بخش که کارگر زنان یعنی زنان همین از وسیعی بخش اما بر زنان روا داشته شده است،

 ستم از جنسی وآپارتاید تبعیض بر عالوه دهند، می تشکیل را جمعیت از ای مالحظه
طبیعتا زنان خانواده های  .ناآشناست ودارا مرفه طبقات زنان برای که یبرندم رنج هم مضاعفی

قادر به سیر کردن فرزندان تحت سرپرستی خود  که نانیکارگری و زحمتکش جامعه، ز
در اشتغال به کارهای حاشیه ایی و مقاطعه کاری و کار در منازل برای  که زنانی نیستند،

می شوند وهنوز نمی توانند نان بخور ونمیری را کسب  کارفرماها عرق می ریزند و استثمار
 .ناگزیر تن به تن فروشی می دهند، ازستم طبقاتی عمیقی رنج می برند که زنانی کنند و

 گرفتن خدمت به با سازیها خصوصی و نتولیبرالیسم طرحهای اجرای با سرمایه داری جهانی
 نگه پائین با دارد سعی رسمی، رغی مشاغل در جامعه زحمتکش و کارگر زنان بیشتر چه هر

 هر زنان اقتصادی، فشار افزایش با .کند استخراج زنان کار از بیشتری سود دستمزدها داشتن
 .شوند می کار بازار رسمی غیر بخش و درآمد کم مشاغل جذب بیشتر چه



 تشکیل زنان را جهان بضاعت بی کارگر میلیون ۱۵۵ از درصد ٩۱ طبق آمار بانک جهانی
 ۱۵ در سراسر جهان را خدماتی و خانگی کارگران تعداد همچنین سازمان جهانی کار. دمیدهن
تشکیل میدهند با توجه به  مهاجر زنان اعالم کرده است که غالب این کارگران را نفر میلیون

خانگی بدون هیا قراردادی مشغول به کار میشوند باید  اینکه اغلب کارگران بخش خدمات 
در اوضاع و احوال کنونی، با توجه به شرایط فالکت . بیشتر از اینها است گفت آمارهای واقعی

بار اقتصادی، روز به روز زنان بیشتری با دستمزدهای ناچیز و بدون هیا قراردادی در رستورانها، 
منازل، مهد کودکها، مطبها، فروشگاهها، آرایشگاهها، کارگاههای کوچک وخدمات خانگی و 

 کار به خود های خانه در رایگان بطور آن بر عالوه. غول به کار میشوندمراکزی از این دست مش
 .مشغولند خانگی

 یافته افزایش میلیون دویست جهانی کار نیروی حوزه در زنان تعداد در دهه های اخیر
ولی بر اساس  .باشد می جهانی کار نیروی کل از درصد ۰۱ نیروی کار زنان برابر با است،

 معین دستمزد با ثابت کار حیطه از که هستند کسانی جزو زنان کار، گزارش سازمان جهانی
 مشابه کار ازای در زنان. باشند می کار به مشغول رسمی غیر بصورت بیشتر و بیرون باالجبار

 مردان از کمتری حقوق هستند، زن آن کارکنان بیشترین که مشاغلی حیطه در حتی مردان، با
 کنند می تولید را جهان غذایی مواد نص  زنان ات متعددبر اساس گزارش .کنند می دریافت

 زنان توسط جهان کار ۱۰۵ با اینکه. دهند می تشکیل را آن زدگان قحطی از درصد ۶۵ ولی
 درصد ۰۱ فقط آنان که حالیست در این هستند، زن جهان فقیران درصد ۱۱ اما شود می انجام

 .کنند می کسب را جهان عایدی از
در رابطه با وضعیت  نتولیبرالی سیاستهای و سرمایه سازی جهانی مدهایپیا یکی دیگر از

 یک از تر  کم زنان ولی دارد، تعلق زنان به جهان در کار ساعات از درصد ۶۱ است که زنان این 
ی وضعیت ناگوار موقعیت  این فرایند نشان دهنده. دارند اختیار در را جهان دارایی از درصد

 زنان اینچنین است که. ن زنان کارگر نسبت به مردان کارگر استشغلی و دستمزدهای پایی
همگام با مردان هم سرنوشت خود در محیط های کار برای  سو یک از بایست می کارگر

کسب حقوق به شدت  برای دیگر سوی زاحقاق حقوق اقتصادی شان قدم به پیش بگذارند، ا
 .خیزند به عنوان زن به مبارزه بر پایمال شده اجتماعی شان 

با بقدرت رسیدن و قوی شدن نیروهای بنیاد گرا و فاشیست طالبان با حمایت  افغانستان در
امپریالیسم امریکا و رهیمهای ارتجاعی درمنطقه، ارتجاعی ترین قوانین اسالمی را بر جامعه و 

 با طالبان جنایتکار نیروهای .است کل شتونات زندگی مردم افغانستان بویۀه زنان حاکم شده 
 کودک اجباری، ازدواج اند، آفریده فاجعه زنان سرکوب و درکشتار ارتجاعی قوانین اجرای

 به زنان ساختن محکوم و راندن ها، دانشگاه بستن فروشی، تن به زنان کردن وادار همسری،
 برخی در حتی مردان از زنان کامل سازی جدا اجباری، وحجاب ُبرقه در آنان پوشاندن ها، خانه
 و منع جوان، دختران و زنان روی به مدارس بستن همسرانشان، از زنان کردن داج موارد

 زنان، سنگسار مردم، عام قتل و کشتار و بدن اعضای قطع جمعی، های رسانه محدودیت
 نمایش به روز هر که است اسالمی ارتجاع وحشیگری از هایی نمونه عام، مالء در کشتارزنان

ایع فقر و فالکتی که جامعه را فرا گرفته باعث شده که والدین در کنار این فج. میشود گذاشته
فرزندان خود بخصوص دختران را بفروش برسانند تا بتوانند بقیه خانواده را از گرسنگی نجات 

آمار باالئی از خودکشی و خودسوزی زنان افغانستان خود گویای موقعیت فاجعه بار زنان . دهند
 .را در این کشور نشان می دهد

سالها سلطه رهیم اسالمی زنان همیشه یک پای  در طول  میگردد بر ایران به که جائی ات
 های کلیشه و تابوها شکستن در جوان دختران تالش .اصلی مبارزه بر علیه این رهیم بوده اند

 همیاری های صندوق تشکیل کارگری، های خانواده و کارگر زنان مبارزه جامعه، در جنسیتی
 برای روزمره زندگی در زنان مبارزات از بخشی تنها …و ناموسی های قتل اب مبارزه زنان،

اما زنان به این هم اکتفا نکرده  .است ایشان از شده سلب حقوق ترین بدیهی به دستیابی
 ستیز زن قوانین فشایاند با حضور در خیابانها و فریاد زدن مطالبات و خواسته های خود و ا

 دیماه خیزشهای در .گسترده را بر علیه این توحش دامن زده اندمبارزه ایی  اسالمی جمهوری
 و معلمان سراسری اعتراضات و اصفهان بلوچستان، خوزستان، خیزشهای ،۹۵ آبانماه ، ۹۶

 با و زده فریاد را خود مطالبات و خواستها مبارزات این مقدم ص  در زنان گان بازنشسته



 چالش به را اسالمی جمهوری ستیز زن رهیم سخنرانیها وارائه نفس به اعتماد و شجاعت
 .اند کشیده

وکیل  زیالیی فرزانه و محمدی عسل ،قلیان سپیده و جاللیان زینب زنان زندانی همچون
 دهها و انقالبی کارگران نیشکر هفت تپه که تهدید به زندان و ارعاب و پرونده سازی شده

 و سیاسی زندانیان دیگر به را پیامشان  ذاغ اعتصاب و اعتراض با که زندانها در دیگر زن زندانی
که با جمع شدن در مقابل زندان ها و  الله پارک و خاوران مبارز مادران فریاد.  میرسانند جامعه

 کارگر زنان مبارزه در چنین شرایطی. دادگاه ها خواب راحت را از جنایتکاران سرمایه می ربایند
 علیه بر سیاسی ای مبارزه به مستقیما ادیاقتص و رفاهی مطالبات برای بگبران حقوق و

 .میشود تبدیل داران سرمایه حاکمیت سلطه
 ، جزگرسنگی ای نتیجه امروز تا که حاکمیت، علیرغم تمام فشارهای اقتصادی و سیاسی 

 شدن متشکل و همبستگی و اتحاد ، است نداشته شکنجه و دستگیری ارعاب، ، سرکوب
زنان . است اجتماعی عدالت و برابری به یافتن دست برای نزنا اجتماعی نیروی امروز ضرورت 

 های برتشکل عالوه محله، خیابان و خانه حضور دارند و در بلکه ها در کارخانه تنها نه کارگر
 هم خود ویۀه های تشکل به نیاز میدهد، جای خود در در را مرد و زن کارگران که کارگری

 کارگری جنبش از زنان جداسازی معنای به چوجههی به زنان ویۀه های تشکل ایجاد. دارند
 .کارگراست طبقه از بخشی های ویۀگی گرفتن درنظر معنای به تنها بلکه نبوده،
 روبروهستند طبقاتی و جنسیتی ستم با جهانی سطح در حاکم داری سرمایه نظام در زنان
ل اجتماعی این کشمکش تاریخی و این معض. شود نهاده برآن پایانی نقطه بایست می که

 کامل برابری به دستیابی زنان، طبقاتی و جنسیتی ستم رفع .مبارزه ای دائمی را می طلبد
 خصوصی مالکیت لغو با اجتماعی و سیاسی-اقتصادی های عرصه همه در مرد و زن

 و بوده همگان برای اجتماعی توزیع و تولید بر مبتنی که اجتماعی مالکیت با آن وجایگزینی
کارگران، رشد و   مبارزه طبقاتی. یابد تحقق تواند می باشد نداشته زنان اراستثم در نفعی

حرکت رو بجلو آن خواهد توانست تضمین کننده رشد جنبش برابری طلبانه زنان و زنان کارگر 
 .دهد قرار زنان روی پیش را افقی چنین تواند می که است کارگران طبقاتی مبارزه تنها  باشد و

 !زنان متشکل اعتراضات بسوی پی  مارس  ۰ جهانی روز گرامیداشت با
 

 کشور خارج -ایران در کارگری جنب  با همبستگی نهادهای
 ایران در کارگری آلترناتیو با همراهی شورای
 برابری و زن – زنان واحد

 ۵۱۵۵ مارس 
 دادنامه /دیوان جدید دادنامه به رشت شهرداری قراردادی کارکنان اعتراض -*
 :کنید باطل را «تطبیق تفاوت»
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برخی کارکنان اداری : آمده است  ۰۰۱۰فروردین  ۰۱لنا در تاریخ به گزارش خبرگزاری ای
بر اساس مصوبه معاونت نیروی انسانی ریاست  ۹۱مجموعه شهرداری رشت که از سال 

اند، در تماس با  جمهوری دولت احمدی نۀاد از شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شده
نفر  ۱۱۱عیت استخدامی و میزان حقوق بیش از از ابتدای سال جاری وض: خبرنگار ایلنا، گفتند
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گانه شهرداری رشت بر اساس رایی که سوم ۵از کارکنان اداری و قرارداد مستقیم مناطق 
از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از ( ۰۰۱۱)اسفند ماه سال گذشته 

ر کرده و بخش زیادی از شاکیان خصوصی صادر شده است، مجددا از قراردادی به شرکتی تغیی
 .ها کاهش یافته است مزایای مزدی آن

نفر پرسنل اداری با  ۱۱۱در مجموعه شهرداری رشت بیش از : این کارکنان اظهار داشتند
سال به صورت قرارداد مستقیم و با عناوین شغلی مختل  و در رده تحصیالت  ۵۵تا  ۰۵سوابق 

 .روند اعتراض دارندکارشناسی تا دکتری مشغول کارند که به این 

نفر از ۱۱۱بیش از : یکی از کارکنان شهرداری رشت در تشریح مشکالت پیش آمده، گفت
بر اساس ابالغ معاونت نیروی انسانی ریاست  ۹۱کارکنان شرکتی شهرداری رشت سال 

از شرکتی به قرارداد ( برای استخدام کارکنان شرکتی دولت)جمهوری دولت احمدی نۀاد 
 .وضعیت شدند مشتقیم تبدیل

سال از استخدام این تعداد پرسنل؛ متاسفانه دیوان عدالت  ۰۰تا  ۰۱بعد از گذشت : او گفت
اسفند ماه سال گذشته  ۱ای که در تاریخ  اداری کشور بر خال  وحدت رویه و بر اساس دادنامه

ه داده است که ب« سازی تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان»رای به ( ۰۰۱۱)
قانون مدیریت خدمات کشوری درصورتیکه با اجرای فصل دهم  ۱۵موجب آن به استناد تبصره 

های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که  قانون مذکور، حقوق ثابت و فوق العاده
 .یابد نمودند، کاهش می به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می

قدام خود بر اساس این رای، از هر یک از کارکنان دو تا طبق اظهارات وی؛ شهردار در اولین ا
هزار تومان کسر کرد که این امر موجب نارضایتی همه کارکنان شد و  ۵۱۱سه میلیون و 

و آغاز سال نو شهرداری  ۰۰۱۱همزمان بعد از اتمام سال . ها را برانگیخت همچنین اعتراض آن
یم با همه کارکنان مشمول این رای امتناع جدا از کسورات انجام شده از عقد قرارداد مستق

 .کند و به دنبال تبدیل وضعیت شغلی دوباره کارگران از قراردادی به شرکتی است می

اندازد،  او با بیان اینکه رای صادره؛ امنیت شغلی هزاران نفر از کارکنان قراردادی را به خطر می
بندهای مختلفی وجود دارد که یکی از  در احکام کارگزینی کارکنان دولت: در ادامه اضافه کرد

تفسیر ساده این ماده قانونی اینگونه است که با اجرای . ها تفاوت تطبیق است ترین آن مهم
هایی که مشمول این  قانون خدمات کشوری پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تمام دستگاه

روز، بحث تفاوت تطبیق و بعد از تعطیالت نو: وی بیان کرد.شود قانون هستند؛ دچار تغییر می
ها با استناد به رای دیوان عدالت اداری در همه  تبدیل وضعیت دوباره کارکنان شهرداری

ها از جمله شهرداری رشت و انزلی مطرح است و در این میان کارکنان این دو نهاد  شهرداری
ها تا حد زیادی  ها به خطر افتاده و حقوق و مزایای قانون آن باتوجه به اینکه امنیت شغلی آن

کاهش یافته است، در انتظار ابطال این رای با همکاری دیوان عدالت اداری و سایر مستوالن 
 .هستند تا بتوانند به وضعیت شغلی سابق خود بازگردند

های اجرایی بایستی تفاوت تطبیق  طبق اظهارات وی، بنابر رای دیوان عدالت اداری، دستگاه
اند؛ از تاریخ سوم اسفند ماه  ، رسمی و پیمانی استخدام شدهافرادی که به حالت آزمایشی

که این رای صادر شده حذ  کند بنابراین حذ  تفاوت تطبیق باعث اعتراض بسیاری از  ۰۰۱۱
اعتراض به حذ  تفاوت تطبیق نیز همچنان در شهرداری رشت در جریان . افراد شده است

اری رشت از وخامت معیشت کارکنان قرار در ادامه یکی دیگر از پرسنل قراردادی شهرد.است
ها کارگر و کارمند با حداقل حقوق  در کشور میلیون: دادی شهرداری رشت انتقاد کرد و گفت

وی .گیری و قدرت جایگاهی ندارند های تصمیم مشغول کار و تالش هستند ولی در کرسی
قاط کشور است که این درد مشترک همه کارگران شرکتی و پیمانکاری در همه ن: تصریح کرد

امیدواریم با همکاری دیوان عدالت اداری رای صادره باطل و امنیت شغلی و معیشتی همه 
 .پرسنل مجددا تامین شود

  تجمع اهالی منطقه جسیدان آستانه اشرفیه نسبت به تخریب منازلشان -*

 :اعتراضی نمودند



ی منطقه جسیدان آستانه اشرفیه اهال: آمده است  ۰۰۱۰فروردین  ۰۱برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
دراستان گیالن برای اعتراض به تخریب منازلشان دست به تجمع مقابل خانه امام جمعه 

وساز واحدهای مسکونی در منطقه  براساس گزارش رسانه ای شده،پروانه ساخت.زدند
ر خانواده د 07گذاری   سال و سرمایه 0صادر شده است و حال با گذشت  97جسیدان در سال 

نه به »تجمع کنندگان که پالکارد .صادرشده است  5این مکان، دستور تخریب بر اساس ماده 
کاری و قصور مستولین و صدور مجوز در  چرا باید چوب کم:دردست داشتند،گفتند« تخریب

این تجمع پس از صدور دستور قطع آب و :آنها افزودند ساخت را ما خریداران ملک  باید بدهیم؟
فروردین  20ها همزمان با شروع ماه رمضان برپا شده است  و  کنین این ساختمانبرق برای سا

 .ها اجرایی شود قرار است حکم  تخریب این ساختمان

 برای کارگران درخواست /تبریز مایه ایران شرکت وضعیتِ  بالتکلیفیِ  ی ادامه -*
 :بالتکلیفی ایام السعی حق پرداخت
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تعدادی از کارگران : آمده است 0010فروردین  07لنا در تاریخ ای -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
کارخانه ایران مایه تبریز در تماس با خبرنگار ایلنا، از بالتکلیفی وضعیت کارخانه و کارگران خبر 

  .دادند

فرانسوی واگذار شد اما این  -ای  به یک شرکت ترکیه ۰۱۵۱ی ایران مایه تبریز در سال  کارخانه
نفر از  ۰۵۱ی ضررده بودن، رو به تعطیلی رفت و کارفرما با  به بهانه ۰۰۱۱ل سال کارخانه اوای

از این تعداد . سال داشتند، تسویه حساب کرد ۰۵تا  ۰۱ی باالی  کارگران که هر کدام سابقه
ی تسویه امتناع کردند و با طرح شکایت در اداره کار تبریز و با  نفر از کارگران از امضای برگه۵۵

ی کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز، حکم باز  فرمانداری و مصوبههمکاری 
با این وجود مدیران کارخانه از ورود این کارگران به کارخانه . گشت به کار برایشان صادر شد

  .امتناع کردند و صرفا به پرداخت حق السعی ایام بالتکلیفی اکتفا کردند

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری )المی در حالیکه اواخر سال گذشته محمد ک
ی شورای تامین  از حل مشکل این کارخانه خبر داده و قرار بود در جلسه( آذربایجان شرقی

مستله بررسی و در نهایت این کارخانه واگذار و مجدد فعالیت خود را آغاز کند اما تاکنون هیا 
فرانسوی کارشکنی  -ای  رکت ترکیهی کارگران؛ ش ای حاصل نشده است و به گفته نتیجه
  .شود کند و در جلسات حاضر نمی می

ها نزدیک به یک سال در  آن. ی کارگران این کارخانه، کارگران وضعیت مناسبی ندارند به گفته
ها را در تنگنای مالی قرار  انتظار حل شدِن این ماجرا و بازگشت به کار هستند و این انتظار آن

  .داده است

مایه را داریم و پیدا کردِن کار  ی ایران ی کار در کارخانه بیش از یک دهه سابقه: گویند یها م آن
  .جدید در این سن و سال برایمان دشوار است

در شش ماه گذشته مشکالت مالی خود را تا حدودی با دریافت : گویند این کارگران می
ی شش ماهه دوم نیز دادخواسِت ایم و در حال حاضر برا السعی ایام بالتکلیفی رفع کرده حق

  .ایم اما اداره کار از همان ابتدا ما را ناامید کرده است السعی تنظیم کرده دریافِت حق

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1215102-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C
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ی این کارگران؛ ممکن است اداره کار به این استناد که مدیران کارخانه بابت حکم  به گفته
اند، از  ار را دریافت کردهقبلِی مراجع حل اختال  به دیوان شکایت کرده و نقضِ حکِم اداره ک

  .صدور حکم قبلی امتناع کند

دیوان عدالت اداری حکم اداره کار را نقض نکرده است بلکه اعالم : گویند این کارگران می
بررسی مجدد داده است اما ما نگرانیم اداره کار از همان ابتدای بررسِی دادخواست ما 

  .نشینی کند عقب

مایه هنوز مشخ  نیست ما از اداره کار  ی ایران که وضعیِت کارخانه ی کارگران، از آنجا به گفته
 .السعی ایام بالتکلیفی صادر کنند ها حق خواهیم حکم به نفع کارگران صادر کنند و برای آن می

  جان مهاباد حین کار براثربرخورد شلنگ ناز  سوخت به سرش CNG جایگاه -*
 :باختند

 CNG ساله جایگاه 01یک کارگر : آمده است  ۰۰۱۰روردین ف ۰۱در تاریخ به گزارش منتشره  
،راننده یک  بنابه گزارش .مهاباد براثربرخورد شلنگ نازل سوخت به سرش دردم جان باخت

خودرو وانت پس از سوختگیری پیش از جدا کردن نازل اقدام به حرکت کرد و این امر موجب 
ازل موجب جدا شدن دسته آن شد که فشار وارد آمده به ن.آسیب رسیدن به نازل سوخت شد

های شالقی شلنگ موجب برخورد آن به سر کارگر  با توجه به فشار قوی پمپ گاز حرکت
این شهرستان، جان  CNGدر یکی از جایگاه های عرضه سوخت .شاغل در این جایگاه شد

 .کارگر شاغل در آن را گرفت

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰۵پنجشنبه  تلگرامی کانون نویسندگان ایران،به گزارش کانال 
ی رسیدگی به اتهامات احمد زاهدی لنگرودی، شاعر و  این روز خبر رسید جلسه

فروردین در دادگاه کیفری رشت برگزار  ۵۰نگار و عضو کانون نویسندگان ایران،  روزنامه

 .شود می

معدن سنگرود دراعتراض به عدم پرداخت نهمین روز تجمع کارگران نگهبان  -*

 :حقوق وحق بیمه وعدم پاسخگویی مسئوالن

ازروروز سه )برای نهمین روزمتوالی:آمده استفروردین  01روز پنج شنبه برپایه خبر منتشره در 
واحد البرز غربی به تجمعشان دراین  T، کارگران نگهبان معدن سنگرود(فروردین 01شنبه 

محور جاده لوشان  21در ارتفاعات شهرستان رودبار حدفاصل کیلومتر  معدن تعطیل شده واقع
به جیرنده دراستان گیالن برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه وعدم پاسخگویی 

 .مستوالن ادامه دادند

تعویق حقوق کارگران پیمانی با احتساب حقوق :کارگران معترض به خبرنگاررسانه ای گفتند
 .رسد که تا این لحظه به دلیل نبود منابع مالی پرداخت نشده است ماه می 5اسفند ماه به 

بیمه کارگران نگهبان این معدن هر ماه : کارگران پیمانکاری واحد زغال سنگ البرز غربی افزودند
ها نیز با  ای آن شود و به همین دلیل سوابق بیمه به طور کامل به تامین اجتماعی پرداخت نمی

 .استمشکل روبرو شده 

کارگران با بیان اینکه طبق قرار داد مدیریت شرکت باید هر ماهه مطالبات مزدی ما را به همراه 
متاسفانه هیا مستولی در شهرستان : عیدی وسنوات پایان سال پرداخت کند، افزودند

 .واستان پاسخگوی مطالبات ما نبوده است وما همچنان بالتکلی  هستیم

 :که گذشتای  آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۵پنجشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،،
روز که از سوم  که زیست و از اعضای گروه کوهنوردی نه سامان میرکی فعال محیط:است



فروردین پس از احضار به اداره اطالعات سپاه به اتهام شرکت در مراسم نوروز در پارک 
میلیون تومانی، موقتا  و تا زمان  ۶۱۱ی  و بازداشت شده بود، با وثیقهکودک سنندج احضار 

 .اتمام مراحل دادرسی در این روز آزاد شد

کارگران خشمگین پسماند شهرداری بجنورد برای احقاق حقوق برحقشان با  -*

 :تجمع ونشستن درخیابان جنب فرمانداری مسیر را مسدود کردند

 

 01آخرین گزارش رسانه ای بتاریخ :آمده استفروردین  01نج شنبه روز پبرپایه خبر منتشره در 
فروردین،حاکی ازمسدود کردن خیابان جنب فرمانداری بجنورد برای احقاق حقوق برحقشان 

 .می باشد

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۵پنجشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،،
زاده از معلمان باغلمک استان خوزستان،  ی يحیی قربان در این روز خبر رسید پرونده:است

 .است به دادگاه انقالب اهواز ارجاع شده

 /شهرداری در ضابطه بی های استخدام از اندیمشک شهرداری کارگران تینارضای -*
 :داریم معوقه ماه۶
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تعدادی از کارگران شهرداری : آمده است  ۰۰۱۰فروردین  ۰۵به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
این کارگران که در حال . مشکالت خود خبر دادنداندیمشک در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه 

توجهی شهرداری در  جدا از بی: گویند حاضر حدود شش ماه حقوق معوقه طلبکارند، می
پرداخت به موقع حقوق کارگران، آنچه طی چند سال گذشته باعث نارضایتی کارگران این 

سوی شهرداری  ضابطه و رعایت نشدن قوانین استخدامی از شهرداری شده استخدام بی
    .طی سالهای گذشته است که امیدواریم در سال جدید اصالح شود

ها با بیان اینکه مطالبات مزدی ما کارگران هشت ماه بود که شهردار با تامین منابع مالی  آن
یک ماه آن را به همراه عیدی قبل از سال جدید پرداخت کرد و بعد از ایام تعطیالت نیز یک ماه 

مشکل شهرداری اندیمشک نیروی کار مازاد : لباتمان پرداخت شد، در ادامه گفتنددیگر از مطا
آن است که متاسفانه شهرداری که توانایی پرداخت حقوق کارگران را ندارد در هر دوره، 

 .کند های مختل  جذب می تعدادی نیروی کار جدید با سفارش برخی افراد در پست

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1215606-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%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%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/1215606-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%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%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 ۱۱۱هزارنفر جمعیت حدودا  ۰۵۱ه شهرداری اندیمشک با این کارگران با بیان اینکه در مجموع
زیبنده : کارگر مشغول کارند که تقریبا نیمی از این کارگران نیروی مازاد هستند، گفتند

شهرداری نیست که در مقابل فرمایشات نامعقول برخی افراد در برخی نهادهای دولتی و 
 .غیردولتی برای استخدام آشناهای خود پاسخ مثبت دهد

ها با تاکید بر اینکه متاسفانه نظارتی روی برخی رفتارهای مستوالن شهری و غیر شهری  آن
اند صالحیت الزم  نیست و برخی از کسانی که برای مدیریت شهر در ادوار گذشته انتخاب شده

شهرداری اندیمشک درآمد خوبی ندارد و از لحاظ : اند، افزودند را برای مدیریت شهر نداشته
 .های شهر مشکل دارد برای پرداخت حقوق کارگران و کارکنان خود و هم هزینه  مالی هم

در حال حاضر کارگران شهرداری اندیمشک : این کارگران در تشریح معوقات مزدی خود گفتند
خود را به صورت کامل  ۰۰۱۱های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند ماه سال  حقوق ماه

 .بیمه کارگران چندین ماه به تاخیر افتاده استاند، همینطورحق  دریافت نکرده

نفر به عنوان مامور از  ۰۵۱از مجموع کارگران شاغل در شهرداری حدود : ها در ادامه گفتند آن
شوند که  اند که در میان آنها شماری افراد دیده می سایر ارگانهای دولتی جذب شهرداری شده

 .شوند هیا وقت سر کار خود حاضر نمی

ضابطه نیروی  درخواست ما نظارت بر عملکرد شهرداری و استخدام بی: خاتمه گفتند ها در آن
 .کار آن است تا مشکالت معیشتی کارگران و مالی شهرداری بیشتر نشود

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۵پنجشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،،
زاده از معلمان باغلمک استان خوزستان،  ی يحیی قربان ن روز خبر رسید پروندهدر ای:است

 .است به دادگاه انقالب اهواز ارجاع شده

 سمت به راهی «کارگران خدمت پایان پاداش» احیایدهد  ایلنا گزارش می -*
 :زندگی کیفیت جدو ِ  قعر در بازنشستگانی /آفرینی اشتلا 
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آرتروز  : ، آمده است 0010فروردین  01در تاریخ  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
سال کار کردن  ۵۵ی بیش از  ی عصبی و جیِب کامال  خالی، ثمره آورنده گردن، دردهای به ستوه

محمدعلی که در . های تهران است سازی در حاشیه در یک شرکت نسبتا  کوچِک قطعه
گردد، کار دوم در های پایانِی سال قبل بازنشست شده، مجبور است دوباره دنبال کار ب ماه

ی اجاره خانه در تهران است و هیا  ی او تقریبا  به اندازه زمان بازنشستگی؛ مستمری ماهانه
ای هم ندارد که بتواند به کاری بزند یا به قول خودش یک ماشین دست دوم بخرد برای  سرمایه

 .مسافرکشی

مان را همراه عیدی  سنواتکرد،  ی قرارداد اعالم می کارفرما اسفنِد هر سال، ما را خاتمه»
سال آخر . گرفت که هیا معوقه و طلبی نداریم پرداخت و از ما اثر انگشت می پایان سال می

هم که بازنشست شدم، باز همان مبلغ ناچیز سنوات یکساله و عیدی پایان سال را پرداخت 
 «!...بفرمایید: تر، خیلی راحت گفت کرد و بدون ریالی اضافه

بعد از استیالی قراردادهای موقت کار در : «کارگران خدمتِ  پایان پاداش» رفتنِ  یلما به
ای به ناِم  دیوان عدالت، با به تاریخ پیوستِن پدیده ۰۱۹شمسی و صدور دادنامه  ۱۱ی  دهه

سرنوشت این  ، اکثریت شاغالن بخش خصوصی و تحت پوشش قانون کار، هم«کارگر دائم»
آور، در زمان  ها کار سخت حتی در مشاغل سخت و زیان سازی شدند؛ بعد از سال کارگر قطعه

شود که در  مبلغ ناچیزی می -قانون کار ۵۰موضوع ماده –بازنشستگی، سنوات پایان کار 
البته اگر . است( برای یکسال آخر کار)ضربدر یک ( آنهم فقط مزد پایه)اکثریت مواقع، یک حقوق 

شود؛ یعنی کارفرما  ق ضربدر سه تبدیل میتر باشد، این مبلغ به یکماه حقو کارفرما منص 
 .کند گیرد و سنوات را در پایان کار برای سه سال پرداخت می قرارداد را سه ساله در نظر می

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214561-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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ای  فقدان مولفه: زندگی کیفیِ  های شاخص سطح ترین پایین در بازنشسته کارگران
ن کارگری را به های کیفیت زندگی بازنشستگا ، شاخ «پاداش پایان خدمت»تحت عنواِن 

ها را پایین آورده است؛ بدون تردید یک بازنشسته  شدت تنزل داده و نرخ امید به زندگِی آن
های کیفی زندگی، وضعیت به مراتب ناگوارتری نسبت به یک کارمند  کارگری از منظر شاخ 

ان بازنشسته دارد؛ یک کارمند در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی به عنوان پاداش پای
ی خرید  کند، مبلغی که با در نظر گرفتن ارزش پول در هر سال، الاقل هزینه خدمت دریافت می

میلیون تومان  ۰۱۵  در سال جاری سق  این مبلغ)کند  یک پراید یا پۀوی سواری را تامین می
؛ به همین دلیل است که کارمندان بازنشسته، هم کیفیت زندگی بهتری دارند و (خواهد بود

های کیفی زندگی،  کمتر است؛ این بهتر بودن شاخ « اشتغال مجدد»شان به  تهم رغب
شمسی، از همان زمان  ۱۱ی  های انتهایی دهه هاست که برقرار است، تقریبا  از سال سال

 .که قراردادهای موقت به پارادایِم مسلط بازار کار ایران بدل شد
 توسط «زندگی کیفیت های شاخص و شستگانبازن مجدد اشتلا  » عنوانِ  تحت ۰۶ پاییز در تحقیقی

 با و تهران استان در مقطعی  طور به پژوه  این .گرفت صورت افتخار حسن و زاده سلیم حمیده
 و شد انجام تهران دانشگاه بازنشسته مرد کارگر نفر ۰۰ و بازنشسته مرد کارمند نفر ۰۰ مشارکت

 شده ذکر های گروه در اجتماعی -اقتصادی وضعیت های شاخص برخی و تاهل سن  متلیرهای
 این های یافته .شدند آنالیز کمی طور به زندگی کیفیت متلیرهای نهایت در .گرفت قرار بررسی مورد

 میانگین که داد نشان بازنشسته کارگران و کارمندان های گروه مقایسه» :است توجه جالب تحقیق 

 «.است بوده بیشتر داری معنی طور به کارمند بازنشستگان در زندگی کیفیت متلیرهای نمرات

ی متغیرهای کیفیت زندگی برای بازنشستگان کارمند، معلول دالیل بسیاری  باالتر بودن نمره
ها، باالتر بودن متوسط مستمری ماهانه است اما  ترین آن است که بدون شک یکی از مهم

ز در این میانه تاثیر بسیار ای به نام پاداش پایان خدمت نی تردید نداریم که وجود یا غیبت مولفه
اند، در  کارگران بازنشسته چون در زمان اشتغال، سنوات پایان کار را ساالنه دریافت کرده. دارد

های جایگزین  های زندگی با روش زمان بازنشستگی مجبور به اشتغال مجدد و تامین هزینه
 .آن فراغت نسبی دارندهای  هستند در حالیکه کارمندان بازنشسته از اشتغال مجدد و دغدغه

قبال سازمان تامین اجتماعی به  :آن شروط و کارگری بازنشستگان مجدد اشتلا 
قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار مجدد بازنشستگان را منع و در  ۵ماده  ۰۵استناد بند 

این امر مورد . شد صورت اشتغال، حقوق بازنشستگان قطع و حق بیمه از کارفرما اخذ می
ها قرار گرفت و با  عدم تکافوی حقوق بازنشستگی آن  اض شدید بازنشستگان به علتاعتر

کردند تا اینکه با  شکایت به مراجع مختل  و به ویۀه دیوان عدالت اداری تظلم خواهی می
آراء . ها با در نظر گرفتن شرایط پذیرفته شد شرایطی و با محدودیتهایی، اشتغال برخی از آن

قانون  ۶۵و همچنین بند ب ماده  ۰۵۰۱و  ۹۱های  عدالت اداری به شمارهوحدت رویه دیوان 
گری هستند و شرایط اشتغال مجدد  برنامه پنجم توسعه اقتصادی مستند این مطالبه

 .نمایند بازنشستگان کارگری را تبیین می
ای  است، هر بازنشسته« سوزی فرصت»بدون شک، اشتغال مجدد بازنشستگان، به نوعی 

کارگاه با مختصات اقتصاد رسمی به کار مشغول شود، فرصت یک نیروی جوان  که در یک
از این روی، احیای پاداش پایان . سوزاند جویای کار برای اشتغال رسمی و بیمه شده را می

تواند یکی از راهکارهای رونقِ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری،  خدمت بازنشستگان کارگری، می
کند، صاحب  ی کار دریافت می چند صد میلیون تومان زمان خاتمهای که  بازنشسته. تلقی شود

 .تواند نیاز به اشتغال مجدد را رفع و رجوع کند ی شخصی است و با این سرمایه می سرمایه

 شود اصالح ۹۰۰۱۰ دادنامه /کارگران خدمت پایان پاداش احیای لزوم

 ۲۵ ماده دقیق اجرای  (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون حقوقی مشاور) سهرابی احسان
 تحقق ی اولیه الزامات از را عدالت دیوان توسط مربوطه های دادنامه ی عادالنه اصالح و کار قانون

 ۲۵ ماده به توجه با :گوید می ایلنا به رابطه این در و داند می آفرینی اشتلا  همان یا سا  شعار

 قطع زمانِ  در باید و شود نمی خالصه سا  یک ی محدوده در کارگران خدمت پایان سنوات کار  قانون
 .شود پرداخت کامل بازنشستگی  همان یا کاری رابطه

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما : گوید قانون کار می  ۵۰ماده  
 داشته است برای مکل  است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال

هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق 
 .نماید به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت 



بندد و پایان هر  اما مشکل از قراردادهای موقت است، وقتی کارفرما قراردادها را یکساله می
تی اگر کارگر بیست سال متوالی در همان کند؛ آن زمان ح سال، سنوات را کامل تسویه می

سهرابی به یک . شود التفاوت سنوات ساالنه در پایان کار پرداخت نمی کارگاه کار کند، مابه
التفاوت را از کارگر قرارداد  ای که حق دریافت مابه کند، دادنامه دادنامه دیوان عدالت اشاره می

اگر قرارداد کارگران »گوید  می ۵۵۰۱۱۰۹۵مورخه  ۰۱۱۹۵دادنامه : موقت سلب کرده است
شود و اگر  سال بر مبنای آخرین حقوق سنوات محاسبه می ۱۱دائمی باشد پس از پایان 

یابد و حق دریافت  قرارداد موقت باشد با تسویه حساب هرسال قرارداد خاتمه می
فی به شود کارفرما تکلی الحساب را ندارد چراکه چون پرداخت در پایان سال انجام می علی

التفاوت ندارد و پرداخت جنبه قطعی دارد و کارفرما با این فرض تکلیفی به پرداخت  پرداخت مابه
 «.دیگری ندارد

ی  که مبنای محاسبه ۱۱۵۵ی دادنامه  ی آخرین اصالحیه این دادنامه به اضافه: کند او اضافه می
ت مبلغ قابل توجهی در زمان سنوات را به پایه مزد خالی تقلیل داده است، کارگران را از دریاف

ها کار کردن، وقتی از مجموعه منفک  کارگر بعد از سال. بازنشستگی محروم کرده است
ای ندارد؛ وضعیت بغرنج چنین کارگری را به خصوص اگر در یک  شود، عمال  هیا سرمایه می

حی به های رو های شغلی، ناراحتی آور اشتغال داشته تصور کنید، بیماری شغل سخت و زیان
ها زندگی کردن با یک مستمری  انداز سال پولی؛ چشم های برآمده از بی ی دغدغه اضافه

ای ندارد باید به فکر  او که هیا سرمایه و اندوخته. آورد حداقلی، کارگر بازنشسته را از پا درمی
 ی او، یعنی از میان رفتن فرصت اشتغاِل یک اشتغال مجدد باشد و اشتغال مجدد و ناخواسته

 .جوان

در این شرایط، : کند مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور اضافه می
بازنگری شود؛ در  ۰۱۱۹۵دیوان عدالت اداری، در دادنامه  ۹۰ضروری است به استناد ماده 

ایران هیا گروه شغلی، از خوِد قضات دیوان گرفته تا کارمندان جزء، سنوات را ساالنه دریافت 
ی سنوات  ، راه تسویه حساب ساالنه۰۱۱۹۵؛ بنابراین باید با بازنگری در دادنامه کنند نمی

کارگران مسدود شود و کارفرمایان را ملزم کنند زمان بازنشستگی، سنوات پایان کار را یکجا 
 ۰۱۰و  ۵۱و ۰۹طبق اصول . های ساالنه را بپردازند التفاوت پرداخت پرداخت کنند؛ الاقل مابه

فرقی بین کارگران و سایر مستخدمین نیست؛ سایر مستخدمین به غیر از قانون اساسی 
کنند   به عنوان پاداش پایان کار دریافت می  شان مبلغی چشمگیر کارگران، پس از اتمام خدمت

تا اشتغال مجدد نداشته و شرایط ایجاد اشتغال جوانان را مهیا کنند؛ باید همین مختصات بدون 
 .رگران نیز برقرار شودتغییر یا تنزل، برای کا

در کنار لزوم افزایش مستمری بازنشستگان به !گذارد نمی باقی ای چاره «خالی جیب»
تواند  های زندگی، تنها احیای پاداش پایان خدمت است که می نسبت سبد معیشت و هزینه

رغبت اشتغال مجدد را برای یک کارگر بازنشسته کمرنگ کند؛ محمدعلی بعد از بیست و پنج 
–میلیون تومان  ۵سازی، در زمان بازنشستگی فقط  ال کار کردن در یک شرکت قطعهس

دریافت کرده است؛ این پول حتی یک ماه هم دوام  -سرجمع عیدی و سنوات یکسال آخر
حاال با آغاز ! ی اول صر  امور جاری زندگی شد و رفت نیاورده، به قول خودش همان هفته

بال شغل مجدد باشد، هرچند نه از نظر جسمی و نه از سال جدید، محمدعلی مجبور است دن
 ...راه دیگری برایش نگذاشته است« جیب خالی»نظر روحی، آماده نیست دوباره کار کند اما 

 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۰۵پنجشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،،
ای در این روز جهت اجرای  زندانی سیاسی سابق، با دریافت ابالغیهسهیل عربی، :است

 .حکم حبس به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب احضار شد

 



 / یافته؟ افزای  ساختمانی فعاالن کارِ  و کسب آیاوگو با ایلنا مطرح شد  در گفت -*
 :نداریم را سا  در مسکن میلیون یک ساخت ظرفیت
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نسبت  ۰۰۱۱ی اتاق تعاون ایران، شامخ ساختمانی در اسفند  به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته
بینی  اگرچه پیش. رسیده است ۵۵۷۱۵واحد افزایش پیدا کرده و به رقم ۵۱ز آن به ماه قبل ا

ای  شود این شامخ در فرودین ماه به دلیل تعطیالت، روند کاهشی داشته باشد اما عده می
ی مسکن که در قالب طرح جهش ملی مسکن در حال  های دولت در زمینه معتقدند طرح

ی  اختمانی و بهبود فضای کسب و کار در حوزهاجرایی شدن است سبب افزایش فعالیت س
  .شود سازی می ساختمان

در پاسخ به این  (های کارگران ساختمانی رئیس کانون سراسری انجمن)اکبر شوکت 
خیر؛ : ایم، گفت ی فعالیتهای ساختمانی داشته سوال که آیا افزایش قابل توجهی در حوزه

گر تفاوت قابل توجهی اتفاق افتاده بود ما ا. هنوز تفاوتی در این حوزه احساس نشده است
ببینید شروع کار ساختمانی با آرماتوربندها است و خب اگر این . شدیم باید تا االن متوجه می

شد که فعال این اتفاق نیفتاده است  افتاد آرماتوربندهای ما باید سرشان شلوغ می اتفاق می
  .ه استکمااینکه طرح دولت نیز هنوز به طور جدی شروع نشد

 امکان من اعتقاد به :گفت سا  در خانه میلیون یک ایجاد برای دولت تصمیم به اشاره با کتشو

 بخ  در کار و کسب فضای طریق این از که بود امیدوار توان نمی و ندارد وجود کار این انجام

 اصال ساختمان داخلی تجهیزات و مصالح نظر از ما کشور داخلیِ  ظرفیت .یابد بهبود ساختمانی
 . ندارد را کار این انجام کش 

ی ساخت مسکن مهر  های کارگران ساختمانی با اشاره به پروهه رئیس کانون سراسری انجمن
ای نبود که این دولت به دنبال آن است،  ها که حجم ساخت مسکن به اندازه در آن سال: گفت

  .قابل توجهی پیدا کرد ها افزایش با مشکل کمبود تجهیزات مواجه شدیم و قیمت برخی از آن

پذیر  دهد ساخت یک میلیون مسکن در سال امکان بنابراین تجربه نشان می: وی تصریح کرد
هزار واحد بسازیم و این رقم با ظرفیت نیروی ۱۱۱تا  ۵۵۱توانیم هر سال  نیست و نهایتا می

م و مجبور افتی همخوانی دارد و به تنگنا نمی انسانی و همچنین مصالح مورد نیاِز موجود
  .ها به کار ببریم کیفیت از خارج وارد کنیم و در ساختمان های بی شویم جنس نمی

 نیازِ  با متناسب توانند می کارفرماها و کند می پیدا گسترش داخلی بازار صورت این در :افزود شوکت
 سا  زا نیمی که ساختمانی بخ  انسانیِ  نیروی طرفی از .کنند تولید را خود جنس ساز  و ساخت

 . کند ُپر را خود وقت واحد سیصدهزار این با تواند می است بیکار

ساالنه در کشور با احتساب : های کارگران ساختمانی گفت رئیس کانون سراسری انجمن
شود و یکباره  بخش دولتی و خصوصی حدود صدمیلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر می

افزایش دهیم بلکه با توجه به ظرفیت داخلی، بیست تا توانیم این ظرفیت را چندین برابر  نمی
 .تواند به این افزوده شود سی درصد می

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

رضا :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۰۹جمعه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
فعالیت تبلیغی »هام ساله خود را به ات ۱صلواتی، زندانی سیاسی که دوران محکومیت 
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گذراند، با پایان ایام  های اجتماعی می با مصداق مدیریت یک گروه در شبکه« علیه نظام

 .مرخصی در این روز به زندان تهران بزرگ بازگشت

کارگران مدت معین شرکت های پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس نسبت به  -*

 :ضی نمودند  تجمع اعتراعدم پاسخگویی به مطالبات برحقشان

 

کارگران مدت معین  :آمده است ،0010 فروردین 21روز شنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
شرکت های پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارسبرای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به 

  :مواردزیر دست به تجمع زدند وخواستارپاسخگویی مستولین وتحقق خواسته هایشان شدند

 92شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سال  0015یری و اجرای مصوبه عدم پیگ -0

  عدم پرداخت پاداش سنوات مطابق کار قانون و آرای هیتت عمومی دیوان -2

 عدم اجرای ترفیعات مطابق چارت سازمانی از بدو استخدام -5

عدم رسیدگی به موقع جهت پرداخت فوق العاده مخصوص مدت معین از بدو استخدام  -0
 مصوبه استخدامی طبق

 عدم رسیدگی و پیگیری جهت انعقاد قرارداد طویل المدت یا دائم -5

عدم پرداخت حقوق با در نظر گرفتن حق مناطق گرمسیری همانند پرسنل رسمی از بدو  -6
 استخدام

  به پایین 05عدم پرداخت حق مقام به پرسنل شاغل در سمت های  -7

برای پرسنل  01ن مقررات نفت جهت احتمال اجرای ماده عدم پیگیری و نامه نگاری با تدوی -1

 91مدت معین از سال 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در این روز :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
سبزکوه در  ، برای معترضین به تونل انتقال آب خبر رسید در پی شکایت سپاه پاسداران

 . سال زندان و شالق صادر شده است ۵۰۱های کارون، مجموعا   سرشاخه

تجمع اعتراضی پرستاران قراردادی سبزوارنسبت به اخراج از کار مقابل دانشگاه  -*
 :علوم پزشکی



 

جمعی از پرستاران :آمده است ،0010 فروردین 21روز شنبه به گزارش منتشره در تاریخ 
ای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کار دست به تجمع قراردادی سبزواربر

 .مقابل دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان دراستان خراسان رضوی زدند

برپایه گزارش ،جمعی از پرستاران قراردادی سبزواری که قرار است تا پایان فروردین ماه به 
آمیز مقابل دانشگاه علوم پزشکی  خاطر فروکش بیماری کرونا تعدیل شوند با تجمع مسالمت

 . سبزوار خواهان رسیدگی به وضعیت کاری شان از سوی مسوالن شدند

تعداد زیادی از پرستاران قراردادی سبزواری که به خاطر فروکش بیماری کرونا قرار است تا 
پایان فروردین ماه امسال بیکار شوند با تجمع مقابل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با در 

بمیریم « » مدافعان دیروز تعدیل شدگان امروز » ست داشتن پالکاردهایی با مضمون د
 . اعتراض خود را به گوش مسوالن رساندند« شهیدیم نمیریم تعدیلیم 

زمانی که بیماری کرونا وارد کشور شد و اوج گرفت همه ما از سوی : یکی از پرستاران گفت 
ما به صورت شبانه روزی در . ردادی جذب شدیم دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به صورت قرا

میدان جنگ با ویروس منحوس و خطرناک کرونا حضور داشتیم و خطر را برای سالمتی 
االن که زمزمه های فروکش بیماری کرونا به گوش می رسد . شهروندان به جان و دل خریدیم 

باید تا پایان فرودین ماه محل  مسوالن دانشگاه اعالم کرده اند قرارداد ما را تمدید نمی کنند و
ما از مسوالن انتظارداریم از حقوق مدافعان سالمت که در : وی ادامه داد . کارمان را ترک کنیم 

اوج بیماری کرونا از جان خود برای سالمتی شهروندان گذشتند پشتیبانی کنند و چاره ای 
 . برای ادامه خدمت ما بیندیشند 

 :که گذشتای  آزادی بیان در هفته  -*

در این روز :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری، سه ( فرزین)سرپرست، ایوب ( یوحنا)احمد 

سال و یک روز  ۵نوکیش مسیحی ساکن رشت، توسط دادگاه انقالب این شهر هر یک به 
 .صد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدندحبس و پرداخت یک

نسبت به مخالفت با  ادامه اعتراضات پرستاران سازمان تامین اجتماعی -*
 :بازنشستگی پی  از موعدشان

پرستاران سازمان : آمده است، 0010 فروردین 21روز شنبه برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
نسبت به مخالفت با بازنشستگی پیش از  ارشانتامین اجتماعی ازادامه اعتراضات دامنه د

 .موعدشان،خبردادند

که با وجود برخی تغییرات مدیریتی در راس این سازمان به دلیل :به خبرنگار گفتند پرستاران 
رویکرد معاون حقوقی این سازمان و همچنین مستقل دیده نشدن قانونی استخدامی این 

ریت خدمات کشوری، بازنشستگی زودتر از موعد سازمان و ارجاع آن به قلمروی قانون مدی

 .قانون تامین اجتماعی با مانع مواجه شده است ۱۶ها بر اساس ماده  آن



 ۱۶ماده ( ب)جزء  ۰بازنشستگی زودتر از موعد پرستاران مشمول قانون تامین اجتماعی و بند 
ند و سال گذشته ای است که پرستاران آن را بارها اعالم کرد قانون تامین اجتماعی خواسته

  .هم پیرامون آن چند تجمع در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند

آور یک و نیم سال  با توجه به اینکه هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت وزیان
سال متناوب در  ۵۵سال متوالی و  ۵۱، افرادی که حداقل ۰شود، بر اساس بند  محاسبه می

اشتغال داشته باشند، و در هر مورد حق بیمه مدت ( مخل سالمت)آور  انمشاغل سخت و زی

  .توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می

 ۰اند که هم مشمول بند  با این حال، پرستاران تامین اجتماعی در موقعیتی قرار گرفته
سازمان تامین اجتماعی در قلمروی قانون  شوند و هم اینکه طبق قوانین استخدامی می

قانون مدیریت خدمات کشوری،  ۰۱۱بر اساس ماده . گیرند مدیریت خدمات کشوری قرار می
سال سابقه  ۵۵سال سن و حداقل  ۶۵های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای  دستگاه

  .خدمت هستند را بازنشسته کنند

گویند که بازنشستگی زودتر از موعد  اجتماعی می این در حالی است که پرستاران تامین
پردازی هم با مخالفت  سال بیمه ۵۵آو بر اساس سوابق  ها در مشاغل سخت و زیان آن

شود؛ چراکه سازمان به این دلیل که با کمبود نیروی  سازمان تامین اجتماعی مواجه می
خواهد  کسری ندارد، نمی های جدید و جبران این پرستاری مواجه است و تمایلی به استخدام

  .که نیروهای خود را زودتر از موعد به خانه بفرستد

گویند که سازمان تامین اجتماعی در تشریح دلیل مخالفت خود عنوان  از طرفی پرستاران می
های  بیمارستان)خواهد پرستارانش پس از بازنشستگی در بخش خصوصی  کرده که نمی

ای برای  گویند که این تنها بهانه این حال پرستاران می با. مشغول به کار شوند( غیردولتی

  .مخالفت با بازنشستگی پرستاران است

پرستاران تامین اجتماعی با اشاره به آخرین نشست هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در 
، عنوان کردند که دالیل قانونی خود را برای پذیرش بازنشستگی زودتر از موعد با ۰۰۱۱سال 

اند اما تاکنون اقدامی از جانب سازمان  پردازی را به جلسه هیات مدیره ارائه کرده ال بیمهس ۵۱

  .صورت نگرفته و مذاکره در حال پیگیری است

الملل سازمان تامین اجتماعی در  این پرستاران به رویکرد معاون حقوقی، مجلس و امور بین
ستگی زودتر از موعدشان اعتراض دارند و های مقاومتی در برابر بازنش مورد به کار گرفتن روش

خواهد از مستقل بودن سازمان برای رفع موانع  گویند که هیات مدیره نمی همچنین می

  .بازنشستگی زودتر از موعد استفاده کند

ی پرستاران تامین اجتماعی الزم است که هیات مدیره سازمان برای حل مشکالت  به گفته

 .اقدام کند

 :ای که گذشت هفته آزادی بیان در -*

در این روز :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
دوست، فعال زنان و فعال کارگری علیرغم گذشت دو ماه از زمان  خبر رسید عالیه اقدام

ین بسر دستگیری، در پی عدم تامین قرار وثیقه صد میلیون تومانی، در بند زنان زندان او

 .برد می

 :«وضعیت تبدیل» برای بهبهان شهرداری کارگران درخواست -*
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شماری از کارگران قرارداد  :آمده است 0010فروردین  21در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
حجمی شهرداری بهبهان که در بخش خدمات مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت 

 .قراردادهای خود از حجمی به قرارداد مستقیم هستند

ر یک مجموعه بزرگ شهری، باید بین کارگران تبعیض وجود داشته چرا د: گویند این کارگران می
ای نیز مثل ما به  تعدادی رسمی و قراردادی باشند و دستمزدهای باالتر بگیرند و عده. باشد

های پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت  صورت قرارداد حجمی باشند و طر  حساب شرکت
ما نه امنیت شغلی داریم و نه . دهند میهم به صورت قانونی ن مطالباتمان کارگران آن

های سال با  هاست در عین حال در برخی ماه ها و قراردادی دستمزدمان به اندازه رسمی
 .شود تاخیر پرداخت می

کارگران قرارداد حجمی شهرداری بهبهان که تحت مستولیت پیمانکار فعالند، خواستار تبدیل 
 .ستقیم با مجموعه شهرداری هستندوضعیت خود از قرارداد حجمی به قرارداد م

رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است؛ وقتی : گویند این کارگران می
 کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟ ما برای شهرداری در سطح شهر کار می

فت مطالبات چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریا: این کارگران همچنین اظهار داشتند
 .شود قانونی از شهرداری هستیم که انجام نمی

  تجمع  مقابل اداره کل آموز ش و پرورش  استان هرمزگانوالدین دان  آموزان  -*
 :نمودند

فروردین،جمعی از والدین دانش آموزان بندرعباس  21روز شنبه برپایه خبر منتشره در تاریخ 
نشدن شیوه نامه های بهداشتی و تهویه برای  اعترض به کالس های حضوری و رعایت 

نامناسب مقابل اداره کل آموز ش و پرورش  استان هرمزگان تجمع کردند و خواستار لغو 

 .آموزش حضوری و ادامه آموزش ها به شکل برخط و در بستر شاد شدند

  مقابل اداره کل آموز ش و پرورش  استان خوزستانجمعی از خانواد ها در  -*
 :نمودند تجمع اعتراضی

آموزان با شعار  های دانش فروردین، جمعی از خانواده 21روز شنبه برپایه خبر منتشره در تاریخ 
مقابل اداره کل آموز ش و پرورش  استان خوزستان « آموزش حضوری  تعطیل باید گردد»

 .اجتماع کردند واعتراضشان به حضوری شدن کالس ها بنمایش گذاشتند

 یک /بازنشستگی مذاکره ماندن نتیجه بی به اجتماعی تامین پرستاران اعتراض -*
 : ۷۶ ماده اساس بر بازنشستگی هوای دو و بام
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بازنشستگی زودتر از موعد  :آمده است 0010فروردین  21درتاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
قانون تامین اجتماعی  ۱۶ماده ( ب)جزء  ۰پرستاران مشمول قانون تامین اجتماعی و بند 

ای است که پرستاران آن را بارها اعالم کردند و سال گذشته هم پیرامون آن چند  خواسته
  .تجمع در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند

آور یک و نیم سال  با توجه به اینکه هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت وزیان
سال متناوب در  ۵۵سال متوالی و  ۵۱، افرادی که حداقل ۰بر اساس بند شود،  محاسبه می

اشتغال داشته باشند، و در هر مورد حق بیمه مدت ( مخل سالمت)آور  مشاغل سخت و زیان
  .توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می

 ۰اند که هم مشمول بند  وقعیتی قرار گرفتهبا این حال، پرستاران تامین اجتماعی در م
شوند و هم اینکه طبق قوانین استخدامی سازمان تامین اجتماعی در قلمروی قانون  می

قانون مدیریت خدمات کشوری،  ۰۱۱بر اساس ماده . گیرند مدیریت خدمات کشوری قرار می
سال سابقه  ۵۵ل سال سن و حداق ۶۵های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای  دستگاه

  .خدمت هستند را بازنشسته کنند

گویند که بازنشستگی زودتر از موعد  این در حالی است که پرستاران تامین اجتماعی می
پردازی هم با مخالفت  سال بیمه ۵۵آو بر اساس سوابق  ها در مشاغل سخت و زیان آن

ل که با کمبود نیروی شود؛ چراکه سازمان به این دلی سازمان تامین اجتماعی مواجه می
خواهد  های جدید و جبران این کسری ندارد، نمی پرستاری مواجه است و تمایلی به استخدام

  .که نیروهای خود را زودتر از موعد به خانه بفرستد

گویند که سازمان تامین اجتماعی در تشریح دلیل مخالفت خود عنوان  از طرفی پرستاران می
های  بیمارستان)نش پس از بازنشستگی در بخش خصوصی خواهد پرستارا کرده که نمی

ای برای  گویند که این تنها بهانه با این حال پرستاران می. مشغول به کار شوند( غیردولتی
  .مخالفت با بازنشستگی پرستاران است

پرستاران تامین اجتماعی با اشاره به آخرین نشست هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در 
عنوان کردند که دالیل قانونی خود را برای پذیرش بازنشستگی زودتر از موعد با  ،۰۰۱۱سال 

اند اما تاکنون اقدامی از جانب سازمان  پردازی را به جلسه هیات مدیره ارائه کرده سال بیمه ۵۱
  .صورت نگرفته و مذاکره در حال پیگیری است

الملل سازمان تامین اجتماعی در  این پرستاران به رویکرد معاون حقوقی، مجلس و امور بین
های مقاومتی در برابر بازنشستگی زودتر از موعدشان اعتراض دارند و  مورد به کار گرفتن روش

خواهد از مستقل بودن سازمان برای رفع موانع  گویند که هیات مدیره نمی همچنین می
  .بازنشستگی زودتر از موعد استفاده کند

تماعی الزم است که هیات مدیره سازمان برای حل مشکالت ی پرستاران تامین اج به گفته
 .ی خود را از همین طریق پیگیری کنند اقدام کند و پرستاران خواسته

 :بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به اجرای حکم دو تن از اعضای  -*

جرای حکم دو تن در اعتراض به ا: به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران آمده است 

 از اعضای کانون نویسندگان ایران



های اخیر، حکومت موج جدیدی از آزار و احضار و به بند کشیدن فعاالن صنفی را به راه  در ماه
اند  بسیاری از نویسندگان، معلمان، فعاالن زنان و کارگری به زندان احضار شده. انداخته است

دو تن از اعضای کانون نویسندگان . ارسال شده است گذاران آنان هایی برای وثیقه یا ابالغیه
ایران، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده نیز ماه گذشته در مراسمی در کرج بازداشت شدند و 

 .بالفاصله حکم زندان پیشین آنان اجرا شد

علیرضا ثقفی خراسانی، نویسنده، مترجم، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران و هاله 
در  ۰۱۹۵ماه  ه، نویسنده، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران در اردیبهشتصفرزاد

چند ماه بعد، . روز حبس به قید کفالت آزاد شدند ۰۶کرج بازداشت و پس از   نمای پارک جهان
این حکم در . دادگاه هر یک از آنها را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرد

ثقفی و صفرزاده از معرفی خود به . د نظر تأیید و به اجرای احکام فرستاده شددادگاه تجدی
در کرج،  ۰۰۱۱اسفند  ۵۱زندان اوین در تاریخ مقرر سر باز زدند، اما پس از بازداشت در تاریخ 

  .شان به زندان کچویی منتقل شدند برای اجرای حکم پیشین

داوم فعاالن مدنی و سیاسی که همچون کانون نویسندگان ایران ضمن محکوم کردن سرکوب م
های صادر  ها و نزدیکان آنان همراه است، خواهان لغو فوری حکم همیشه با فشار بر خانواده

  .ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است وشرط همه قید  شده برای ثقفی و صفرزاده و آزادی بی

 کانون نویسندگان ایران

 ۰۰۱۱فروردین  ۵۱

 :پیمانکاران به مجتمع این واگذاری با آباد خرم صنعت و کشت کارگران خالفتم -*
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کارگران مجتمع کشت وصنعت : آمده است  0010فروردین  21در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
شان به  ه، در انتقاد به واگذاری مستولیتفجر صفا که در حومه جنوبی شهر خرم آباد واقع شد

طی چند ماه گذشته تصمیماتی مبنی بر ورود پیمانکاران به : پیمانکاران تصریح کردند
های از این مجتمع کشاورزی از سوی مدیران گرفته شده که نگرانیم امنیت شغلی ما در  بخش

 .معرض تهدید قرار بگیرد

ه کشاورزی بزرگ اخیر تحت مستولیت یک شرکت از قرار معلوم؛ واحد گلخانه این مجموع
بنابراین کارگران شاغل در آن به شرایطی که توسط پیمانکار برای . است  پیمانکار قرار گرفته

ها تعیین شده، معترض بوده و خواستار نظارت کارفرمای اصلی و مستوالن مربوطه بر  کار آن
 .عملکرد پیمانکار هستند

نفر شاغل هستند که حدود  ۰۵۱۱در کشت و صنعت فجر صفا حدود  این کارگران با بیان اینکه
چندین سال است موضوع : کارگر آن در بخش گلخانه فعالیت دارند، افزودند ۰۱۱تا  ۱۱۱

های از این مجتمع کشاورزی به پیمانکاران مطرح است که سال پیش این  واگذاری بخش
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ین مجتمع درنهایت کارفرما اواخر سال در نتیجه عالرغم مخالفت کارگران ا. موضوع قوت گرفت
گذشته، برای شروع، کارگران بخش گلخانه را تحت مستولیت یک شرکت پیمانکاری قرار داد و 

 .ها از قرارداد مستقیم با مجتمع به پیمانکاری تغییر کرد عناوین شغلی آن

ز مطرح است های مجتمع نی کارگران با بیان اینکه موضوع پیمانکاری شدن کارگران سایر بخش
چرا مدیران مجتمع به وضعیت و امنیت شغلی و سوابق : و به مرور انجام خواهد شد، افزودند

باز شدن پای پیمانکاران مختل  در این مجتمع، وضعیت امنیت . کنند کار کارگران توجه نمی
 .پذیر خواهد کرد شغلی و معیشتی ما کارگران را به طور جدی آسیب

یکی از دالیل تضییع حقوق کارگران شانه : ر صفا مدعی شدندکارگران کشت و صنعت فج
های اخیر کارگران به دفعات شاهد  در سال. خالی کردن پیمانکاران از زیر بار مستولیت است

 .اند اند، بوده سختی و فشار کار کارگرانی که با پیمانکاران فعالیت شغلی داشته

ی تبدیل وضعیت استخدامی خود با پیمانکار کارگران کشت و صنعت فجر صفا با بیان اینکه برا
با افزایش حداقلی حقوق در سال جاری، پیمانکار جدید که برای : کنار نخواهیم آمد، افزودند

عقد قرارداد با کارفرمای مجتمع پا پیش گذاشته، حاضر به پرداخت دستمزد قانونی به کارگران 
پذیرند، گفته تسویه  رداد جدید را نمینیست به همین دلیل به کارگرانی که شرایط کار و قرا

 .حساب کرده و محل کار خود را ترک کنند

این کارگران که مخال  ورود پیمانکاران به مجتمع کشت و صنعت فجر صفا هستند، در پایان 
هرچند برخی مستوالن استانی تاکید دارند شرایط کار کارگران با ورود پیمانکاران : تصریح کردند

دانیم که مشکالت  و آنها بر کار پیمانکاران نظارت خواهند کرد اما همه ما میبهتر خواهد شد 
در عین حال . شود و بهبود پیدا نخواهد کرد کارگران با ورود پیمانکار در مجتمع بسیار زیاد می

ثباتی شغلی باید قید حق و حقوق قانونی خود را بزنند  کارگران با قبول این وضعیت، جدا از بی
 .نکار جدید کنار بیایندو با پیما

نیز با تاکید بر اینکه کارگران ( مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان)علی جهانی 
ها گفته  کشت و صنعت لرستان نگران امنیت شغلی خود نباشند، در این زمینه به رسانه

با از این هایی که مرت های انجام شده با مدیران کشت و صنعت و بازرسی با صحبت: است
را پیگیری   مجموعه خواهد شد، کارگران نگران قراردادهای جدید نباشند، ما مطالبات آنها

 .خواهیم کرد

بدون شک قرارداد این کارگران طبق قانون کار خواهد بود و عالوه : جهانی همچنین گفته است
ن انجام می شود در بر اینکه اقدامات قانونی الزم برای حمایت از واحد تولیدی و صادراتی استا

 .عین حال هیا کارگری اخراج نخواهد شد

  به اعتصاب خود درصدی نرخ کرایه 82پایان اعتصاب کامیون داران با افزای   -*

 :پایان دادند 

روز گذشته حاکی از پایان اعتصاب کامیون داران  2آخرین گزارشات رسانه ای شده طی 
 .درصدی نرخ کرایه،می باشد 01یمه با افزایش معترض به نرخ کرایه،کمبود سوخت و وضعیت ب

 :آخرین گزارشات رسانه ای درباره اعتصاب کامیون داران -*

رانندگان را  اجتماعی تامین سوخت و بیمه کشور مشکالت تامین انجمن کامیونداران رئیس -*
ارس ها از جمله کرمانشاه، ف از استان در برخی صن  این اخیر اعتصاب روزهای دو علت اصلی

 .، قلمداد کرد…و و کرمان

از ناوگان ما  دو روز گذشته، بخشی :افزود صن  این اخیر های در خصوص اعتصاب روز وی
از غروب روزگذشته آغاز شد و امروز  دست به اعتصاب زدند که روند بهبود وضعیت

ر به با اقالم تره برخی قیمت درباره افزایش وی.نداشتیم حمل و نقل بارها، مشکلی خصوص در
و  در حمل میوه مشکالتی :کرد بار کشور، تصریح تره ها به میادین درصد بار 91 نرسیدن دلیل



مورد  میزان این .که اعالم شده است میزانی نه با این بار در کشور به وجود آمد، ولی تره
ها همه به  و بار که کسب کردم، مشکل حل شده طبق اطالعی .نیست تایید

 .است رسیده میادین

است آنها اجازه  گوجه اعتصاب رانندگان کامیون علت گرانی :گفت بارفروشان اتحادیه رئیس -*

 .دهند ارسال کاال را از شهرستان به تهران نمی

ها مانع  که راننده هزار تومان رسیده 01 به کیلویی صنفی واحدهای در برخی گوجه در حالی
مساله باعث شد که گوجه در  مینه .از جمله تهران شدند هایی ارسال کاال به شهرستان

 .شهر تهران گران شود

هزار تومان  5 گوجه کیلویی سال گذشته در فصل بهار قیمت :بارفروشان گفت اتحادیه رئیس
بار به  و تره میوه اصلی گوجه در میادین داران اعتصاب کامیون بود امسال اما به دلیل

هزار  51 میوه بار به میدان گذشته ورودی های در ماه :وی افزود.هزار تومان رسید 25 کیلویی
مساله باعث کمبود کاال در  همین .است هزار تن رسیده 5 بار ورودی تن بود اما در فروردین

راه و معاون  اعتصاب کارگران وزیر در زمینه :ادامه داد او.شهر تهران را به همراه داشته است
صحبت کنند تا  دارها ار شده با کامیونکردند و قر مساله ورود پیدا جمهور به این اول رئیس

با چالش  محصوالت کشاورزی در تولید :وی در خاتمه گفت.کاال از سر گرفته شود بارگیری
شاهد فاسد شدن  دار باشد در آینده ها ادامه اعتصاب اما چنانچه این رو به رو نیستیم خاصی

 .هستیم جات و صیفی از میوه ای حجم گسترده

براساس گزارش رسانه ای  خبرساز شده است که در حالی گیگوجه فرن گرانی -*
شود با اعتصاب  که گفته می به طوری .گردد بر می ها به مساله ترابری گرانی این شده

دو  طی قیمتها ُکند شده و لذا افزایش ها، روند ترابری رانندگان در اعتراض نسبت به نرخ کرایه

 .روز گذشته را رقم زده است

گوجه را صادارت و  قیمت اخیر افزایش و تره بار اراک عامل اصلی میوه میادین یهاتحاد رئیس -*

 .داران عنوان کرد اعتصاب کامیون

و  در خصوص گوجه اتفاق افتاده بود، اعتصاب رانندگان کامیون قیمتی افزایش دلیل :وی افزود
هزار تومان  05 دحدو به قیمت محصول در مرز پرویزخان محصول بود، این باز شدن صادرات این

 .دادند را افزایش قیمت جهت فروشندگان در شهرستان ها نیز رسد به همین به فروش می

به  ماشین فروردین، 07 از روزچهارشنبه به سبب اینکه :اوگفت
هزار تومان به  09 از حدود گوجه در میدان وجود دارد، قیمت جابجایی برای کافی میزان
 .است یافته هزار تومان کاهش01 حدود

و عدم  داران اعتصاب کامیون دلیل روز گذشته به 2 از :بارقزوین گفت و تره میوه اتحادیه رئیس -*
آن  قیمت موجب افزایش وارد استان نشد که همین حمل بار، گوجه فرنگی های وجود کامیون

 .در بازار شده است

در سطح  وجه فرنگیگ هر کیلو و تره بار قزوین میوه روز گذشته در میدان :داد ادامه وی
شده است  ها به مقصد استان بارگیری هزار تومان فروخته شد؛ امروز گوجه 21 فروشی عمده

 .خواهد کرد آن در بازار کاهش پیدا قیمت و هفته آینده

  جان کارگرکارخانه کاغذسازی تبریز بهشهر بر اثر سقوط در مخزن کاغذ 2 -*

 :باختند

کارگرکارخانه کاغذسازی  2، (فروردین 07)رشنبه شبچها: است هبرپایه خبر منتشره آمد
تبریزواقع در منطقه امیر آباد بهشهر،استان مازندران بنام های  سعید جوادی و علیرضا مسافر 

 .بر اثر سقوط در مخزن کاغذ جان باختند



فروردین،این دوکارگر جان باخته برای نظافت به داخل مخزن  21بتاریخ  منتشره بنابه گزارش
رفته بودند، به دلیل استشمام گاز سمی ناشی از کاغذهای لجن شده دچار گاز  کاغذ

همکار سوم آنها که خارج از مخزن مشغول کار بود با . شوند گرفتگی شده و بیهوش می
کند اما دو کارگر اول  های امدادی خارج از کارخانه را مطلع می  مشاهده این اتفاق سریعا گروه

 .دهند دست میدرنهایت جان خود را از 

 را بازنشستگان سرنوشت «ویرگو » یک نگذارند در تماس با ایلنا طرح شد  -*
 :احکام صدور انتظار در کارگری بگیران مستمری /دهد تلییر
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در دومین نشست تعیین  :آمده است 0010فروردین  20درتاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ایش مستمری بازنشستگان کارگری، یک ویرگول در تبصره دوازده قانون بودجه، کار تصویب افز

های دولتی آورده  این ویرگول نابجا، سازمان تامین اجتماعی را ذیل صندوق. را متوق  کرد
 .است

با بیان اینکه بین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ( بازنشسته کارگری)مروتی 
هیات دولت نباید به خاطر یک : سازمان تامین اجتماعی فرق از زمین تا آسمان است، گفت

ها به  بگیر را در بالتکلیفی و انتظار نگه دارد؛ دولتی ی مستمری ها خانواده میلیونویرگول، 
دانند که سازمان تامین اجتماعی، نهادی غیردولتی و متعلق به کارگران و  خوبی می

اند و  ها، مستمری بازنشستگان کارگری را تعیین نکرده بازنشستگان است؛ هیا سالی دولتی
 .یرگول همه چیز را به هم بریزندحاال هم نباید سر یک و

به گفته وی، بازنشستگان کارگری در انتظار صدور احکام جدید هستند و اگر دولت کمک کند و 
 .شود این مساله ویرگول را کنار بگذارند، احکام جدید بازنشستگان به سرعت صادر می

ها نفر را از حق  یونقرار نیست یک اشتباه تایپی یا سهوی، میل: دهد این بازنشسته ادامه می
ی مصوبات  مسلم خود محروم سازد؛ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به اندازه

تواند این الزام قانونی را از میان  شورایعالی کار، تکلی  قانون است و هیا متن یا سندی نمی
 .ی مصوبات شورایعالی کار افزایش یابد مان به اندازه منتظریم که مستمری. بردارد

 /نتهای پیاما

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته  :یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته -*
ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح ناز  حقوق 

اداره کل تامین اجتماعی استان  ومستمری وعدم همسان سازی  مقابل مجلس و
ان  کرمانشاه  های آذربایجان شرقی اصفهان خوزستان  قزوین کرم

 .…گیالن لرستان مرکزی و

 قزوین                                                          :اهواز

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1216772-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1216772-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85


 

 :آمده است،0010 فروردین 20روز یکشنبه برپایه خبر مندرج در شبکه های مجازی در تاریخ 
کاس صدای کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کشوربرای انع

اعتراضشان درسال جدید نسبت به سطح نازل حقوق ومستمری وعدم همسان سازیش  
اداره کل تامین اجتماعی استان های آذربایجان  دست به تجمع مقابل مجلس درتهران و

شرقی،اصفهان،خوزستان، قزوین،کرمان، کرمانشاه، گیالن،لرستان،مرکزی 

 .زدند....انشاه،گیالن،خرم آباد،اراک ودرتبریز،اصفهان،اهواز،قزوین،کرمان،کرم.…و

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

شکیال :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۰یکشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
  منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، در اعتراض به عدم رسیدگی

زام وی به بیمارستان از این روز دست به اعتصاب غذا و پزشکی و مخالفت مستوالن با اع

 .دارو زد

همزمان  پرستاران قراردادی چند استان نسبت به بالتکلیفی شللی ومعیشتی -*

 : تجمع اعراضی به پا داشتند

 

 ما :طرحی سالمت مدافعان :آمده است 0010فروردین  20به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
 ندارند؟ مان جذب برای ای برنامه چرا ۰نیستیم فصلی کارگر

پرستاران قراردادی چند استان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی   

 .شغلی ومعیشتی تجمع کردند

سیستم وزارت  مدافعان سالمت طرحی در چند استان کشور، نسبت به عدم جذب در
بعد از فروکش کردن : یکی از این مدافعان به خبرنگار رسانه ای گفت.بهداشت اعتراض کردند

ای برای استخدام  کرونا، بیشتر ما را که قراردادهای موقت داشتیم، بیکار کردند و هیا برنامه
د از خانه ترسیدن دائم ما ندارند؛ این در حالیست که در ایام اوج بحران وقتی همه مردم می

 .مان گذاشته بودیم و با جان و دل با کرونا جنگیدیم مان را ک  دست خارج شوند، ما جان
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ها به نهادهای مستول مراجعه کردیم و خواستار روشن  روز گذشته در برخی استان: وی افزود
شدن وضعیت استخدام خود شدیم؛ حر  ما این است که ما کارگر فصلی نیستیم که فقط در 

ی ما جذب در ساختار درمان  خواسته. مان کنند ران ما را به کار گیرند و بعد فراموشفصل بح

 .ی آینده نداشته باشیم ای که دیگر دغدغه کشور است به گونه

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۵۰یکشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،

ی  ای به وزیر امور خارجه لی آموزش و فرهنگ فرانسه طی نامهفدراسیون م:است
جمهوری اسالمی که در این روز منتشر شد، با اشاره به زندانی شدن اسماعیل عبدی و 
سرکوب معلمان در ایران، ضمن اعتراض به احضار رسول بداقی و بازداشت هاله صفرزاده و 

در بخشی از این . ی و سیاسی شدرضا ثقفی، خواهان منع تعقیب فعاالن سندیکای علی
مأموران امنیتی با فرا رسیدن اول ماه مه و دوم ماه مه که در ایران روز »: نامه آمده است

توان پذیرفت که این اقدامات برای  چگونه می. زنند معلم است دست به این اقدامات می

 «ساکت کردن معلمان و علیه آزادی بیان نیست؟

 ایران در دستمزد باالرفتنِ ی دستمزد و تورم  ویهی دوس نگاهی به رابطه -*
 سفره در ها حقوق درصدی ۴۷۷۵ افزای  تاثیر نامعلوم سرنوشت /نیست «زا متور»

 کارگران

1216569-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

اگر » : آمده است  0010فروردین  20درتاریخ خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
ل جدید حفظ کنیم، به قولی همان مان را در سا ها باال نرود، شاید بتوانیم سطح زندگی قیمت

سازی در استان البرز  ی یک کارگر الستیک ؛ این جمله، تحلیل ساده«!نان و پنیرمان را بخوریم
« نامطمتن»درصدی حداقل دستمزد،  ۵۱۷۰را با وجود افزایش  ۰۰۱۰انداز سال  است که چشم

 .کند توصی  می

پی بردن به دیدگاه کارگران در مورد ما برای :جدید سا  در مزد افزای  به کارگران نگاه
بگیران در واحدهای مختل  رفتیم؛ گروهی  درصدی مزِد سال جدید، سراغ حداقل ۵۱۷۰افزایش 

پرداخت »ها هستند، نگرانی اصلی را  که البته کارگران پیمانکاری به خصوص در شهرداری
: گوید وت عبدهللا میکنند؛ یک کارگر شهرداری ک عنوان می« شدِن مرتب و به موقعِ دستمزد

شد ندارم که بپردازم، حاال که دستمزد زیاد  همان دستمزد قبلی را شهرداری مدعی می»
گذارند؛ خدا کند به  گیرند و ما را معطل می شده، حتما باز کاسه چه کنم چه کنم دست می

ا بیست های زیر ده نفر ی اما گروهی که در واحدهای کوچک و کارگاه« .موقع مزدمان را بدهند
یعنی حق ایجاد تشکل یا شورای )کنند  شاگردی قدیم کار می-نفر با مختصاتِ نظام استاد

ی همیشگی و روزمره هستند و هیا  اسالمی کار برایشان تعری  نشده، با کارفرما در مراوده
هایی که مناسباتِ آن بیشتر سنتی است تا مدرن  ای برای مذاکره ندارند؛ همان کارگاه نماینده

یک کارگر شاغل در یک انبار . دانند ی اصلی را کاهش امتیازات شغلی می دغدغه( قانونیو 
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 ۵۷۵توانید ماهی  از همین االن کارفرما دور برداشته که دیگر نمی»: پوشاک در جمهوری تهران
 «!روز مرخصی بروید و تا وقتی کار هست باید در انبار بمانید، یعنی اضافه کاِر کامال  اجباری

یافته و مدوِن روابط کار با  بیشترین گروه از کارگران، یعنی همانهایی که در نظام ساختاما 
درصدی دستمزد  ۵۱۷۰های مدرن کشور اشتغال دارند، ارزیابی خود از افزایش  مختصات کارگاه

ها افزایش یابد و  اگر قیمت: گویند زنند و می گره می« تورم»ی  سال جدید را به مساله
شود؛  باخت بدل می-دگی بازهم باالتر برود، بازی افزایش مزد به یک بازی باختهای زن هزینه

ها  آوریم و نه اعضای شورایعالی کار به خصوص دولتی نه ما کارگران چیزی به دست می
 .اند ی کارگر صورت داده توانند مدعی شوند که کاری برای بهبود معیشت طبقه می

در « کنترل تورم»ی زمانی،  این ترتیب، در این برهه به:  ۹۵۰۹ سا  در تورم نرخ بینی پی 
، (با در نظر گرفتن اولویت)های زندگی  ترین مولفه سطوح مختل  و در پیوست با اصلی

ی زیستی  های معیشتی کارگران است؛ قیمت سه مولفه ترین مساله در بهبود شاخ  مهم
نشین و  ی کارگراِن اجاره طبهبرای قا)ها، دوم مسکن  بیشترین اهمیت را دارد، اول خوراکی

اگر تورم در این سه حوزه کنترل شود، معیشت . های درمان و سوم هزینه( فاقد مسکن ملکی
 .شود حفظ می ۰۰۱۱کارگران اگر بهبود هم نیابد، الاقل در سطح سال 

های مثبتی ندارند؛ هرچند تاثیر  های اخیر، دال های تورمی در هفته این در حالیست که نشانه
به علت تاثیرپذیری شدیِد اقتصاد از   وامل بیرونی از جمله برجام بر تورم، بسیار است وع

های  توان پیشگویی دقیقی از نرخ قطعی تورم در ماه فضای سیاسی و احتماالت آن، نمی
. ها دارند المللی نشان از تداوم افزایش قیمت های داخلی و بین بینی پیش رو داشت، اما پیش

نداریم اما ارزیابی نرخ چند مولفه در اسفندماه،  ۰۰۱۰ی رسمی در ارتباط با تورم ها هنوز داده
 ۹۱۹میلیون و  ۵های زندگی و تحمیل تورم سربار به سبد معیشت  حاکی از افزایش هزینه

محاسبه شد و در  ۰۰۱۱ست؛ همان سبدی که براساس آمارهای تورمی دیماه  هزار تومانی
فاده قرار گرفت؛ به این ترتیب، به سال جدید نرسیده، بخشی مورد است ۰۰۱۰مذاکرات مزدی 

 .از افزایش دستمزد با تحمیل تورم، از میان برداشته و بالتاثیر شد

 مسکن بهای اجاره قیمت سا   ماه آخرین در که است آن از حاکی آمار مرکز گزارش
 ددرص ۲۷۷۴ پی  سا  اسفند به نسبت و درصد ۰۷۷ قبل ماه به نسبت کشور در

 باالتر کند  می اعالم خصوص این در مرکزی بانک که آماری البته .است داشته رشد
 در خدمات و کاالها قیمت افزای  بیشترین مسکن  و ساختمان از نظر صرف .است

 درصدی ۵۷۱ رشد با «غالت و نان» گروه به متعلق ۹۵۰۰ بهمن به نسبت اسفندماه
 به مربوط نیز اسفند به نتهیم ساله یک قیمت افزای  بیشترین .است بوده
 .است بوده درصدی ۴۷ و ۶۵ رشد با ترتیب به «رستوران و هتل» و «سبزیجات»

المللی پول در آخرین  صندوق بین. المللی را های نهادهای مالی بین بینی به اینها بیفزاییم پیش
معتقد است در درصد اعالم کرده و  ۵۱۷۵را برای ایران  ۵۱۵۵های خود نرخ تورم سال  بینی پیش
 ۵۱۷۵را  ۵۱۵۵اکونومیست نیز تورم ایران در سال . رسد درصد می ۵۵این مقدار به  ۵۱۵۱سال 

ها در ارتباط با تولید ناخال  ملی و  بینی عالوه بر شاخ  تورم، پیش. درصد تخمین زده است
ی کند که رشد اقتصاد آخرین گزارش بانک جهانی ارزیابی می. نیست« مثبت»نرخ رشد نیز 
درصد باشد؛ یعنی هر  ۵۷۵درصد و  ۵۷۰درصد،  ۱۷۰به ترتیب  ۵۱۵۱تا  ۵۱۵۰های  ایران در سال

انتظار » اما نکته مهم این گزارش این است که . شود سال از شتاب این رشد کاسته می
در عین « .برگردد ۵۱۰۱نیز به سطح سال  ۵۱۵۱رود تولید ناخال  داخلی واقعی در سال  نمی

تواند تا  ی دیگر از این نهاد مالی، تورم سالیانه ایران در سال میالدی جاری، میحال، در گزارش
 .درصد افزایش یابد ۰۱مرز 

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای )فرامرز توفیقی :  آن های ریشه و تورم انواع
آن بر دستمزد در ارتباط با نرخ تورم و تاثیر ( اسالمی کار کشور و از نمایندگان کارگری دستمزد

ای چندبعدی است و انواع مختل  دارد؛ فقط از نظر  تورم در اقتصاد، مقوله: گوید به ایلنا می
که به افزایش مالیم ( آرام یا خفی )شدت به سه دسته تقسیم شده است؛ تورم خزنده 

 ۰در تورم خفی ، افزایش قیمت بین یک تا شش درصد و در سال بین . شود ها گفته می قیمت
که در این نوع تورم، آهنگ افزایش ( تورم شتابان یا تازنده)درصد است؛ تورم شدید  ۵ تا



درصد است و در نهایت، تورم بسیار  ۵۵تا  ۰۵ها تند وسریع است، میزان ساالنه آن  قیمت
است که شدیدترین حالت تورم به شمار ( تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابرتورم)شدید 

ها در مدت شش  درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ۵۱بسیار شدید را  معیار تورم. رود می
 .دانند ماه می

به صورت جدی پدیدار ۰۱۰۱ی تورم در ایران از اواخر دهه: پردازد او به موضوع تورم در ایران می
تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در ۰۱۵۱ی گشت و تا اواخر دهه

ی دولت،  هایی ماننِد تجارت جهانی، بافت بودجه های مالی، عدم تعادل در شاخ  قالب برنامه
های  ی تولید، فقدان حلقه ترکیب بخشهای اقتصادی، مناطق اقتصادی کشور؛ دوگانگی شیوه

ی تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت، ادامه داشت و موجب بروز  واسط در زنجیره
آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و . جامعه شدفشارهای تورمی در 

 .های تولید شدت یافت ی کل ظاهر گشت و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه رشد عرضه

های  در سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی، به علت فقدان برنامه: دهد توفیقی ادامه می
ای جهت  سانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشهی اقتصادی و نو جامع رشد و توسعه

اصالح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادلهای آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار 
های حاکم بر اقتصاد کشور، سیاستهای پولی و مالی  وابسته و تک محصولی و عدم تعادل

های سیستم  گ تحمیلی، نارساییهای تولید، تورم وارداتی، جن انبساطی، افزایش هزینه
، گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت که هنوز ...توزیع، عوامل روانی و

 .هم ادامه دارد

تورم در یک نگاه کلی دارای سه منشا عمده است؛ فشار تقاضا، فشار »توفیقی با بیان اینکه 
مهم در خصوص اقتصاد ایران آن است ی بسیار  نکته: دهد ادامه می« هزینه و ساختار اقتصاد

تورم لجام . که بسیاری از عوامل اثرگذار بر تورم، قدرت گرفته از عوامل ساختاری است
ی امروز که بسیاری از مردم به ویۀه اقشارکم درآمد را تحت تاثیر قرارداده، اگرچه  گسیخته

زاست که بر اقتصاد کشور  ناشی از فعل وانفعاالت تورمی است اما در واقع معلول تفکری تورم
ی اجرای عدالت اجتماعی،  زا عبارتند از شیوه برخی از اجزای این تفکر تورم. حاکم شده است

 .ریزی برای افزایش درآمد و ساختار سیستم بانکی توهم رشد از طریق تزریق پول، عدم برنامه

 حقیقیت آنها از یکی .است گرفته صورت بسیاری مطالعات کشور در تورم مورد در
 تحت اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز اقتصادی مطالعات دفتر که است
 ضمن گزارش این در .است داده انجام ایران در تورم پیامدهای و ها ریشه عنوان

 اتکا کشور  در تورم دالیل مهمترین تاکنون  ۹۳۴۲سا  از ایران در تورم روند بررسی
 در تولید سربار های هزینه بودن باال ت دول مالی انضباط عدم نفتی  درآمدهای به

 .است شده عنوان نامناسب گذاری قیمت و تولیدات برخی بودن غیررقابتی کشور 
 «زا تورم» ایران در دستمزد افزای :دستمزد و تورم ی دوسویه وابستگیِ  ی معادله
ورم و ی ت گیری آن یک بحث است و وابستگِی دوسویه اما باال بودن تورم و منشا اوجنیست

رویکردهای مختل  و گاها  متضادی در رابطه با نوع ارتباط افزایش . دستمزد، بحثی دیگر
دستمزد و افزایش تورم وجود دارد؛ گروهی از اقتصاددانان دست راستی از مارپیا تورم و 

کنند؛  حمله می ۰۰۱۰درصدی مزد  ۵۱۷۰کنند و برهمین اساس، به افزایش  دستمزد دفاع می
کارگری و اقتصاددانان چپ بر این باورند که منشا افزایش نرخ تورم، ریشه در اما فعاالن 

مشکالت زیرساختی اقتصاد دارد و هیا مارپیچی در ساختار ابرتورمی اقتصاد ایران، قابل 
 .تعری  و جانمایی نیست
به تواند  اعتقاد بر این است که باال بردن دستمزد و حقوق می: گوید توفیقی در این رابطه می

ارتباط نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد، یکی از . نوبه خود موجب تورم بیشتر شود
ای داغ برای کارشناسان اقتصادی تبدیل  موضوعاتی است که در سالهای گذشته به سوهه

ی تورم باید حتما با افزایش نرخ  در این ارتباط برخی معتقدند که افزایش ساالنه. شده است
از سوی دیگر . مراه شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری به عمل آیددستمزدها ه

کنند به این ترتیب یافتن  ساز افزایش تورم ارزیابی می برخی نیز افزایش نرخ دستمزد را زمینه
تواند بستر مناسبی را برای مستوالن به منظور تعیین  علت و معلول بین این دو متغیر می



در این زمینه تحقیقات بسیار وجود دارد که . دستمزد کارگران فراهم کندبهترین نرخ افزایش 
دهد در اقتصادهای ابرتورمی مثل اقتصاد ما، افزایش دستمزد، تاثیر تورمی  نتایج آن نشان می

 .های اقتصاددانان دست راستی محلی از اعراب نخواهد داشت ندارد و بنابراین استدالل

نتایج به دست آمده از برآورد مدل : کند ها اشاره می یج آنتوفیقی به این تحقیقات و نتا
دهد ارتباط متقابل بین دو متغیر تورم  چرخشی مارکو  با یاک و دو رهیام اقتصاادی، نشاان می

به عبارت دیگر، هم در . و رشد حداقل دستمزد تحت تااثیر شارایط اقتصااد کالن قرار ندارد
تصادی، رابطاه علی از تورم به رشد حداقل دستمزد است شرایط رکود و هم در شرایط رونق اق

این نتیجه نیز . شود نه برعکس هاست که منجر به تورم حاداقل دستمزد می و این تورم قیمت
های این مطالعه با نتایج  یافته   .توسط مدل مارکو  با یک رهیم اقتصادی تایید شده اسات

، (۵۱۰۰)و کانگ( ۵۱۱۰)یناه مانناد ساارا لموسبسیاری از تحقیقات خارجی و داخلی در این زم
همخوانی دارد که افزایش حداقل دستمزدها اثر ( ۰۱۹۵)و عباسی نۀاد( ۰۱۵۰)مهرگان

به . شود معناداری بر تورم ندارد و این تورم است که منجر باه افازایش حداقل دستمزدها می
ودن تعاداد نیاروی کااری کاه از کوچاک ب. هرحال دالیل مختلفی برای این نتیجه قابل طرح است

یاا ( گاذاریهاا مانناد قیمات)ها  افازایش حاداقل دساتمزد متااثر شاده و یاا وجاود اصطکاک
در باازار کااال و خدمات کشور که اجازه انتقال کامال اثار ( مانناد شارایط رقاابتی)شارایطی 

توانند از مهمترین دالیل چناین  می دهد، افازایش حاداقل دساتمزد باه قیمات محصاول را نمی
 .ای باشناد نتیجاه

 اقتصاد در کده مهدم ی نتیجده ایدن هرحدا   به :کند می خالصه مزد کارشناس این
 توصیه این ندارد  تورمی آثار معناداری طور به دستمزد حداقل افزای  ایران  امروز

 حقیقدیِ  دسدتمزد حدداقل  کداه جبدران برای تورم  افزای  بدا کده کند می تایید را
 مدورد در نگراندی کده ایدن بدون است پذیر توجیه دستمزد افدزای  کدار  نیدروی
 .باشد داشدته وجدود آن تدورمی اثرات
 ...نرود باال ها قیمت اگر:آخر حرف

درصدی دستمزد در شرایطی که بیش از دو یا سه سال است  ۵۱۷۰با این حساب، افزایش 
ها،  ی اصلی خوراکی با استناد به همان سه حوزه)ای نداریم  هیا عرصهثبات قیمتی در 
ی علی به تمامی  ، هیا تاثیر تورمی نخواهد داشت؛ اما برعکسِ این معادله(مسکن و درمان

تواند در عرض یک یا  صادق است، به این معنا که استمرار تورم شدید یا بسیار شدید، می
های  ی تحقیقات علمی، دغدغه تمزد را از میان بردارد؛ نتیجهنهایتا  دو ماه، اثرات افزایش دس

ها باال نرود، شاید بتوانیم سطح  اگر قیمت»: کند همان کارگر الستیک سازی را تایید می
 «...مان را در سال جدید حفظ کنیم، به قولی همان نان و پنیرمان را بخوریم زندگی

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

مریم :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۰یکشنبه  کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران، به گزارش
بیگی از  شناسی و خواهر مصطفی کریم بیگی، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه کریم
برد، طی تماس  که در ترم پایانی تحصیل خود به سر می ۵۵باختگان اعتراضات سال  جان

 .روز از دانشگاه اخراج شدصورت گرفته از جانب حراست، در این 

تجمع کارگران کارخانه فوالد روهینا دزفو  مقابل فرمانداری برای دفاع ازامنیت  -*

 :به صورت اعتصاب ادامه دارد دنبا  می گردد  شللی ومعیشتیشان

کارگر حق طلب توسط کارفرما زیر سکوت مصلحتی  1اخراج : برپایه خبر منتشره آمده است

 ویی به خواسته های کارگرانمستوالن بجای پاسخگ

طی روزهای گذشته پس از تعطیالت سال جدید، کارگران کارخانه فوالد روهینا دزفول برای 
دفاع ازامنیت شغلی ومعیشتیشان دست به اعتصاب دامنه دار وتجمع مقابل فرمانداری 

 .شهرستان دزفول در استان خوزستان زدند



اغلب : ار ویۀه دزفول به خبرنگاررسانه ای گفتفرماند(فروردین 21)درهمین رابطه شنبه شب
و رایزنی با مدیریت   کارگران فوالد روهینا دزفول که قراردادشان تمدید نشده بود با وساطت

 .کارخانه بازگشت به کار شدند

نفر از کارگران فوالد دزفول در چند مرحله اعتصاب و بنا به دالیل مختل   01حدود : وی افزود

 .دنددست از کار کشی

با وساطت انجام شده با مدیریت، این افراد بازگشت به کار شدند ولی دوباره : وی ادامه داد
 .اقدام به اعتصاب کردند

در مرحله بعد که کارگران دوباره دست به اعتصاب زده بودند مدیریت شرکت از تمدید : اوافزود
کردند و با  ض تشویق میقرارداد حدود هشت نفر از کارگران که دیگر همکاران را به اعترا

وی با بیان اینکه حقوق سه ماه این کارگران با وجود .شرایط سازگار نبودند، خودداری کرد
کارگران معترض حقوق عقب افتاده یا بیمه پرداخت : سرکار نبودن نیز پرداخت شده بود، افزود

طرح : وی گفت.نشده نداشتند و حتی از بسته معیشتی و دیگر تسهیالت نیز بهره مند بودند
های خود را در  طبقه بندی مشاغل برای کارگران اعمال نشده که اداره کار باید نتیجه پیگیری

وی با بیان اینکه شرکت فوالد روهینا دزفول یک شرکت خصوصی است، .این خصوص اعالم کند
 .کارگران معترض فوالد به فرمانداری هم مراجعه کردند: افزود

 دولت به را کارخانه /جمهوری ریاست نهاد مقابل «تایر کیان» کارگرانِ  تجمع -*
 :بگیرد رونق تولید تا انیدبرگرد
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کارگران کیان تایر در تماس با : آمده است  0010فروردین  20به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
 .مقابل نهاد ریاست جمهوری خبر دادند( بیست و یک فروردین)خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز 

عنوان کردند و « تعیین تکلی  مالکیت کارخانه»ی خود را  ترین خواسته ، مهماین کارگران
با اعالم وررشکستگی کارخانه، تولید افت کرده و اخیرا  به صفر  ۹۵از انتهای سال : افزودند

پیش از این، یک ماه کارخانه تعطیل بود؛ دیروز سر کار رفتیم اما . مطلق رسیده است
این شرایط، کارگران . بودند که تا اطالع ثانوی، کارخانه تعطیل استای روی ُبرد زده  اطالعیه

 .باسابقه و متخص  این واحد تولیدی را نگران کرده است

کارخانه کیان تایر، حدود هزار کارگر دارد؛ این کارگران در دوران ورشکستگی و رکود که بیش از 
ها تقلیل یافته  ما مزایای مزدی آناند ا دو سال به درازا کشیده، دستمزد خود را دریافت کرده

   .است؛ با شرایط موجود، پرداخت مزد فروردین ماه در ابهام است

به  ۵۵کارخانه سال : گوید یک کارگر این کارخانه در ارتباط با شرایط افول این واحد تولیدی می
حتی یک فرد واگذار شد؛ این فرد نتوانست این واحد تولیدی قدیمی را سر پا نگه دارد؛ 

، مسیر افول کارخانه شدت گرفت ۹۵هایی که گرفته شد، هزینه کارخانه نشد؛ از انتهای  وام
 .تا به توق  کامل تولید رسید

تقاضا »: کارگران کیان تایر از رئیس جمهور تقاضا دارند؛ تکلی  مالکیت کارخانه را مشخ  کند
تنها بازگرداندن مالکیت به دولت و داریم کارخانه را به یک ارگان توانمند دولتی واگذار کنند؛ 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1216868-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%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-9/1216868-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


تواند این واحد تولیدی را به روزهای اوج خود بازگرداند؛ هیا  واگذاری به یک ارگان قدرتمند می
کارگران کیان تایر در خیابان پاستور از رئیس جمهور درخواست کردند  «.راه دیگری نیست

ی مبهم نجات  التکلیفی و آیندهموضوع را با جدیت پیگیری کند و هزار کارگر متخص  را از ب
  .دهد

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در این :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۰یکشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
روز خبر رسید جلسه دادگاه محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی معلمان، به اتهام 

فروردین در دادگاه کیفری شهرستان لنگرود  ۵۱« رهبرتوهین به »و « تبلیغ علیه نظلم»

 .برگزار خواهد شد

کارگران اخراجی شهرداری ایالم برای پایان دادن به بالتکلیفی شللی  -*

 : دست به مبارزه زدند  ومعیشتی وبازگشت بکار

 

ن کارگرا :آمه است ،0010 فروردین 20روز یکشنبه در تاریخ خبرگزاری ایلنابر پایه گزارش 
برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی  مبارزات شان اخراجی بخش عمران شهرداری ایالم از 

با اعالم پایان : کارگران معترض به خبرنگاررسانه ای گفتند.ومعیشتی وبازگشت بکار،خبردادند
کارگر بیکار شده  91فعالیت پیمانکار بخش عمران شهرداری ایالم هنوز وضعیت نزدیک به 

ها بارها اعتراض  به همین دلیل آن. الرغم وعده ادامه همکاری، مشخ  نیستباسابقه ع
وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که با اتمام قرارداد : آنها افزودند.اند صنفی برگزار کرده

رسانی  در عین حال با اطالع. دهند پیمانکار، مستوالن وعده عقد قرارداد با پیمانکار جدید را می
این بخش از شهرداری با تغییر   اند به زودی فعالیت برخی مستوالن شهری مقرر کردهای  رسانه

شود اما انتشار این اخبار ازسوی برخی از این مستوالن نه تنها  پیمانکار از سر گرفته می
بر این . شود ها احساس نمی شود بلکه اعتمادی به این وعده موجب خوشحالی کارگران نمی

 .روز فقط در حد حر  باقی مانده است 22ه کار کارگران بعد از گذشت اساس، قول بازگشت ب

کارگران بیکار شده شهرداری ایالم که بخش خدمات شهر داری مشغول کارند، در تشریح 
از سالها قبل تحت مستولیت شرکت پیمانکاری به عنوان کارگر واحد : مشکالت خود گفتند

ایم اما از زمان خاتمه  مشغول به کار بوده( برای کارهای عمرانی و رفت روب شهر)عمران 
ایم مطالبات  قرارداد آخرین پیمانکار، وضعیت شغلی مشخصی نداریم و تاکنون هنوز نتوانسته

در حال حاضر شهرداری با این بهانه که :آنها اضافه کردند.معوقه خود را از پیمانکار دریافت کنیم
کار با پیمانکار جدید برای ادامه کار است، کارگران را  بعد از خروج پیمانکار قبلی، بدنبال قرارداد

شرایط فوق باعث نگرانی : کارگران شهرداری ایالم همچنین گفتند.در انتظار نگه داشته است

 . و برهم خوردن آرامش ما شده است

کارگران شرکتی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم نسبت به عدم تبدیل  -*

 : تجمع اعتراضی نمودند  وضعیت مقابل استانداری



 

کارگران شرکتی سازمان  :آمد است ،0010دینفرور 20روزیکشنبه به گزارش منتشره در تاریخ 
جهاد کشاورزی استان ایالم برای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری تجمع 

 .کردند

کشاورزی استان ما نوزده نفر از نیروهای شرکتی سازمان جهاد:تجمع کنندگان اعالم کردند
ایالم با سابقه باالی ده سال، خواهان تعیین تکلی  وضعیت شغلی خود در آستانه طرح 

 .ساماندهی و تبدیل وضعیت ایثارگران هستیم

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در این :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۰یکشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ر رسید کیومرث لطیفی، فعال مدنی و مدرس زبان کردی که پیشتر توسط نیروهای روز خب

 .امنیتی احضار و بازداشت شده بود، به بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج منتقل شد

 تبدیل طرح اجرای از خبری /نیشابور شهرداری ایثارگر کارگران بالتکلیفی -*
 :نیست شللی وضعیت
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برخی از نیروهای شرکتی : آمده است 0010فروردین  20به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ
از اجرای طرح تبدیل : تماس با خبرنگار ایلنا گفتند ایثارگر شاغل در شهرداری نیشابور در

در . وضعیت شغلی و استخدامی نیروهای شرکتی ایثارگر در شهرداری نیشابور خبری نیست
ایم، برخی مستوالن استانی ضمن دادن وعده پیگیری  هایی که انجام داده آخرین پیگیری

اند اما تبدیل وضعیت  ی انتقال دادهاند موضوع مشکالتمان را به شهردار هایمان، مدعی خواسته
 .توجهی شهرداری همچنان مسکوت مانده است کارگران ایثارگر با بی

ها؛ طرح تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی، ن  صریح  به گفته آن
قبل ، همه ایثارگران نهادها باید تا ۰۰۱۱قانون بودجه  ۵۱تبصره ( د)قانون است؛ براساس بند 

 .از پایان سال، تبدیل وضیت شده و رسمی شوند

نفر در شهرداری نیشابور مشمول طرح تبدیل وضعیت ایثارگران  ۹۱ها؛ حدود  طبق اظهارات آن
عالرغم اینکه کارگران شرکتی مشمول این طرح، مدارک و اسناد مورد نیاز خود را . هستند

 .کند رداری در انجام این کار تعلل میاند اما شه حدود سه ماه پیش به شهرداری ارائه کرده

در پاسخ به پیگیری  ۰۰۱۰کارگران با بیان اینکه برخی مستوالن شهرداری پیش از آغاز سال 
تا زمانی )گفتند که شرایط تبدیل وضعیت با این قانون را  برخی از کارگران ایثارگر شرکتی می

ا پایان قرارداد با پیمانکار صبر کنید این در ندارید بنابراین باید ت( که با پیمانکار قرارداد دارید
حالیست که بعد از اتمام قرارداد هم خبری از استخدام نیروهای ایثارگر شهرداری نشد و اخیرا 

 .ایم نیز با پیمانکار جدید قرارداد امضاء کرده
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تا بدون  این کارگران با بیان اینکه امیدواریم مستوالن تا پایان امسال، همه موانع را رفع کنند
 .خواهیم ما کارگران چیزی فراتر از قانون نمی: مشکل و مانع، تبدیل وضعیت شویم، افزوند

 :مردانی دادگاهی می شود( روح هللا)فروردین رادا 22روز دوشنبه  -*

دادگاه نور  ۰۱۰فروردین به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه  ۵۵مردانی دوشنبه ( روح هللا)رادا
مردانی پیش از این با همین اتهام در کرج محاکمه و منع .اکمه خواهد شدآباد لرستان مح

امید می رود در روندی حقوقی محاکمه او انجام پذیرد و جامعه معلمان .تعقیب گرفته است
بی تردید این پرونده خللی در  .شاهد گشایشی در نگاه معلم ستیزانه پرونده سازان باشد

و نیز در غایت مقصود پرونده سازان در خاموش کردن  مطالبه گری معلمان  نخواهد داشت

 .شعله های حق طلبی مطالبه گری تاثیری نخواهد داشت

 رادا مردانی تنها نیست

 :افزای  فشارهای امنیتی بر فعاالن صنفی معلمان -*

آمده  کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به نوشته کانال تلگرامی
و چهره شناخته ( تهران)شتی لنگرودی نائب رئیس کانون صنفی معلمان ایرانمحمود به: است

توهین به »و « تبلیغ علیه نظام»فروردین به اتهام  ۵۱شده جنبش معلمان ایران روز شنبه 
دادگاه عمومی و انقالب شهرستان لنگرود ( ۵کیفری)۰۱۰در شعبه « مقام معظم رهبری
انچه تجربه ثابت کرده است با محاکمه و توبیخ و جنبش معلمان ایران چن.محاکمه می شود

همان طور که محمود بهشتی لنگرودی علی رغم بازداشت و زندان .زندان متوق  نخواهد شد
 .های متعدد و اعتصابات طوالنی در مطالبه گری جنبش معلمان ایران حضور دارد

فرارسیدن بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بمناسبت  -*

 :او  ماه مه  روزجهانی کارگر

 بیانیه بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روزجهانی کارگر

روزی که نماد مبارزه ما کارگران برای یک زندگی . اول ماه مه روز جهانی کارگر از راه می رسد

  .بهتر و انسانی است

و همبستگی از یک طر  و  این روز متعلق به همه ما زنان و مردان کارگر و فرصتی برای پیوند

 .سر دادن فریاد اعتراض به نابرابری ها و بی عدالتی های موجود از طر  دیگر است

دولت و حکومت با همه جناح ها و دسته جات غارتگرش بیش از پیش به طبقه کارگر و مزد 
 .بگیران هجوم آورده و کمر به نابودی ما بسته است

مله تعیین دستمزد ناچیز و فالکت آوری که با تورم سیستم موجود در اشکال گوناگون از ج
واقعی فاصله نجومی دارد، بودجه ای انبساطی برای اقلیت حاکم و انقباضی برای عامه مردم، 

مصیبت های … نا امنی شغلی و قراردادهای موقت، بیکار سازی و اخراج های گسترده و 
و اعوان و انصارشان از همه ثروت های فراوانی را بر سرمان آوار کرده است؛ در حالی که خود 

 .عمومی برخوردارند و از حاصل رنج و زحمت و مشقت ما هر روز سهم بیشتری می برند

در سالی که گذشت دومین اعتصاب گسترده و بلند مدت ما کارگران پروهه ای و پیمانی رقم 
ی همچنان در نتایج این اعتصاب در بخش هایی رضایت بخش بود و در بخش های دیگر. خورد

 .بر پاشنه قبلی می چرخد و وعده های داده شده عملی نشد

به دلیل پراکندگی جغرافیایی و به این دلیل که با یک کارفرمای واحد مواجه نبودیم و در 
مقابلمان صدها پیمانکار و کارفرما وجود داشت، شاید کمتر کسی تصور میکرد که اعتصاب 

ا تجارب ارزنده ای که از اعتصاب قبلی کسب کردیم قادر سراسری ما ممکن و میسر شود اما ب
شدیم در سطوح قابل قبولی خودمان را سازماندهی کنیم و هزاران کارگر علیرغم کارشکنی 



این رویداد یکی از بارزترین و درخشان ترین نقاط . ها و تهدیدات کارفرماها با هم متحد شدیم

  .جنبش کارگری بود

همچنان به قوت خود باقی است و بزودی خود را آماده رویارویی  خواسته ها و مطالبات ما

 .دیگری خواهیم ساخت

اکنون تورم فزاینده و لجام گسیخته و دستمزدهای ناکافی که ماه ها برای دریافت آن باید 
بجنگیم، زندگی و بقای ما را در موقعیت وخیم تری قرار داده است، ما می دانیم سالی که در 

 .ادامه روند فعلی، لحظه به لحظه بیشتر به ورطه نابودی سقوط خواهیم نمود آن هستیم و با

آنچه امروز بر ما میگذرد مرگ تدریجی و تحمیلی است و میلیون ها نفر از اكثريت مردم 
تهیدست و مزد بگیر در سراشیبی سقوط به عمق دره فقر مطلق سوق داده میشوند که باید 

 .کاری کرد

مردم دردهای مشترکی داریم، مطالبات ما کارگران جدای از مطالبات  ما کارگران و ما همه
مردم و سایر بخش ها نیست بنابراین ضرورت دارد برای رهایی از این شرایط، مبارزات ما در 

  .همه بخش ها منسجم و متحد بهم گره بخورد

با معلمان، با زمینه های آن فراهم است و این همگرایی را در اعتراضات هر روزه ما کارگران 
دفاع از زندگی و معیشت و داشتن . بازنشستگان و با بخش های مختل  جامعه می بینیم

 .کرامت انسانی حلقه پیوند همه ما کارگران و ما مردم به یکدیگر است

آن که خواستش لغو کار کودک است و دغدغه اش زندگی ای شاد و انسانی برای همه 
 .میزندکودکان، درد و حر  ما را فریاد 

آن که آموزش رایگان را خواهان است، آن که از حقوق زن دفاع می کند، فریاد اعتراض مرا هم 
ستم و تبعیض علیه زن، درد من کارگر هم هست، ما کارگران هم از کودک . بر زبان دارد

 .همسری و از دیدن قتل های ناموسی قلبمان به درد آمده است

 .می توانیم و باید کنار هم باشیمما همگی همدرد و هم سخن هستیم پس 

هر اندازه که بتوانیم این پیوندها را مستحکم کنیم و سازمان یافته تر عمل نماییم، چشم 

 .اندازهای پیش رو برجسته تر خواهد بود

از سوی دیگر، ما کارگران پروهه ای و پیمانی این روز همبستگی جهانی کارگری را باید متحدتر 
ار هم قرار بگیریم و برای استقبال از چنین روزی تدارک تجمعات مان را از هر زمان دیگری کن

 .مقابل مراکز کاری، پاالیشگاهها، پتروشیمی ها، نیروگاهها و مناطق ویۀه ببینیم

یکصدا خواسته هایمان را اعالم کنیم و اولتیماتوم دهیم که همچنیان پیگیر مطالباتمان 

  .هستیم

دست پیمانکاران چپاولگر و لغو قوانین برده وار مناطق آزاد و  ما همچنان خواستار کوتاه شدن

  .ویۀه اقتصادی هستیم

  .خواستار افزایش دستمزدها و رسیدن سطح آن در حد یک زندگی شایسته انسان هستیم

خواستار بهبود قابل قبول محیط های کاری و زیستی مان در نفت و پتروشیمی، داشتن ایمنی 
ن به امنیتی کردن مبارزات و حق داشتن تشکل ، تجمع و اعتراض محیط کار و پایان داد

  .هستیم

  .با صدای بلند اعالم کنیم که ما باز هم می آییم



این روز می تواند مناسبتی باشد برای تاکید بر خواسته های سراسری کارگران و فرصتی 

 .برای مطالبات پاسخ نگرفته مان

 .کنیم بیانیه ها و قطعنامه های خود را تدارک ببیننداز همه کارگران و مزد بگیران دعوت می 

بیایید در کنار هم قطعنامه سراسری اول ماه مه داشته باشیم و درد مشترک مان را فریاد 

 .کنیم

برای پایان دادن به این بربریت اتحاد سراسری مان را به نمایش بگذاریم و بدین گونه روز 
ه وضعیت نابسامان معیشتی و زیستی مان تبدیل جهانی کارگر را به روز اعتراض خود علی

  .کنیم

 "معیشت، منزلت، حق مسلم ماست " 

 :جان باختند کارگر دامداری خراسان شمالی براثر ریزش سقف 2 -*

کارگریک واحد دامداری واقع در مناطق روستایی داشلی قلعه  2: برپایه خبرمنتشره آمده است
ن خراسان شمالی بر اثر ریزش سق  زیرتلی از آوار از توابع شهرستان رازو جرگالن ،استا

 .گرفتار و جان باختند

 :جنوب خیز نفت مناطق شرکت کارکنان اعتراضی تجمع -*

 

 رسمی کارکنان از جمعی :آمده است ۰۰۱۰ فروردین ۵۵ دوشنبه روزبرپایه خبر منتشره  در

 .زدند اعتراضی تجمع به دست شرکت این ساختمان مقابل جنوب خیز نفت مناطق شرکت

. هستند ساعته ۰۵ شیفت کاری نوبت تداوم و تثبیت خواستار عملیات کاری نوبت کارکنان این
 اکنون و کرد تغییر ساعته ۰۵ شیفت به کارکنان این کاری نوبت کرونا اپیدمی آغاز زمان از

 کارکنان .اند کرده اعالم را ساعته ۵ به کاری شیفت تغییر جنوب خیز نفت مناطق شرکت مدیریت

 .هستند فعلی کاری شیفت تثبیت خواهان و هستند معترض جدید تصمیم این به

گسترده تر ومستحکمترباد همبستگی کنشگران اجتماعی در راه دست یابی به  -*

 :مطالبات

فراخوان تجمع همبستگی کانون صنفی ،  مان استان بوشهراطالعیه کانون صنفی معلبرپایه 
 ان با دادگاه محمود مالکی عضو کانونمعلمان استان بوشهر همزم

 صبح 9 -فروردین  20چهارشنبه :زمان

 مقابل درب دادگستری بوشهر:مکان

 اطالعیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر



به اطالع همکاران محترم می رساند، جلسه رسیدگی به پرونده ی آقای محمود مالکی، عضو 
فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه  ۵۰رشنبه کانون صنفی معلمان استان بوشهر، در روز چها

 .شود کیفری شهر بوشهر واقع در خیابان سنگی برگزار می

سازی  بدین منظور کانون صنفی معلمان استان بوشهر در اعتراض به این رویه نامیمون و پرونده
 کند جناب مالکی را تا درب دادگاه برای فعالین صنفی خوشنام، از همکاران شری  دعوت می

در ضمن در این همراهی هیچگونه سخنرانی و برنامه دیگری مد نظر کانون .همراهی کنند
خواهیم در این شرایط حساس که جامعه ما نیاز به  همچنین از مستولین امر می.نمی باشد

همدلی و اتحاد حداکثری دارد، ضمن محترم شمردن حقوق شهروندان در استفاده از حقوق 
ی، پرونده فعالین صنفی معلمان را مختومه و از انها اعاده حیثیت مصرح خود در قانون اساس

 .فروردین درب دادگستری بوشهر ۵۰صبح روز چهارشنبه  ۹وعده ما .نمایند

 کانون صنفی معلمان استان بوشهر

 ۰۰۱۰فروردین ماه  ۵۵

شرکت )کارگر حق طلب مجتمع کشت و صنعت لرستان  23اخراج اعتراض به  -*

 :(فجر صفا

 

کانال تلگرامی اطالع رسانی بخش گلخانه ای مجتمع کشت و صنعت  مندرج در گزارش بهبنا
شرکت )کارگر حق طلب مجتمع کشت و صنعت لرستان  25تعداد .لرستان منتشر شده است

 .بدنبال تجمعات اعتراضیشان نسبت به لغو قرارداد مستقیم از کاراخراج شدند(فجر صفا

فروردین،مستولین مجتمع کشت و صنعت لرستان   22خ بنابه گزارش رسانه ای شده بتاری
نفر متشکل از برخی کارگران معترض که تصویر حضور آنان در تجمعات در شبکه  25اسامی

به سایر کارگران معرفی « عدم جذب»های اجتماعی منتشر شده بود، را با عنوان لیست 
ساعت قرارداد با  21نانچه ظر  کرده اند و طی اطالعیه جداگانه ای به آنان هشدار داده اند چ

پیمانکار جدید را امضا نکنند، دیگر امکان حضور در شرکت را نخواهند داشت و در این صورت 

 .افراد دیگری جایگزین انها خواهند شد

اعتراض سراسری کارگران قرارداد موقت صنعت نفت نسبت به عدم اجرای  -*

  :بخشنامه وزارت نفت



 

 

کارگران قرارداد موقت صنعت : آمده است فروردین،  22روز دوشنبه در تاریخ  برپایه خبرمنتشره
نفت  با انتشار نامه هایی سرگشاده خطاب به به وزیر نفت و معاون وزیر نفت در منابع 

انسانی ضمن اعتراض نسبت به عدم اجرای بخشنامه وزارت نفت مبنی بر دستورالعمل 
 .جرای کاملش شدندساماندهی کارکنان قراردادی،خواستارا

برپایه گزارش رسانه ای شده،در دولت نهم شیوه ادبیات استخدامی قرارداد موقت در کنار 
ها این کارکنان نه به طور کامل ذیل  استخدام رسمی و پیمانکاری ابداع شد و در این سال

 .بردند قانون وزارت کار بودند و نه از مزایای استخدامی وزارت نفت بهره می

ای به منظور ساماندهی مشاغل نیروهای قرارداد مدت  بخشنامه 0011خ هفتم دی ماه در تاری
موقت وزارت نفت و تعیین حقوق و مزایای آنها از سمت مهدی علی مددی، معاونت سرمایه 

 .انسانی وزارت نفت ابالغ شد

چنان هرچند در این بخشنامه تصریح شده بود که از اول بهمن ماه الزم االجرا است، ولی هم
شود و همین موضوع اعتراض کارکنان قرارداد موقت نفت را در پی  اثری از اجرای آن دیده نمی

هایی مراتب اعتراض خود را به مقامات وزارت  از همین رو این کارکنان در پیام. داشته است
 اند نفت رسانده

 : بهداشت  تجمع اعتراضی داشتند وزارت مقابل پزشکی دانشجویان -*



 

 مقابل کارورزی پیش آزمون به اعتراض در پزشکی دانشجویان: خبرمنتشره آمده است برپایه
 .کردند تجمع بهداشت وزارت

. است داروسازی انترنی،جامع پایه،پره علوم آزمون  سواالت اصالح دانشجویان این درخواست

 .کند قبول را موضوع این باید بهداشت وزارت   اند بوده اشتباه سواالت گویند می انها

 شدیدا را معلمان صنفی های کانون فعالین بر فشار و زندان تهدید  احضار  -*

 :کنیم می محکوم

 حومه و تهران  اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی
 فرهنگیان و معلمان سراسری و مستمر اعتراضات شاهد  گذشت، که درسالی:  آمده است 

 و بندی رتبه اجرای عدم به  اعتراض در کشور شهر دویست از بیش در ستهبازنش
 به توسل با انتظامی نیروهای و امنیتی عوامل متاسفانه که ایم بوده حقوق سازی همسان

 .اند داده افزایش را فرهنگی بازنشستگان و معلمان بر فشار قضایی سازی پرونده و خشونت

 بازنشسته فرهنگیان و معلمان ای فله احضارهای و ها بازداشت با امنیتی_قضایی مستوالن
  نوروز تعطیالت از بعد بالفاصله دادگاه تاریخ تعیین و فعالین این برای سازی پرونده به اقدام
 از قندی حمید و بداقی رسول آقایان و بازنشسته فعال و معلمان از روحزاد هاله خانم  برای

  ماه فروردین شانزدهم و پانزدهم روزهای در (اسالمشهر) معلمان صنفی کانون اعضای
 ، سنگین احکام با صنفی های فعالیت دلیل به معلمان فعالین از تن دهها اکنون هم.اند کرده

 .میکنند سپری را محکومیتشان دوران  درزندان، همچنان

  ب،اعتصا و اعتراض حق بر تاکید با حومه و تهران  اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای
 تمامی آزادی خواستار و کند می حمایت بازنشسته فرهنگیان و معلمان مطالبات تمامی از

 کند می محکوم قویا را آنان تهدید و ،فشار احضار سازی، پرونده هرگونه و میباشد دربند معلمان
 در که فرودستان و مزدبگیران بحق صدای توان نمی زندان و تهدید و فشار با که دارد تاکید و

 .کرد خاموش را دارند قرار معیشتی شرایط ترین سخت

t.m/vahedsyndica 

کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نسبت به بازگشت ساعات  -*

 :تجمع اعتراضی نمودند کاری به قبل از کرونا



 

جمعی از کارکنان : آمده است ،0010 فروردین 22روز دوشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
رکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برای اعتراض به بازگشت ساعات کاری به قبل از ش

 .کرونامقابل  ساختمان اداره مرکزی شرکت تجمع کردند

قبل از کرونا، نوبت کار هشت ساعته : یکی از کارکنان حاضردرتجمع به خبرنگاررسانه ای گفت
مال می شد،  اما با شیوع بیماری کرونا، برای کارکنان اع( روز کار و چهار روز استراحت 02)

شد  که قرار است از روزهای آینده ( چهار روز کار و چهار روز استراحت)ساعته  02نوبت کارها 

 .نوبت کارها به دوران قبل از کرونا باز گردد

ساعت رضایت بیشتری داریم و اگر به  02نسبت به نوبت کار :  تعدادی از کارگران گفتند
 .مان توجه نشود تجمعات را ادامه می دهیمهای خواسته

ساعت  02گیری از نوبت کار  با توجه به مسافت زیاد مناطق عملیاتی و بهره: آنهاافزودند

 .تواندبرای کارکنان موثرتر باشد می

  02:  این معترضان به بازگشت ساعات کاری خود به قبل از ایام کرونایی، خاطرنشان کردند
م در امور ایاب و ذهاب کارکنان صرفه جویی شده و هم خطرات جاده ساعت کاری مدنظر ما ه

 .شود ای کمتری نصیب کارکنان می

 : تجمع اعتراضی نمودند اصفهان استانداری درب دار حقابه کشاورزان -*

 دار حقابه کشاورزان:  آمده است  فروردین ۵۵ دوشنبه مروزبرپایه خبر منتشره در تاریخ روز 
، دست به تجمع اعتراضی  خود وشرعی قانونی حقابه گرفتن برای فهاناص استانداری درب

 !زدند

 :ابالغ احضاریه آقای صالح آزادی از فعالین صنفی مریوان -*

: آمده است شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایرانتلگرامی کانال  به گزار ش
یس فتا شهرستان مریوان احضار فروردین آقای آزادی به پل ۰۵زم به ذکر است روز پنج شنبه ال

متعاقبا در اقدامی سریع از سوی پلیس پرونده به . و ضمن بازجویی گوشی ایشان ضبط گردید

 .شعبه یک بازپرسی ارجاع و اتهامات ناروایی به ایشان منتسب گردیده است

احضار، تهدید و بازداشت حربه ای است از سوی نیروهای امنیتی برای سرکوب فعالین صنفی 

 معلمان

  !بیگی از دانشگاه اخراج شد مریم کریم  -*

بیگی  مریم کریم:آمده است شوراهای صنفی دانشجویان کشور تلگرامی کانال به گزارش 
شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران و خواهر  دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه



اس صورت گرفته از جانب ، طی تم11بیگی، یکی از کشته شدگان اعتراضات  مصطفی کریم

 !حراست، از دانشگاه اخراج شد

برد بدون هیچگونه دلیل واضح و  این دانشجو که در ترم پایانی تحصیل خود به سر می

 .مشخصی از ادامه تحصیل منع شده است

ها پس از تعطیلی دوساله بدلیل بروز پاندمی کرونا، آنچه به نظر  با بازگشایی مجدد دانشگاه
دانشجویان جهت جلوگیری از شروع دوباره فعالیت   موج جدیدی از سرکوب رسد اغاز می

 .باشد ها می دانشجویی در دانشگاه

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

فرامرز :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۵۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ن، در این روز به دادسرای عمومی و انقالب دهی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایرا سه

او پس از . به او تفهیم شد« فعالیت تبلیغی علیه نظام»شهرستان اهواز احضار و اتهام 
 .میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد ۰۱۱دفاع و رِد اتهام انتسابی با تودیع قرار کفالِت 

 :را مسدود کردنداهالی سراوان رشت مسیر خودروی حمل زباله به منطقه  -*

جمعی از اهالی : آمده است ،0010 فروردین 22روز دوشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
سراوان با نصب بنر در مسیر خودروی حمل زباله به منطقه از ورود خودروی حمل زباله به این 

 .منطقه جلوگیری کنند

تُن  551شود که  شت دفن میبرپایه گزارش منتشره،روزانه حدود هزار تُن زباله در سراوان ر

 .شهر و روستای اطرا  است 51مربوط به شهر رشت و بقیه مربوط به  

 .تاکنون مستوالن وقت قول دادند محل دفن زباله سراوان را ساماندهی کنند 0596از سال 

اسفندماه سال گذشته بود که اسدهللا عباسی استاندار گیالن پسماند را ابرچالش این استان 
فرمانداران و : رد و با برگزاری جلسه کمیته مدیریت پسماند در سراوان، عنوان کردعنوان ک

شهرداران گیالن یک هفته  مهلت دارند اقدامات عملی و برنامه های عملیاتی برای مدیریت 

 .مشکل زباله و پسماند را انجام دهند

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در :آمده است۰۰۱۰  فروردین  ۵۵دوشنبه  نویسندگان ایران،به گزارش کانال تلگرامی کانون 
نشست غیرعلنی مجلس در این روز موضوع طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای 

مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بازگشت و بررسی « طرح صیانت»مجازی موسوم به 

 .آن در صحن علنی رأی مثبت گرفت

ملی قروه نسبت به واگذاری زمین نامناسب تجمع  اعتراضی متقاضیان مسکن  -*

 :مقابل فرمانداری

 



متقاضیان مسکن ملی  :آمده است ،0010فروردین 22روز دوشنبه برپایه خبرمنتشره درتاریخ 
قروه برای اعتراض به واگذاری زمین نامناسب مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان 

 .کردستان تجمع کردند

 سندیکای مدیره هیأت اعضای از رضوی داوود با زادیآ پیام رادیو گفتگوی -*

   :سندیکایی های فعالیت پیرامون حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران

 و سندیکا با عنوان هیا به تنها نه حاکمیت که دهد می ادامه مبارزه به درشرایطی سندیکا
 فشار انواع زیر شدت به کاسندی اکنون هم تا بلکه نیست موافق کارگری مستقل های تشکل

 به امنیتی، عوامل. دارد قرار اخراج و زندان احضار، مانند  حکومتی و امنیت عوامل سرکوب و

 .نکنند همکاری سندیکا با خواهند می شده احضار فعالین از آشکار و روشن طور

 یم شدن سراسری سمت به کارگران اعتراضات. داشت خواهند تداوم جدید درسال اعتراضات
 روشن. ندارد تشکیالت و وحدت جز ای چاره داند می بازنشسته، معلم، کارگر، حاال. روند

 مزدبگیران و فرودستان زندگی شرایط بهبود برای ای برنامه هیا دولت و حاکمیت که است

 !ندارد
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بازهم واژگونی سرویس رفت وآمد کارگران اینبارمرگ راننده مینی بوس  -*

 :وخامت حا  یکی از مصدومین -کارگر شرکت نفت آفتاب بندرعباس  5ومیت ومصد

 00فروردین،سرویس رفت وآمد کارگران شرکت نفت آفتاب بندرعباس با  22بامداد روز دوشنبه 
سرنشین در نزدیکی روستای بوستانو در غرب  بندرعباس واهگون وراننده مینی بوس هیوندا 

 .حال یکی از مجروحان وخیم گزار شده است.نفر مجروح شدند 5جان باخت و  

 کارگران برای وضعیت تبدیل طرح /امیدیه شهرداری کارگران مطالبات شدن روز به
 :شود اجرا پیمانکاری
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کارگران شهرداری امیدیه واقع در  : آمده است 0010فروردین  22درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
کاهش مطالبات معوقه کارگران شاغل در شهرداری امیدیه پس از آن : استان خوزستان گفتند

ت گرفت که سال گذشته با تغییر شهردار بخشی از منابع مالی شهرداری برای پرداخت صور
 .حقوق، بیمه و عیدی کارگران تامین شد

ها هر ماه  طبق اظهارات یکی از کارگران شهرداری امیدیه؛ طی پنج، شش ماه گذشته، آن
نیز به تامین  ها اند و حق بیمه آن حقوق خود را به همراه بخشی از معوقات دریافت کرده

 .اجتماعی پرداخت شده است

گیرند و در حال حاضر  در حال حاضر کارگران شهرداری امیدیه هر ماه حقوق می: او افزود
 .روز شده است به ۰۰۱۱شان تا پایان اسفند ماه  مطالبات مزدی

نفری شاغل در شهرداری امیدیه، تعدادی هر  ۰۱۱طبق اظهارات وی؛ پیش از این در مجموعه 
ند وقت یکبار برای به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود و عملکرد ضعی  شهردار، دست به چ

 .زدند اعتراض صنفی می
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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-9/1217406-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%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%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF


این کارگر با بیان اینکه پرداخت مطالبات کارگران مجموعه شهرداری امیدیه در یک الی دو سال 
ورت کامل پرداخت ص ها به کاری گذشته، پنج تا شش ماه به تاخیر افتاده بود و پاداش و اضافه

این موضوع باعث شد کارگران برای مشخ  شدن وضعیت مطالبات : شد، در ادامه گفت نمی
 .خود به نهادهای مختل  مرتبط دولتی مراجعه کنند

به ادعای این کارگر شهرداری امیدیه؛ شهردار پیشین منابع مالی پرداخت حقوق کارگران را 
حقوق کارگران از چند سال پیش به تاخیر افتاده  کرد و به همین علت صر  مصار  دیگری می

 .است

تنها مشکل حال حاضر شهرداری ادامه اختالفات سه نفر از اعضای شورای شهر : او گفت
است که از دو دوره قبل وجود دارد که در نتیجه آنها در جلسات شورا که برای رفع مشکالت 

 .شود رگزار شده، حاضر نمیهای اهالی شهر ب شهرداری، کارگران و پیگیری خواسته

طبق اظهارات وی؛ در حال حاضر مهمترین دغدغه کارگران مجموعه شهرداری امیدیه، اجرای 
 .ها نیز از امنیت شغلی برخوردار شوند طرح تبدیل وضعیت شغلی همکاران پیمانی است تا آن

گسترده تر ومستحکمترباد همبستگی کنشگران اجتماعی در راه دست یابی به  -*

 :طالباتم

فراخوان تجمع همبستگی کانون صنفی معلمان استان بوشهر همزمان با دادگاه محمود 

 مالکی عضو کانون

 صبح 9 -فروردین  20چهارشنبه :زمان

 مقابل درب دادگستری بوشهر:مکان

 اطالعیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر

آقای محمود مالکی، عضو به اطالع همکاران محترم می رساند، جلسه رسیدگی به پرونده ی 
فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه  ۵۰کانون صنفی معلمان استان بوشهر، در روز چهارشنبه 

 .شود کیفری شهر بوشهر واقع در خیابان سنگی برگزار می

سازی  بدین منظور کانون صنفی معلمان استان بوشهر در اعتراض به این رویه نامیمون و پرونده
کند جناب مالکی را تا درب دادگاه  خوشنام، از همکاران شری  دعوت میبرای فعالین صنفی 

 .همراهی کنند

 .در ضمن در این همراهی هیچگونه سخنرانی و برنامه دیگری مد نظر کانون نمی باشد

خواهیم در این شرایط حساس که جامعه ما نیاز به همدلی و  همچنین از مستولین امر می
ترم شمردن حقوق شهروندان در استفاده از حقوق مصرح خود اتحاد حداکثری دارد، ضمن مح

 .در قانون اساسی، پرونده فعالین صنفی معلمان را مختومه و از انها اعاده حیثیت نمایند

 .فروردین درب دادگستری بوشهر ۵۰صبح روز چهارشنبه  ۹وعده ما 

 کانون صنفی معلمان استان بوشهر

 ۰۰۱۰فروردین ماه  ۵۵

 را مشکالتی  آرتی بی خطوط رانندگان ذهاب و ایاب های سرویس کردن ادغام -*

 :است آورده بوجود خطوط این رانندگان برای

 



آمده است  وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکایبه گزارش کانال تلگرامی 
  میآید، کسر مدیران وپاش ریخت های هزینه و بودجه که هرجا واحد شرکت در متاسفانه: 

 .است کارگران و رانندگان جیب ها کسری این تامین منبع ترین نزدیک

 کردن ادغام با ترفندی جدیدترین در پنج سامانه و یک سامانه الخصوص ها سامانه مدیران 
 بی خطوط کش زحمت رانندگان به را زمانبری و سخت شرایط   سامانه، دو این های سرویس

 کردن کم بعلت رانندگان این از تعدادی که بطوری  د،ان کرده تحمیل پنج و یک سامانه آرتی
 کردن ادغام قبل از زودتر ها صبح تنها نه ساعت یک حدود تا باید  ذهاب، و ایاب های سرویس
 جاده اندیشه منزلشان و هستند کار صبح که رانندگانی بلکه  بیدارشوند، خواب از ها سرویس

 در مجددا صبح ۵ ساعت و بیایند سرویس یک اب اتوبان وسط تا ها صبح بایستی میباشد کرج
 به تا ، بایستند منتظر جاده بخش خطرناکترین در بعدی سرویس منتظر همچنان اتوبان کنار

 .برسند کارشان محل

 و استرس و فشار بیشترین شهروندان جابجایی برای آرتی بی خطوط رانندگان که آنجایی از  
 حداقل از کار پایان و بکار شروع درزمان چطور که است سوال برایشان میکنند تحمل را آلودگی

   پنج، و یک سامانه های سرویس ادغام مشکالت  و نیستند برخوردار وذهاب ایاب امکانات ترین
 شهر های حاشیه در مسکن اجاره های هزینه بودن باال دلیل به که را رانندگان این مشکالت

 کشان زحمت این  شدید نارضایتی وموجب است داده افزایش بسیار را دارند سکونت تهران
 . است شده

 میکند توصیه واحد شرکت مدیریت به وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای
 برای جدید مشکالت کردن درست بجای هستید واحد شرکت در بودجه کسری نگران اگر

 کم دست زیر مدیران های پاش و ریخت از کمی است بهتر واحد شرکت کش زحمت رانندگان
 .شد خواهد حل کسری مشکالت قطعا کنید
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اعتراضات کارگران بازنشسته شرکت مخابرات نسبت به عدم پاسخگویی به  -*
ادامه مطالباتشان بابرپایی تجمعی دیگر مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام 

 دادند

 :شعارها

 دادفریاد فریاد از این همه بی -

 این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی -

 عمر به باد نشسته  ستاد ساکت نشسته -

 مرگ برستمگر -

ها و بصورت  بار: کارگران بازنشسته شرکت مخابرات گفت برپایه گزارش رسانه ای شده،یکی از
ساله و اعتراض به عدم دریافت خواربار  05گسترده همکاران مخابراتی برای دریافت مطالبات 

مقابل شرکت مخابرات و ستاد اجرایی فرمان  0010و فروردین  0011دی و بهمن و اسفند سال 
 .امام دست به تجمع زدند

 : حکم تبرئه برای خانم روح زاد -*

: آمده استشورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران تلگرامی کانال به گزارش 
به ( هاله روح زاد) مبنی بر تبرئه بنده   ۵۶ه رای دادگاه انقالب شعب ۰۰۱۰۰۰۰۵۱روز سه شنبه 

رای براساس دفاعیات وکیل محترم ونبود مستندات .وکیل محترم آقای حسین تاج ابالغ شد
 .وردتمام اتهامات توسط متهم صادر شده است



را گشایشی در جهت نگاه منصفانه به پرونده فعالین مطالبه گر  ۵۶رای صادره توسط شعبه  

 . م وبه امید پایان یافتن محاکمات فعالین صنفی وآزادی همه همکارانارزیابی میکنی

همچنین .از آقای تاج وکیل محترم برای پیگیری پرونده وپایان دادرسی نهایت تشکر را دارم

 .ازتمام همکاران ودوستان که همراه وحامی بودند سپاسگزارم

 معلم بازنشسته هاله روح زاد

نسبت به عدم تخصیص حق آبه با برپایی تجمع  اعتراضات کشاورزان اصفهان  -*

 :ادامه دارد  مقابل  ساختمان های مدیریت کشاورزی و استانداری

                                                                 
 : آمده است ، 0010 فروردین 25و22روزهای دوشنبه وسه شنبه برپایه گزارش منتشره در 

هان در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تخصی  حق آبه دست به کشاورزان اصف

 .تجمع مقابل  ساختمان های مدیریت کشاورزی و استانداری زدند

،با بسته شدن دریچه سد زاینده رود و خشک شدن چندین باره این منتشره براساس گزارش 
دند و خواهان دریافت حقابه رودخانه، کشاورزان اصفهان بازهم مقابل استانداری تجمع کر

روز گذشته نیز کشاورزان اعتراض شان به وضعیت آب را با تجمع در مدیریت .هایشان شدند

 .کشاورزی شهرستان اصفهان اعالم کردند

فروردین ماه بسته شد، درحالی که کشاورزان اعالم کرده بودند برای به  05دریچه سد روز 
 .ا خردادماه باز بماندنتیجه رسیدن محصوالت شان، باید آب ت

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

سعیده :آمده است۰۰۱۰  فروردین  ۵۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران پس از حضور در دادسرای اوین در این روز بازداشت 

 .شد

 کار به آغاز منتظر است سا ۵ /اهواز شهری قطار پروژه ساخت در بالتکلیفی -*
 :هستیم پروژه دوباره
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منابع کارگری در اهواز در : آمده است 0010فروردین  22تاریخ به گزارش خبرگزاری ایلنا در 
کارگر خبر  ۰۰۱تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه بالتکلیفی پروهه ساخت قطار شهری اهواز با 

 .دادند

 ۹۱های پایانی سال  با توق  فعالیت پروهه ساخت قطار شهری اهواز، از ماه: این کارگران گفتند
ه مرور بیکار شدند و مدیران وقت پروهه که باید برای نجات این کارگاه و کارگر ب ۵۱۱تاکنون، 

 .بودند، اقدامی نکردند کارگران به فکر تامین منابع الزم می

کارگر  ۰۰۱به گفته کارگران، وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که در حال حاضر حدودا 
فقط سه نفر کارگر تاسیسات هستند و  اند که از این تعداد نگهبان در این واحد باقی مانده

 .برند همگی در بالتکلیفی به سر می

برعهده  ۹۰یکی از کارگران نگهبان با بیان اینکه مستولیت ساخت قطار شهری اهواز از سال 
ها  طی سال: سپرده شده است، به ایلنا گفت( مجری پروهه)« کیسون»شرکت پیمانکاری 

تامین نشدن منابع مالی، کارگران برای وصول مطالبات فعالیت با شرکت پیمانکار به دلیل 
زدند تا جایی که بعد از توق  پروهه در روزهای پایانی  مزدی خود مرتب دست به اعتراض می

، کارگران به مرور از سوی مدیران و مستوالن فراموش شدند و معوقات مزدی آنها ۹۱سال 
 .ماه رسیده است ۰۵تا  ۰۰اکنون به  هم

 ۵۱تا  ۱۱ت این کارگر؛ هر یک از کارگران نگهبان براساس سوابق کار مبالغی بین طبق اظهارا
ها عالرغم داشتن طلب  ست که چندین سال است آن این درحالی. میلیون از کارفرما طلبکارند

 .های خود دچار مشکل هستند مالی از شرکت برای تامین حداقل مایحتاج روزانه خانواده

ته برای تعیین تکلی  وضعیت شغلی و مطالباتمان چندین تجمع طی چند سال گذش: او گفت
ایم که در نتیجه آن برخی مستوالن وعده رسیدگی به وضعیت کارگران  اعتراضی برپا کرده

باقیمانده قطار شهری را دادند اما هنوز نه فعالیت کارگاه آغاز شده و نه مطالبات مزدی 
 .شود کارگران پرداخت می

رسیدگی به پرونده پروهه قطار شهری اهواز در دست نهاد قضایی است و همه او با بیان اینکه 
کارگران با همراهی اهالی اهواز خواستار آن هستند که : منتظر تعیین تکلی  آن هستند، افزود

 .هرچه سریعتر تکلی  این پروهه مشخ  شود تا از بالتکلیفی نجات پیدا کنند

به همت مستوالن  ۰۰۱۰بیان اینکه امیدوار است در سال این کارگر پروهه قطار شهری اهواز با 
در حال حاضر عالوه بر : استانی، مشکالت این پروهه و کارگرانش مرتفع شود، در ادامه گفت

سال  ۰۱تا  ۹کارگر با سوابق  ۰۰۱معوقات مزدی، موضوع تعیین تکلی  پروهه قطار شهری و 
 .هنوز مشخ  نیست

ش  فرهنگ و کارآموزی فرانسه از وزیر امور درخواست فدراسیون ملی آموز -*
خارجه این کشور برای اقدام در توقف تعقیب فعاالن سندیکایی و سیاسی در 

 :ایران

 : ، آمده است اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران :به گزارش 

 آقای هان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، 

اطالع یافته که  (FNEC FP - FO) و کارآموزی مبارزه کارگری فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ
رضا ثقفی دستگیر  هاله صفرزاده و علی: سه معلم دیگر در ایران تحت پیگرد قرار گرفته اند 

رسول بداقی، هفت سال را در زندان .است  شده اند و رسول بداقی به دادگاه احضار شده
نیروهای امنیتی چند معلم دیگر را نیز . ست انیهاست که زند گذرانده و اسماعیل عبدی سال

 .اند احضار کرده



گیرد که جنبش معلمان ایران توانسته چندین  گرانه اخیر در حالی صورت می اقدامات سرکوب
، سازماندهی کند؛   روز اعتراضی را برای افزایش سطح حقوق ها و حقوق بازنشستگی

 . است سندیکای ما از این اعتراض ها پشتیبانی کرده

و دوم ماه مه که در ایران ( روز جهانی کارگر) ماموران امنیتی در آستانه فرا رسیدن اول ماه مه 
توان پذیرفت که این اقدامات برای  چگونه می. زنند روز معلم است، دست به این اقدامات می

 ساکت کردن معلمان و علیه آزادی بیان نیست؟

های اساسی،  ی مبارزه کارگری که عمیقا  به آزادیفدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموز
. کند انگاری فعالیت های سندیکایی را محکوم می دمکراتیک و سندیکایی پایبند است، جرم

ست  فدراسیون ما نگران معلمان دستگیر و احضارشده در ایران است و مخال  هرگونه اقدامی
 .تابد که ابراز عقیده را برنمی

تا دست به ابتکار بزنید و از مقامات ایران بخواهید که از تعقیب فعاالن  خواهیم ما از شما می

 .سندیکایی و سیاسی دست بردارند

 .آقای وزیر، احترامات ما را بپذیرید

دبیر اول فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه  – (Clément Poullet) کلمان پوله

 (FNEC FP - FO) کارگری

 ۵۱۵۵آوریل  ۹مونتروی، شنبه 

 تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ترجمه و

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

مدیر :آمده است۰۰۱۰  فروردین  ۵۵دوشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
  واقع، توسط مستول پایگاه خبری نسیم آنالین در این روز به اتهام نشر مطالب خال

  .هیتت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

 :دارد ادامه آقاجری نفت سبز فضای کارگران شللی بالتکلیفی -*
1217514-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

کارگران فضای سبز »جمعی از  : آمده است 0010فروردین  22در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
 .خواستار مشخ  شدند وضعیت شغلی خود شدند« نفت آقاجری

در مخالفت با کارفرما برای عقد قرارداد با پیمانکار در  ۰۰۱۱آذر ماه سال این کارگران که از 
بعد از چندین دوره اعتراضات صنفی کارفرما اخیرا ما را به : برند، گفتند بالتکلیفی به سر می

 .صورت روزمزدی و موقتی به کار گرفته است

کارگر بدون قرارداد  ۶۱ما : یکی از کارگران در تشریح مشکالت خود و همکارانش به ایلنا گفت
در مجموعه فضای سبز این مجموعه مشغول  ۵۶شرکت نفت آقاجری هستیم که از سال 

بکاریم تا اینکه از آذر ماه سال گذشته کارفرما به یکباره تصمیم گرفت به جای عقد قرارداد 
این با ادامه . مستقیم با کارگران، مستولیت شغلی ما را به یک شرکت پیمانکار بسپارد
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وضعیت همه کارگرانی که با امضای قرارداد جدید با پیمانکار مخال  بودند از سوی کارفرما 
 .امکان ادامه کار پیدا نکردند

پافشاری شرکت نفت آقاجری برای تبدیل وضعیت شغلی کارگران باعث شد چندین : او گفت
شدن وضعیت  در نهایت کارفرما تصمیم گرفت تا مشخ . بار اعتراض صنفی برگزار کنیم

 .مان، ما را موقتا به عنوان کارگر روزمزدی در مجموعه نفت آقاجری بکار گیرد شغلی

طبق اظهارات وی، هیا یک از کارگران فضای سبز در طول زمان فعالیت قرارداد کاری با شرکت 
بر همین اساس دستمزد، بیمه و سایر مزایایی که به کارگران پرداخت شده، . است نداشته
 .وده استناق  ب

بندی  های پایانی سال گذشته شرکت نفت آقاجری تصمیم به اجرای طرح طبقه در ماه: او گفت
مشاغل برای کارگران قراردادی و ثبت اسامی آنها در سامانه ساپنا گرفت اما کارگران فضای 

 .سبز نادیده گرفته شدند

مزایای شغلی همانند طرح  به گفته وی؛ اگر اسامی ما وارد سامانه ساپنا شود، از بسیاری از
بندی مشاغل و سایر مزایای قانونی و عرفی که همه پرسنل رسمی، قراردادی و سایر  طبقه

 .شویم کنند، بهرمند می نیروهای پیمانکاری دریافت می

هرچند از سوی مدیران شرکت نفت برای مشخ  شدن وضعیت : این کارگر همچنین گفت
طوالنی شدن شرایط بالتکلیفی، باعث نگرانی ما شده هایی داده شده اما  مان وعده شغلی
به همین دلیل از مستوالن درخواست داریم با عقد قرارداد مستقیم ما را از بالتکلیفی . است

 .نجات دهند

 :راد به مرخصی درمانی آمد شاپور احسانی -*

ور شاپ:آمده است ۰۰۱۰ماه  فروردین ۵۱شنبه  روز سهبه گزارش کانال اتحاد درتاریخ 
میلیون تومانی از زندان تهران  ۰۱۱راد تحت عنوان مرخصی درمانی و با تودیع وثیقه  احسانی

  .بزرگ آزاد شد

راد عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مدت زیادی است که از بیماری  شاپور احسانی
دادند و نه با چشم و کمر رنج میبرد و مستولین زندان نه برای درمان وی اقدام جدی صورت 

های فراوان امروز و پس از موافقت با اعطای  مرخصی او موافقت میکردند که نهایتا  با پیگیری

  .مرخصی درمانی از زندان آزاد شد

اش و دوستان و اعضای اتحادیه  اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی شاپور را به وی، خانواده
عقیب قضائی علیه وی و آزادی بی قید و شرط شادباش میگوید و خواستار پایان دادن به ت

  .اوست

کارکنان اداره مالیاتی کشور در مقابل سازمان امور مالیات تجمع اعتراضی  -*
 : نمودند

 



 در کشور، مختل  های استان مالیاتی امور اداره کارکنان: برپایه خبرمنتشره آمده است 
 در ماه، فروردین ۵۱ امروز خود، دستمزد و حقوق بودن پایین و آمیز تبعیض برخورد به اعتراض

 .اند زده آمیز اعتراض تجمع به دست مختل ، های شهر مالیاتی امور سازمان مقابل

 های پیامک ارسا  با امنیتی عوامل اقدام و بازنشستگان مطالبات پرداخت عدم -*

 :بازنشستگان سراسری اعتراضات سرکوب درجهت آمیز تهدید

آمده است  حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکایرامی برپایه خبر کانال تلگ
 سراسری و فرودست اقشار دیگر و معلمان کارگران، بازنشستگان، اعتراضات گسترش با: 

 مطالبات پرداخت برای قصدی و برنامه مردان دولت اینکه به توجه با اعتراضات، این شدن
 سرکوب به اقدام امکانات همه با قد تمام امنیتی و یحکومت دولتی، عوامل بنابراین ندارند،

 فضای و همراه تلفن طریق از انبوه سطح در پیامک ارسال با هم بار این و کنند می معترضین

 .هستند اعتراضات این کردن خاموش درصدد تلگرامی، گروههای کاربران به مجازی

 :امنیتی عوامل آمیز تهدید پیامک ارسال متن

 :هشدار"

 در و دارد را صنفی تجمعات از برداری بهره قصد جاسوسی های سرویس و معاند نهایجریا
 از گردد می اخطار جهت بدین. نماید می متعددی های فراخوان بازنشر به اقدام راستا این

 است بدیهی.فرمائید اجتناب جد طور به تجمعات در شرکت و آنها های فراخوان بازنشر
 ."گرفت خواهد صورت شما با قانونی برخورد تجمعات در جنابعالی مشاهده درصورت

 تامین بازنشتگان با ۰۰۱۰ فروردین ۵۵ و ۵۰ روزهای در امنیتی عوامل بار خشونت رفتار 
 در دولت توجهی بی نشانگر آراهنتین میدان در مخابرات بازنشستگان و مجلس مقابل اجتماعی

 .باشد می وبسرک ابزار از جانبه همه استفاده و مطالبات پرداخت

 روز که( اردیبهشت ۰۰) مه ماه اول شدن نزدیک به توجه با واحد شرکت کارگران سندیکای
 بازنشستگان، معلمان، کارگران، ی متحدانه ایستادگی برای فرصتی را باشد، می کارگر جهانی

 .داند می کشور در تبعیض و وفساد ظلم مقابل در فرودستان تمام و بگیران مزد

 تشکیالت و است اتحاد کشان زحمت چاره هک شویم متحد

t.me/vahedsyndica 

دانشجویان ایرانی رشته های پزشکی  دندانپزشکی و داروسازی اوکراین  -*

 :تجمع نمودند مقابل مجلس برای ادامه تحصیل در کشور

جمعی از دانشجویان ایرانی :آمده است فروردین، 25روزسه شنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
ه های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اوکراین بابرپایی تجمع مقابل مجلس خواهان رشت

 .ادامه تحصیل در کشورشدند

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تعداد دانشجویان  0011براساس گزارش ،اسفندماه سال 
 . نفر اعالم کرد 0020ایرانی در اوکراین را 

مربوط به رشته های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بقیه  نفر از دانشجویان 099از این تعداد 
چه  بر اساس آن .مربوط به دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند

رییس سازمان امور دانشجویان گفته است، طبق ضوابط و مقررات وزارت عت ، مدارک 
رت داشتن دو شرط مورد ارزیابی تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل در کشور اوکراین در صو

تحصیل در دانشگاه های معتبر و اقامت حضوری دانشجویان متقاضی به . قرار خواهد گرفت
میزان مدت زمان معین بر اساس مقطع تحصیلی از شرایط مورد نیاز جهت ارزیابی مدارک 

  .تحصیلی خواهد بود



ت دانشجویی الزم برای لیست دانشگاه های معتبر و مقررات مربوط به طول مدت اقام

 .تحصیالت حضوری نیز در وبگاه سازمان امور دانشجویان به طور سالیانه اعالم شد

های علوم پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت نیستند و این  های اوکراین در رشته دانشگاه
انتقال دانشجویان علوم  2109وزارتخانه مصوبه ای دارد که بر اساس آن از سال 

به داخل کشور بطور کلی ممنوع است؛ بنابراین  ( کی، داروسازی و دندانپزشکپزش)پزشکی
های غیر معتبر و مراکزی که در لیست اعتبار وزارت  انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه

 .بهداشت نباشند صورت نخواهد گرفت

  تجمع بازنشستگان مخابرات مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام -*

 :نمودنداعتراضی 

 

بازنشستگان شرکت : آمده است ۰۰۱۰فروردین  ۵۱شنبه  روز سهبرپایه خبرمنتشره در 
مخابرات ایران مطابق فراخوان از پیش اعالم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به 
شرکت  .مشکالتشان مقابل ساختمان ستاد اجرای فرمان امام در تهران دست به تجمع زدند

لکیت ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه است و بازنشستگان پس از مخابرات ایران تحت ما
از مالکان چندین نوبت تجمع مقابل ساختمان شرکت، امروز مقابل ساختمان ستاد اجرایی که 

این تجمع مورد هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفت و  .است دست به تجمع زدند

 .اند ر شدهتگان تعدادی نیز دستگیطبق اظهارات بازنشس

  :تهران یورش بردند  مخابرات بازنشستگان تجمع به انتظامی نیروهای -*

  

 ۵۱ شنبه سه امروز خمینی اجرایی ستاد ساختمان مقابل که مخابرات بازنشستگان تجمع

 بود همراه زیر شعارهای با شد برگزار فروردین

 نشسته ساکت چرا بازنشسته جنبش

 ملتی ندیده هرگز عدالتی بی همه این

 فریاد خیابان ک  را خود مطالبات که مخابرات بازنشستگان سمت به درتهران انتظامی نیروهای

 .نداشتند نگه را حرمتی وهیا بردند یورش میزدند



 برخوردهای محکومیت در(  تهران)  ایران معلمان صنفی کانون بیانیه -*

 : آموزان دان  با غیرانسانی و غیرفرهنگی

  خرد و جان خداوند نام به

 یک آموزان دانش با فرهنگیان از یکی کننده مشمتز و زشت برخوردهای از تصاویری پخش
 رفتارهایی چنین محکومیت  در اجتماعی های شبکه در را ای گسترده های واکنش ، مدرسه

 .است کرده ایجاد

 یرغ اقدامات چنین به نسبت درستی به هموطنان سایر کنار در گسترده صورت به هم معلمان
 .اند کرده محکوم و داده نشان واکنش فرهنگی

 به خطاب را نکاتی داند می الزم(  تهران)  ایران معلمان صنفی کانون راستا همین در 

 :شود متذکر فرهنگیان جامعه و عزیز هموطنان

 بشر حقوق بنیادین اصول از آموزشی محیط در کودک عنوان به آموزان دانش حقوق حفظ. یک 
 شخصیتی و جسمی روانی، آسیب هرگونه کودک، حقوق کنوانسیون ساسا بر که، است

 بنیادین حقوق این رعایت لذا. شود می محسوب بشر حقوق نقض از  مشخصی مصداق
 .است همگانی ای وظیفه

 معیوب ساختار ناشی هرچیز از بیش ایران مدارس در پرورشی و آموزشی مشکالت. دو 
 همواره ایدئولوهیک ساختار این. است ایران پرورش و آموزش بر حاکم مدرن غیر و آموزشی

 حقوق رعایت آن در که ساختاری. است بوده فرهنگیان صنفی های تشکل جدی نقد مورد
 چنینی این آمده پیش مشکالت مستولیت طلبی، فرصت با و ندارد جایی شهروندی و انسانی

 شاهد همواره نگیرد، صورت تاریساخ چنین در بنیادینی تحول زمانیکه تا. گیرد نمی عهده بر را

 .بود خواهیم معلمان و آموزان دانش بنیادین حقوق نقض

 ایجاب سرزمین این آینده های نسل دهنده پرورش عنوان به معلمان رسالت و مستولیت. سه 
 از مراقبت. باشند پیشتاز زمینه این در سازی آگاه و آموزان دانش حقوق رعایت در که کند می

 الزم زمینه این در و ماست صنفی وظای  از یکی فرهنگیان کش زحمت و دلسوز جامعه اعتبار
 کردن درگیر و آموزان دانش اولیا با بیشتر چه هر ارتباط.  دهیم انجام بیشتری مراقبت است

 برای حلی راه عنوان به تواند می مدارس در انضباطی و تربیتی مسائل در ها خانواده
 .باشد موثر زشتی هایرفتار چنین بروز از جلوگیری

 دانش با فرهنگی غیر رفتارهای مجدد محکومیت ضمن( تهران)  ایران معلمان صنفی کانون 
 می یادآوری و شده خاطی فرد با جدی برخورد خواستار ، اخیر انسانی غیر رفتار بویۀه و آموزان

 تحول دونب و است ایران آموزشی معیوب ساختار در حوادثی چنین بروز اصلی مشکل که کند
 .بود خواهیم مشابه موارد تکرار شاهد همچنان آینده در متاسفانه ساختاری، چنین در

 ( تهران)  ایران معلمان صنفی کانون

 : تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت در سراسر کشور -*

فروردین ماه  ۵۱روز  درتاریخ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت به گزارش
انداز و رفاه  های بازنشستگی، پس هایی از بازنشستگان نفت مقابل ساختمان صندوقگروه

کارکنان نفت در شهرهای تهران، کرمانشاه، اهواز، کرج و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار 
همچنین بازنشستگان در .این تجمعات در اعتراض به پایین بودن مستمری ها بوده است.کردند

مورد بازنشستگان صنعت نفت  سازی در ود خواهان اجرای طرح همساناعتراضات امروز خ

 .شدند

تجمع سراسری کارگران صنعت نفت برای افزای  حقوق مقابل ساختمان  -*

 :های بازنشستگی صندوق



 

 های بازنشستگانی صنعت نفت در سراسر کشور تجمع اعتراضی کانون -*

 

هایی از بازنشستگان صنعت  جمع: مده است آ 0010فروردین ماه  ۵۱روز برپایه خبرمنتشره 
انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در  های بازنشستگی، پس نفت در مقابل ساختمان صندوق

 .شهرهای تهران، کرمانشاه، اهواز، کرج و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند

دن میزان بازنشستگان صنعت نفت که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و پایین بو
سازی در  مستمری دریافتی، تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، خواهان اجرای طرح همسان

 .مورد بازنشستگان صنعت نفت شدند

 :ها  خانوار انتظار در غذایی مواد درصدی ۶۰ گرانی موج -*

 ارز حذ  نتیجه در غذایی مواد قیمت درصدی ۶۱ گرانی به اشاره با اقتصادی کارشناس یک 

 .است جامعه پایین های دهک برای بزرگی مصیبت اتفاق این: گفت تومانی ۰۵۱۱

 و ۰۵۱۱ ارز حذ  از ناشی تورم خصوص در بسیار هشدار وجود با: کرد عنوان بغزیان آلبرت
 منتظر باید و دارد قرار دولت کار دستور در طرح این حذ  مردم، معیشت بر مضاع  فشار

 .باشیم جامعه در ها کاال گرانی

 ۰۵۱۱ ارز برداشتن با همزمان: گفت جاری سال در ارز نرخ افزایش احتمال به اشاره با وی
 برگرانی دلیلی همین و داشت خواهد برابری پنج افزایش کاال واردات جهت دالر قیمت تومانی،

 .شود می محصوالت سایر و اساسی های کاال غذایی، مواد قیمت درصدی ۶۱

 برای بزرگ مصیبت تومانی ۰۵۱۱ ارز حذ  برنامه بدون اجرای: افزود اقتصادی کارشناس این
 خواهد وارد ها آن بر مضاع  فشاری طرح، زایی تورم دلیل به که است جامعه پایین های دهک

 .کرد

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*



آمده ۰۰۱۰ فروردین ۵۱سه شنبه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،

زندانی را که در  ۹۶ای در این روز مرگ  الملل با انتشار بیانیه مان عفو بینساز:است
اند بررسی کرده  تاکنون جان خود را از دست داده ۵۱۰۱های مختل  کشور از هانویه  زندان
ها با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال  مقامات زندان»: در این بیانیه آمده. است

داشته و یا مسبب اصلی آن   زندانیان نقش  مارستان، در مرگاورهانسی زندانیان به بی

 .«هستند

رهایی از بربریت سرمایه داری  تنها با اتکاء به   کارگران و او  ماه مه....: نهاد های همبستگی  -*

 !نیروی همبستگی طبقاتی کارگران امکانپذیر است

 
ه داران در شیکاگو حدود صد و پنجاه سال میگذرد، این از اولین مبارزه طبقاتی اگاهانه ی کارگران برعلیه سرمای

 . واقعه بنام  روز اول ماه مه در تاریخ جنبش کارگری ثبت شده است

در این روز کارگران با اتکاء به نیرو و ارداه جمعی خود به خیابانها می آیند و فریاد میزنند ما تولید کنندگان نعمات 

و ایجاد ارزش اضافه هر روز از یک زندگی انسانی محروم شده و سفره  زندگی و جامعه هستیم، اما با تولید
در این . در مقابل سرمایه داران از قبال استثمار ما سودهای نجومی به جیب میزنند. هایمان خالی تر میشود

 .راستا بود که نبرد خونین کارگران شیکاگو در مقابل سرمایه داران برای احقاق حق خود متحقق شد

ین مبارزه بر حق کارگران برای تقلیل ساعات کار و دیگر خواستهای بر حقشان توسط پلیس حامی سرمایه گرچه ا

به خاک و خون کشیده شد، تعدادی کشته و زخمی شدند،  اما کارگران در این روز در قامت یک طبقه در مقابل 
 . اندندسرمایه داران قدعلم کردند، و رسالت تاریخی و طبقاتی خود را به کرسی نش

دخالت در سرنوشت خودشان بمیدان آمده  از این تاریخ به بعد هرجا و هر زمان که کارگران بصورت متشکل برای

بورهوازی برای   .مختل  مبارزه ی کارگران را به انحرا  بکشانند اند حافظان سرمایه سعی میکنند به اشکال

نین و پارلمان و تبلیغات دروغین به میدان آمده و در درهم شکستن اتحاد و همبستگی کارگران با استفاده از قوا
 .بسیاری موارد هم دست به خشونت و سرکوب میزند

 
سیاستهای نتولیبرالی و خصوصی سازیهای سرمایه جهانی که تا به امروز بیکاری، گرانی، تورم لجام گسیخته را 

آسیبهای این . ارگر تحمیل نموده استکه ماحصل آن فقر و فالکت روز افزون و ریاضت کشی است را به طبقه ک
سیاستهای ضد کارگری آنچنان عیان است که طبقه کارگر را هر روز با ناامنی شغلی، استثمار بیشتر و بی 

در حالیکه تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیتی از سرمایه داران قرار گرفته است، .  حقوقی مواجه ساخته است

استثمار و جنگ و  طح بشریت به اوج رسانده اند، بلکه محیط زیست را هم بابنابراین نه تنها تخریب را در س
 . در معرض نیستی قرار داده اندبرای سودهی بیشتر تخریب 

 
تالش میکنند  در هر کجای این کره ی خاکی هرگونه اعتراض که علیه وضع موجود شکل میگیرد، سرمایه داران

  .کرده و سرکوب نمایند امنیت ملی قلمداداین مبارزات را علیه دولت،  قانون وعلیه 

 
این عناوین مارا فریب  امنیت ملی ودولت وقانون اسم رمزی است که صاحبان قدرت برای حفظ بقای خود با

و با محیط های کار خطرناک و آلوده هیچگونه زندگی و  میدهند در صورتیکه ما کارگران با بیکارسازیهای میلیونی
برده  سودهای نجومی که از حاصل کار و تولید ما از طریق قانون حاکم سرمایه به یغما آینده ی امنی نداریم و

  .میشود هیچگونه قاعده و قانونی بر آن حاکم نیست

 
نان بخور نمیری که بر سفره ی ناچیز ما برای ادامه ی زندگی با عنوان مزد پرداخت میشود بخش ناچیزی از  سود 

را از راههای پیچیده ی بوروکراسی و  ران و صاحبان سرمایه در پرداخت آن ماحاصل تولید ماست که سرمایه دا
  .چانه زدن بر سر این حداقل مشغول میکنند قانون برای



 

اراده ی جمعی دخالتگرانه بتوان  پراکندگی صفو  ما و توهمات قانونگرایانه و نبود تشکلهای طبقاتی که با

در برابر هر اعتراض و . وجود را به نفع طبقه سرمایه دار ایجاد کرده استاهدافمان را پیش ببریم، شرایط نابرابرم
کار کارگران  اعتصاب کارگران، دستگاه حاکمه با پلیس، ارتش و رسانه های حامی اش که از سود حاصل نیروی

شکل نیست تا زمانیکه طبقه کارگر پراکنده است و مت .مخارجشان تامین میشود را بر علیه کارگران بکار میگیرند
 .وضع به همین منوال باقی خواهد ماند

 

علیه سرمایه شود هیا نیرویی  تشکل های طبقاتی خود وارد عرصه ی مبارزه بر  اما اگر طبقه ی میلیونی ما با
سرمایه داران را در دستهای  ما توان از کار انداختن تولید سود یعنی شاهرگ. را نخواهد داشت  توان مقابله با آن

 .یم اگر متحدانه وارد میدان شویمخود دار
 هم و همبستگی و اتحاد روز .است داری سرمایه استثمارگرانه نظام برعلیه کارگر طبقه پیمان تجدید روز مه ماه اول

 میگردد، بر روز این در خود مطالبات آوردن دست به برای ایران کارگران به جائیکه تا .است شدن متشکل و شدن صدا

 با نبرد در جهان کارگران دیگر کنار در خود، یابی تشکل تقویت با و یافته سازمان و صدا هم که یستن دیگری ای چاره

 می کارگری مستقل های تشکل ایجاد و شدن متشکل کارگران، رهایی راه تنها .برخیزند داری سرمایه سیستم

 .باشد

 !ی جهانیزنده باد همبستگی طبقات/ زنده باد مبارزه متشکل و متحد طبقه کارگر 
 ۵۱۵۵مه ۰ ۰۰۱۰اردیبهشت 

 خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

https://t.me/nahadhayehambastegi 

 

ای که  ادی بیان در هفتهآز  -*
 :گذشت

به گزارش کانال تلگرامی کانون 

زاد، معلم  حکم تبرئه هاله روح:آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۵۱سه شنبه  نویسندگان ایران،

 .بازنشسته، به دلیل نبود مستندات و رد اتهامات در این روز صادر شد

کارزار  -2 ایران  نهادهای همبستگی با جنب  کارگری در -8 :اطالعیه مشترک  -*
  شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران -3پشتیبانی از کارگران ایران

 !رهائی از جهنم سرمایه داری تنها با طبقه کارگر متشکل میسر است  او  ماه مه  

نزدیک به چهار دهه است که سرمایه داران حاکم بر جهان دستاوردهای نزدیک به صد سال 

 . ن در جهت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را مرحله به مرحله بازپس گرفته اندمبارزات کارگرا

کارگران با قراردادهای دائم و ثبات شغلی به کارگرانی با قردادهای موقت و ساعتی تبدیل 
به کمتراز نیمی از دستمزد کارگر میانه قرن بیست  20شده اند، دستمزد کارگر دهه دوم قرن 

وه بر کوچک شدن و محافظه کاری تشکلهای کارگری موجود، بخش کاهش یافته است، عال
های گسترده ای از طبقه کارگرجهانی حتی در جوامع غربی، از حق ایجاد تشکلهای طبقاتی 

 . خود محروم گردیده اند

عالوه بر اینها طی چند دهه اخیر بسیاری از احزاب، گروهها، جریانات اجتماعی و روشنفکرانی 
ه چندان دور تالش میکردند تا خود را با منافع طبقه کارگر و یا آلترناتیو که در سالهای ن

سوسیالیستی کارگران تداعی کنند، امروزه خرج خود را از سفره کارگران جدا کرده، به توجیه 

 .گران، مدافعان و متفکران نظم موجود تبدیل شده اند

به عنوان طبقه ای اجتماعی،  همه اینها  تنها و تنها به این دلیل است که؛ طبقه کارگر
سیاسی و متشکل، با آلترناتیو طبقاتی خود در برابر سرمایه داری افسار گسیخته حضور 

 .ندارد

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
https://t.me/nahadhayehambastegi


سالها است که اصطکاک  منافع سرمایه داران، جهان آشفته و پر هرج و مرج ما را تبدیل به  
رقابت . ه  کرده استصحنه جنگ و رقابت های منطقه ای و جهانی میان دولتهای طبقات حاکم

این . ها و جنگ هائی که قربانیان اصلی آن کارگران و مزدبگیران در چهار گوشه جهان هستند
جنگ و رقابت  قدرت های حاکم  نه تنها به قتل عام  و خانه خرابی میلیونها نفر منجر شده 

هانی است بلکه موجب مهاجرت ها ی اجباری و از سرناچاری بخش عظیمی از نیروی کار ج
نیروی کاری که عالوه بر از دست دادن خانه و زندگی خود در معرض تحقیرها . نیز گردیده است

 .و تبعیض های هر روزه قرار دارد

عالوه بر تبعات ناگوار حاکمیت سرمایه داران بر زندگی اجتماعی، سود جوئی و تالش سرمایه 
انواع موجودات زنده آن را در خطر  برای تولید و مصر  هر چه گسترده ترکاالها، سیاره زمین و

سرمایه برای ادامه حیات خود، طبیعت  را نیز تخریب و . جدی انفراض و نابودی قرار داده است
هم اکنون جنگ  دولت های مختل  سرمایه داران از یمن و افغانستان و . نابود کرده است

رگ ومیر وآوارگی میلیونها نفر، عراق و لیبی گرفته تا  و چاد و سومالی  و اکرایین ، عالوه برم

 .صدمات جبران ناپذیری نیزبر محیط زیست طبیعی و انسانی  وارد کرده است

همه این فجایع تنها و تنها یک دلیل دارد، عدم حضور متشکل طبقه کارگر با آلترناتیو کارگری در 

 .سطح ملی یا بین المللی در برابر توحش و تهاجم سرمایه داری

یز به عنوان یکی از  کانون های اصلی کشمکش میان طبقه کارگر و طبقه جامعه ایران ن
سرمایه دار، طی دهه های اخیر از فشارها و سرکوب هرروزه  حاکمیت سرمایه داران  بی 

سرمایه داران ایرانی با حکومت و ابزارهای سرکوب خود طی سه دهه . نصیب نبوده است
ی سرمایه جهانی برای هر چه بی حقوق تر گذشته عالوه بر اجرای سیاست های  اقتصاد

کردن کارگران، با فشارهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فضای امنیتی در مراکز کار و تولید 
عالوه بر . تالش کرده اند تا از شکل گیری هر نوع از تشکل های کارگری جلوگیری نمایند

سرمایه داران در ایران با سرکوب مستقیم فعاالن و تشکلهای کارگری طی چند دهه گذشته، 
اتکا به ابزارهای حکومتی بیشترین فشارهای اقتصادی و بهره کشی از نیروی کار را به اجرا 

حکومت سرمایه داران در ایران فارغ از هر رنگ و لعاب ایدئولوهیک و سیاسی، هد  . درآورده اند
تر رشد و گسترش منافع  خود را تنها و تنها یکه تازی سرمایه و ایجاد بسترهای هرچه مناسب

الزمه مهیا کردن این شرایط، تنها در گرو سرکوب وحشیانه هر . سرمایه داران قرار داده است

 .چه بیشتر جامعه علی العموم و طبقه کارگر علی الخصوص است

تنها راه برون رفت و مقابله با چنین شرایط غیرانسانی و غیر قابل تحملی، تشکل یابی هر  
 . نیروی کار و مقابله جدی کارگران متشکل با این شرایط است چه گسترده تر

واقعیت های جامعه ایران به خوبی نشان میدهند که رهائی از تسلسل بی وقفه، فقر و 
بیکاری و سرکوب، در گرو شکل گیری آلترناتیو طبقه کارگر متشکل در برابر توحش سرمایه 

ابر تکتازی سرمایه داران و حاکمیت شان نه حضور متشکل طبقه کارگر ایران در بر. داری است
فقط نوید یک آینده روشن برای اکثریت مطلق جامعه یعنی مزد بگیران و زحمت کشان است، 
بلکه میتواند به مصائب بخش های زیادی از مردم زحمتکش منطقه خاورمیانه نیز پایان دهد و 

ین بخش از جهان را ترسیم آینده ای روشن برای بخش های گسترده ای از مردم ساکن در ا

 .کند

 گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

 زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

 پیش به سوی ایجاد هر چه گسترده تر تشکل های توده ای طبقه کارگر

 0010اردیبهشت 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*



در این :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سه ،به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران
روز خبر رسید سید عزیز احمدی، به دلیل شرکت در مراسم نوروزی از طریق تماس تلفنی 
به اداره اطالعات پیرانشهر احضار، تلفن همراه او توسط ماموران ضبط و ساعاتی نیز 

 .بازجویی شده است

شرقی نسبت به عدم تبدیل کارکنان شرکتی مراکز سالمت استان آذربایجان  -*
 : تجمع اعتراضی نمودند وضعیت و پرداخت  نشدن بموقع حقوق مقابل استانداری

 

کارکنان شرکتی مراکز  : آمده استفروردین، 25روز سه شنبه برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
سالمت استان آذربایجان شرقی برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به به عدم تبدیل 

 .ضعیت و پرداخت  نشدن بموقع حقوق مقابل استانداری در کالنشهر تبریز تجمع کردندو

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

: آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سهبه گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،

شهرستان دادستان عمومی و انقالب قزوین در این روز از بازداشت یک شهروند در این 
نشر »و « تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»خبر داد و اتهامات مطروحه علیه وی را 

 .عنوان کرد« اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در فضای مجازی

 کارگران اخراجی مجتمع کارخانجات فوالد و ذوب آهن نطنز برای بازگشت بکار -*
 : دست به مبارزه زدند

کارگرباسابقه  51کنش های : آمده است فروردین، 25روز سه شنبه اریخ برپایه خبرمنتشره درت
مجتمع کارخانجات فوالد و ذوب آهن نطنزکه با شروع سال جدید از کاراخراج شده اند ازجمله 
تجمعات آنها دراداره کار ومقابل دفتر بهارستان نشین این شهرستان دراستان اصفهان رسانه 

 .ای شد

ها از شهر  تن از کارگران شرکت فوالد نطنز که اکثریت آن 51،حدود  منتشره  براساس گزارش
سال هستند همزمان با آغاز سال جدید از کار بیکار و از  05بادرود و با میانگین سابقه باالی 

درهمین رابطه،سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .کار اخراج شدند
ی از کارگران زحمتکش واحدهای ذوب و فوالد  کارخانه نطنز و با توجه به اخراج تعداد: نطنزگفت

: وی گفت.مراجعه آنان به اداره کار شهرستان نطنز، موضوع در دستور کار این اداره قرار گرفت
وگو با تعدادی از این افراد در هفته گذشته و حتی در روز شنبه، موارد در حال  طی گفت

به و دقیق تر در آینده نزدیک نتایج آن به اطالع کارگران های همه جان پیگیری بوده و با بررسی
                                                                                                .اخراج شده خواهد رسید

 در پی انتشار خبر ابراز نارضایتی کارگران مجتمع فوالد و: رئیس دفتر نماینده مجلس نیز گفت
آهن نطنز مبنی بر اخراج از کار و مراجعه تعدادی از آنان به دفتر و تماس تلفنی برخی از  ذوب

کارگران، مراتب اعتراض کارگران به مدیرعامل مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز اطالع رسانی 
 .شده است

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*



زهرا :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سه ن،به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایرا
صفایی، زندانی سیاسی علیرغم تعیین وقت قبلی درمان، در این روز به دلیل مخالفتش با 

 .انتقاِل با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم ماند

 :بدهند دولتی نهاد یک به را کارخانه /تکلیف تعیین انتظار در تایر کیان کارگران -*
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کارگران کارخانه کیان تایر در : آمده است 0010فروردین  25به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
گران که در روزهای ابتدایی این کار. ی بالتکلیفی خود خبر دادند تماسِ خبرنگار ایلنا، از ادامه

هفته جاری بعد از یکماه تطعیلی به کارخانه رفتند، با اعالنی موجه شدند که خبر از تعطیلی 
در خانه ننشستیم و پیگیر : گویند داد؛ نمایندگان کارگران اما می کارخانه تا اطالع ثانوی می

 .وضعیت کارخانه هستیم

این مقطع زمانی، تعیین تکلی  مالکیت کارخانه و  ی کارگران کیان تایر در ترین دغدغه مهم
و بعد  ۵۵مسیر سقوط کارحانه از سال : گویند کارگران می. بازگردادن مالکیت آن به دولت است

سازی آغاز شد؛ چند بار کارخانه را به هیات حمایت از صنایع دادند اما بازهم  از خصوصی
تپه عمل کنند و کیان تایر را به دولت یا  ما انتظار داریم مثل نیشکر هفت. مشکالت حل نشد

 .یک نهاد دولتی بازگردانند تا دوباره سر پا شود و رونق بگیرد

کارگران این کارخانه که در روزهای ابتدایی هفته جاری، مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع 
دهند  ر مینگاری با نهادهای مستول از جمله استانداری تهران و وزارت صمت خب کردند، از نامه

ما کارگران نگران آینده این واحد قدیمی هستیم؛ تنها واگذاری به یک نهاد توانمند : گویند و می
تواند مشکالت کیان تایر را حل کند و آینده شغلی کارگران را از بالتکلیفی نجات  دولتی می

 .دهد

 .کستگی کرده است، اعالم ورش۹۵کارخانه کیان تایر حدود هزار کارگر دارد و از انتهای سال 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

نائب :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
فروردین همراه با شاکر  ۰۰عسکری، زندانی سیاسی در زندان ارومیه که از پنجشنبه 

س از انتقال به بند در این روز به بهروز، زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، پ

 .اعتصاب غذای خود پایان داد

کارگران واحد صفافی انبار کشت و صنعت کارون نسبت به عدم تبدیل وضعیت در  -*

 :  دست به تجمع اعتراضی زدندمجتمع

کارگران واحد صفافی  : آمده است فروردین، 25روز سه شنبه  برپایه گزارش منتشره در تاریخ
ت و صنعت کارون برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت انبار کش

 .دست به تجمع در مجتمع زدند

ها و  ها، کیسه کارگران صفافی مستولیت چیدن منظم بسته: برپایه گزارش رسانه ای شده
ین ها خواهان تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با شرکت تام آن. ها را در انبار برعهده دارند کارتن

 .نیرو هستند که طر  قرارداد با کارفرمای اصلی است

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1217779-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF


با حضور در محوطه داخلی محل کار ( فروردین ماه25)این کارگران صبح روز گذشته سه شنبه  
ها را از پیمانکاری به تامین نیرو  خود از مدیران این مجتمع درخواست کردن وضعیت شغلی آن

 .تغییر دهند

گویند که همه نیروهای پیمانی و قراردادی مجموعه  جموعه میبنابهمین گزارش،مدیران این م
ها از امینت شغلی برخوردار هستند و فرصت شغلی خود را از دست  همانند استخدامی

 .نخواهند داد

در . اند ها پیش خواهان تبدیل وضعیت خود بوده کارگران پیمانی و قراردادی این شرکت از سال
ها در گذشته داده شد، اما تا امروز اقدامی  تبدیل وضعیت آن هایی برای این میان، گرچه وعده

 .ها انجام نشده است برای تبدیل وضعیت آن

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

نرگس :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
س و فعال حقوق زنان که از اوایل زاده، عکا محمدی، فعال حقوق بشر و عالیه مطلب

اسفند سال گذشته به مرخصی درمانی اعزام شده بودند، با پایان ایام مرخصی در این 

 .روز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شدند

 :اهواز نماینده /خوزستان استان مخابرات نیروهای از نفر ۷۲ بالتکلیفی ی ادامه -*
 :کنیم می پیگیری را موضوع ارتباطات وزیر طریق از
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جمعی از نیروهای مخابرات : آمده است  0010فروردین  25به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
ی بالتکلیفِی خود و عدم بازگشت به کار  گار ایلنا، از ادامهاستان خوزستان در تماس با خبرن

  .خبر دادند

ماه از صدور حکم اداره کار برای بازگشت به کار ما، این  ۵بعد از گذشت : گویند این نیروها می
تواند برای  حکم هیا ضمانت اجرایی ندارد و حتی شورای تأمین استان خوزستان هم نمی

  .اقداِم موثری انجام دهد ها بازگشت به کار نیروه

نفر از نیروهای مخابرات استان خوزستان که دو دوره بدون قرارداد به کار خود ادامه داده  ۱۵
قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت  ۱ماده  ۵بودند، با استناد به تبصره 

های تشخی  و حل  سط هیأتمطابق رأیی که تو. تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند
آیند و باید به کار  اختال  صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم مخابرات به حساب می

  .خود برگردند

های بسیار برای اجرای رأی و گرفتِن قوِل مساعدت از نمایندگان  این کارگران با وجود تالش
  .اند به کار خود برگردند ز نتوانستهحوزه خود در مجلس شورای اسالمی برای پیگیرِی کار، هنو

خصوص وضعیِت  در (نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسالمی)کریم حسینی 
توانستیم پیگیِر  ما از هر جا که می: پیگیرِی مشکل نیروهای مخابرات خوزستان به ایلنا گفت

رتباطات نیز طرح سوال کردیم و ها بودیم؛ حتی از وزیر ا وضعیِت این نیروها و بازگشت به کار آن

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1217405-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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حاال منتظر هستیم این سوال در دستور کار مجلس قرار بگیرد و از این طریق هم به وزیر 
  .مربوطه فشار وارد کنیم تا مشکل این نیروها حل شود

با آقای نیکزاد، نائب رئیس اول مجلس، نیز در این خصوص : نماینده مردم اهواز و باوی گفت
  .یشان نیز پیگیِر موضوع هستندصحبت کردیم و ا

کند بنابراین ما  شرکت مخابرات خدمات اول در اجرای رأی ادراه کار مقاومت می: حسینی افزود
 .به دنبال حِل این مشکل از طریق وزیر ارتباطات هستیم

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

شاپور :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
راد، فعال کارگری زندانی در این روز تحت عنوان مرخصی درمانی و با تودیع وثیقه  احسانی

 .چهارصد میلیون تومانی از زندان تهران بزرگ آزاد شد

مریوان در خصوص محکومیت پرونده  -بیانیە انجمن صنفی معلمان کردستان  -*

 ا  صنفی مریوانسازی علیه آقای صالح آزادی فع

جنبش سراسری معلمان : آمده است  مریوان -انجمن صنفی معلمان کردستان به نوشته 
هایی گسترده و تاریخی  شاهد فعالیت 0011ها و فعاالن صنفی در سال  ایران در قالب تشکل

این فعالیت ها . نسبت به وضعیت اسفبار آموزش و معیشت معلمان و بازنشستگان بوده است
بال و حضور چشمگیر فرهنگیان سراسر کشور مواجه شده و نقطه عطفی در تجمعات با استق

بر همین اساس اراده معلمان را در پیگیری حقوق . و اعتراضات قانونی محسوب می شود

 .برحق خود و منافع عمومی آموزش و پرورش و حقوق دانش آموزان دو چندان کرده است

سازی آموزش عمومی، اجرای کامل رتبه بندی و آموزش رایگان و با کیفیت، نفی خصوصی 
معیشت معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین از مطالبات اصلی فرهنگیان 

 .شاهدی بر حق بودن کنش های صنفی و فعاالن صنفی است

ی اخیر  حاکمیت در ماههای اخیر به جای توجه به مطالبات  متاسفانه به سیاق چند دهه
ای که ناشی از بی  ضعیت اقتصادی بحرانی کشور و گرانی و تورم افسار گسیختهفرهنگیان و و

های کلی نظام می باشد، تهدید، سرکوب، زندانی و پرونده سازی امنیتی  کفایتی و سیاست
و سیاسی به عنوان سیاست مواجهه با مطالبات قانونی و مسالمت آمیز معلمان و 

 .بازنشستگان را برگزیده است

استای سیاست نادرست حاکمیت  در چند روز اخیر شاهد احضار فعال صنفی در همین ر

 .مریوان آقای صالح آزادی به پلیس امنیت و دادگاه بوده ایم

ما معلمان اعالم می داریم با علم به قانون و اعتقاد به اصل قانونی بودن جرایم کنش های 
تگاه قضایی و ضابطین قضایی اصل خود را سازمان داده ایم اما متاسفانه از سوی متولیان دس

قانونی بودن به کرات نقض شده و با قلب قانون برای معلمان جرم تراشی می کنند، امروز 
دوباره با احضار آقای صالح آزادی شاهد این پدیده غیر قانونی بودیم که فعالیت صنفی و 

 .دادخواهی را امنیتی قلمداد نمود

های صنفی  واهی امنیتی و سیاسی برای جامعه و تشکلاحضار آقای صالح آزادی با اتهامات 
دارای هیا گونه وجاهت قانونی نیست و سیاستی در جهت سرکوب و امنیتی نمودن مطالبات 

 .و خواسته های فرهنگیان محسوب می شود

مریوان ضمن محکوم نمودن هرگونه احضار و پرونده سازی  -انجمن صنفی معلمان کردستان 
ای فعالیتهای صنفی خواهان توق  فوری پرونده سازی امنیتی برای امنیتی و سیاسی بر

 .صالح آزادی و تمامی فعالین صنفی سراسر کشور است



این تشکل ضمن محکومیت و ابراز نگرانی شدید از احضار و پرونده سازی فعاالن صنفی از 
سرکوب حاکمیت و دادگاه می خواهد که به چنین سیاستی پایان دهند و به جای ارعاب و 

 گران به پیگیری و اجرای اصول معوق قانون اساسی در دفاع از حقوق ملت بپردازند مطالبه

 .امری که وظیفه ذاتی آنهاست و در این مورد قصور و اجحا  زیادی بر مردم تحمیل کرده اند

مریوان  ضمن دعوت تمامی تشکلهای صنفی و همکاران  -انجمن صنفی معلمان کردستان 
اع از معلمان احضار شده و زندانی به عنوان یک اولویت، خواهان پیگیری فرهنگی در دف

 مطالبات عدالتخواهانه فرهنگیان و دانش آموزان باشند

0010۰0۰25 

 به معدنی واحد این واگذاری با گلندرود زغالسنگ معدن کارگران ایتینارض ادامه -*
 :پیمانکار
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کارگران معدن زغالسنگ  :آمده است 0010فروردین  25در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
شان به پیمانکاران  ی مستولیتگلندرود که در استان مازندران واقع شده، در انتقاد به واگذار

طی چند ماه گذشته با تصمیم مدیران، یک شرکت پیمانکاری مستولیت این : تصریح کردند
 .واحد معدنی و کارگران را برعهده گرفته و ما کارگران از این موضوع رضایت نداریم

داد با کارگران یاد شده که از بدو شروع به کار به واسطه یک شرکت تامین نیرو طر  قرار
مجتمع زغال سنگ گلندرود با : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مشغول کار هستند، گفتند

عقد قرارداد باپیمانکار بخش خصوصی، کارگاه و همه کارگران را از قرارداد دولتی به بخش 
 .خصوصی تبدیل وضعیت کرده است

رگ است، از آذر ماه سال گذاری بز پیمانکار جدید که یک شرکت سرمایه: ها اظهار داشتند آن
گذشته فعالیت خود را در معدن گلندرود آغاز کرده و کارگران مجبور هستند برای تامین امنیت 

 .شغلی و معیشتی خود با پیمانکار همکاری کنند

در حالی پیمانکار فعالیت خود را در : رسد، گفتند نفر می ۱۱ها به  این کارگران که تعداد آن
رده که از چند سال پیش فعالیت تولیدی این واحد معدنی با تصمیم معدن گلندرود آغاز ک

 .مدیران متوق  شده و کارگران از بدو ورود پیمانکار مشغول تعمیر و بازسازی معدن هستند

آنها با بیان اینکه در حال حاضر نه قراردادی با شرکت دولتی تهیه تولید داریم و نه پیمانکار 
یران واحد زغال سنگ گلندرود به وضعیت و امنیت شغلی و چرا مد: بخش خصوصی، افزودند

کنند؟ با ورود پیمانکاران مختل  در این مجتمع، ما نگران شغل و  سوابق کار کارگران توجه نمی
 .ایم معیشت خود شده

های اخیر ما، یکی فشار برای عقد  دالیل نگرانی: کارگران این واحد معدنی مدعی شدند
سته دوم است که از قرار معلوم پیمانکار اصلی هم حاضر به عقد قرارداد با قرارداد با پیمانکار د

نفر از همکاران به پیمانکار تامین نیرو طر   ۰۱کارگران نیست و دوم شائبه بازگشت دوباره 
 .قرارداد با شرکت تهیه تولید است
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گی کنند، در این کارگران با بیان اینکه مستوالن شرکت تهیه تولید به وضعیت شغلی ما رسید
به اتمام رسیده و با وجود  ۰۰۱۱قرارداد کاری ما با شرکت تهیه تولید پایان سال : خاتمه گفتند

 .روز گذشته هنوز وضعیت شغلی مشخصی نداریم۵۱( ۰۰۱۰)اینکه از شروع سال جاری 

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در این :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ی گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت  روز خبر رسید در پی تجمعات اعتراضی هفته

تن از کارگران معترض را که تصویر حضور آنان در تجمعات  ۵۱ لرستان، مستولین این واحد
 .اند های اجتماعی منتشر شده بود اخراج کرده در شبکه

ن سبزی و صیفی جات شهرداری تهران دراعتراض به نرخ اعتصاب غرفه دارا -*
تعیین شده گوجه فرنگی وخاتمه یافتن اعتصاب بدنبا  عقب نشینی شهرداری 

 :وافزای  قیمت

غرفه داران سبزی و صیفی جات  : آمده استفروردین، 25روز سه شنبه برپایه خبر منتشره در 
جه فرنگی اعتصاب کردند و برای شکستن شهرداری تهران برای اعتراض به پایین بودن نرخ گو

 .اعتصاب قیمت این محصول از سوی شهرداری افزایش یافت

غرفه های شهرداری : عضو هیات مدیره اتحادیه بار فروشان تهران به خبرنگاررسانه ای گفت
ه به عبارتی بار نزده اند آنهم به این دلیل که نرخ بارهای غرفه یک مقدار پایین بوده و با توجه ب

 .اینکه هزینه ها و کرایه ها باال است لذا نسبت به این اقدام اعتراض کرده اند

با شکسته شدن اعتصاب کامیون داران در میدان تره بار گوجه فرنگی زیاد شد و نرخ :وی افزود
هزار تومان  02هزار تومان به 05هزار تومان رسید و شهرداری نیز نرخ غرفه داران را از  01آن به 

 ادکاهش د

بازار روزهای اقماری سطح شهر نسبت به پایین بودن نرخ گوجه گوجه فرنگی اعتراض و 

 اعتصاب کردند

بازار روزهای اقماری که در سطح شهر هستند مثل بازار قزل قلعه، بازار صادقیه و :وی افزود
 غیره در بخش فرنگی جات اعتصاب کرده اند که به دلیل اینکه نرخ گوجه فرنگی را شهرداری

 .پایین آورده امروز اعتصاب کردند

شنیده های حاکی است امروز مطابق جلسه ای که برگزار شد نرخ ها را : وی تصریح کرد

 .افزایش داده اند و از امشب غرفه های شهرداری بار خواهند زد

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان بازداشتی :است
ی این دو  ی رسیدگی به پرونده دانشگاه صنعتی شری  در این روز خبر داد سومین جلسه

 .شود ی آینده برگزار می ی هفته دانشجو، یکشنبه

 شرکتی نیروهای ساماندهی طرح تصویب در تسریع برای سیمبانان درخواست -*
 :مجلس در
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جمعی از سیمبانان شرکت : آمده است 0010فروردین  25به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
ها خطاب به  آن. مه بالتکلیفی خود خبر دادندتوزیع برق کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادا

نمایندگان مجلس، خواستار تسریع در تصویب طرح تبدیل وضعیت شغلی خود در سال جدید 
 .شدند

های الزم جهت تبدیل وضعیت سیمبانان خطوط گرم و سرد توزیع  ها، با وجود پیگیری به گفته آن
م، کماکان شرکت توزیع برق کشور از اجرای برق از قرارداد کار حجمی به قرارداد دائم و مستقی

بنابراین امید ما کارگران پیمانکاری تصویب طرح تبدیل . زند های مختل  سر باز می آن با بهانه
 .وضعیت شغلی است

چگونه است که شغلی با این میزان حساسیت و نیازمندی به : نمایندگان سیمبانان افزودند
ها خدمت صادقانه، امروز امیدمان به  بعد از سال. تمیلی مستوالن شده اس تخص ، دچار بی

 .نمایندگان مجلس برای سامان گرفتن است

این کارگران ابراز امیدواری کردند که با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت از سوی 
ها بهبود پیدا کند و از این طریق با کنار رفتن  نمایندگان مجلس، وضعیت شغلی و معیشتی آن

 .ها پایان یابد های پیمانکاری، بالتکلیفی آن و شرکتها  واسطه

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

بابک :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۱شنبه سه به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
ی  ی محاکمه نیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان در این روز از برگزاری دومین جلسه پاک

مودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز، مهدی مح
 .ی آتی خبر داد دادخواهان سالمت، در نخستین روز هفته

ماه حقوق وحق بیمه  3کارگران سپتیک آبفای اهوازنسبت به عدم پرداخت  -*
سا  سنوات واجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل استانداری  3وسه

 :ع اعتراضی نمودند  تجمخوزستان

 

فروردین، کارگران سپتیک آبفای اهوازبرای  20روز چهارشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
سال سنوات واجرا نشدن طرح طبقه  5ماه حقوق وحق بیمه وسه 5اعتراض به عدم پرداخت 

 .بندی مشاغل مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند



ماه حقوق وحق بیمه پرداخت نشده داریم و سنوات سال   5:تجمع کنندگان به خبرنگار گفتند
بندی  ها با اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه آن.هم هنوز تسویه نشده است 99و 91، 97

ها باعث از بین رفتن انگیزه بین  توجهی کار ما حساس و پر از خطر است این بی:مشاغل،گفتند

 .شود کارکنان می

 ! همکاران به مختلف  پیام های بخ  از تپه هفت کارگران از جمعی -*

 به اعتراض با باید را مان مطالبات: برپایه خبر مندرج در سطح شبکه های مجازی آمده است 
 باید قبل مانند. است کرده کشی وقت کافی اندازه به جدید مدیریت این. بیاوریم دست

 :بیاوریم دست به را زیر موارد و کنیم اعتراض متحدانه

 بیزن کار به بازگشت و میدانیم او مدیون را خود ما همه که بخشی اسماعیل ارک به بازگشت*

 .ساالرپور

 فصلی همکاران استخدام*

 قانونی و عرفی مطالبات کامل پرداخت و بندی طبقه طرح کامل اجرای*

 قرارداد و پرداخت در مختل  قانون نوع سه برداشتن*

 و اداری فساد ترویج و خرابکاری مشغول النا تا قدیم از که اسدبیگی مدیران کردن برکنار*

 .هستند مالی

 که تپه هفت االن چونکه. طرح هفت های طرح تمام بین دستمزد سطح کردن همسان*
 کمتر دستمزد کارگر به ها طرح بقیه تمام از است نیشکر مرکز ترین مهم و ترین قدیمی

 .میدهید

 سپیده خانم فوری  آزادی و زیالبی فرزانه خانم تپه، هفت کارگران وکیل پرونده کردن مختومه*

 .است بوده تپه هفت کارگران مطالبات و حق از دفاع" گناهشان" تنها که قلیان

ماه  0کارگران شهرداری زاهدان نسبت به عدم پرداخت دوباره  اعتراض -*

 :حقوق عیدی و ماه ها حق بیمه

برای باری دیگر، کارگران  :ه استآمد فروردین 20روز چهارشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
ماه حقوق ،عیدی و ماه ها حق بیمه،اعتراض  0شهرداری زاهدان نسبت به عدم پرداخت 

 .کردند

نفر از کارگران از آذر ماه سال  61حدود :این کارگران معترض به خبرنگاریک رسانه محلی گفتند
اج زندگی خود مجبور و برای مایحت هنوز هیچگونه حقوقی و عیدی دریافت نکرده، 0011

  .هستند، قرض کنند

مستوالن مربوطه ما را درک نکرده، از بس حقوق های ما معوق شده حتی : آنهاادامه دادند
محل هم دیگر به ما قسطی نمی دهد؛ از سوی دیگر شرمنده همسر و فرزندانمان  بقالی 

  .هستیم

علیرغم اینکه یکسال و : و گفتندکارگران شهرداری در ادامه به بیان معضل دیگری اشاره کرده 
ماه بیمه برایمان رد شده،  0فعالیت کاری ما با شرکت پسمان می گذرد؛ اما تنها  نیم از زمان 

مستوالن اینگونه گفته اند که در آن ماه ها قراردادی منعقد نبوده که  در پاسخ به مشکلمان 

  .مطالبه حق بیمه کنید



پرداخت نشدن به موقع حقوق به کارکنان : زودندکارگران حق طلب شهرداری زاهدان اف
خانواده هایشان به وجود آورده، و از سوی دیگر باعث  شهرداری مشکالت زیادی برای آنها و 

  .ی رغبتی در انجام امور شده استدلسردی و ب

 :کار شرایط از یزد و آذربایجان آهن راه فنی هابنی پیمانکاری کارگران نارضایتی -*
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منابع کارگری راه آهن به : آمده است 0010فروردین  20در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
مانکار آهن آذربایجان و یزد که تحت مستولیت یک پی کارگران ابنیه فنی راه: خبرنگار ایلنا گفتند

 .به کار نگهداری از خطوط اشتغال دارند، از شرایط کار و نحوه پرداخت مطالبات رضایت ندارند

ها تعیین شده، معترض  از قرار معلوم این کارگران به شرایطی که توسط پیمانکاران برای کار آن
یکی از .ندآهن به عنوان کارفرمای مادر بر عملکرد پیمانکاران هست و خواستار نظارت شرکت راه

کنیم و عالرغم  هر ماه مطالبات خودرا با تاخیر دریافت می: کارگران ابنیه فنی راه آهن گفت
خود را دریافت  ۰۰۱۱روز از آغاز سال جدید گذشته هنوز حقوق اسفند ماه سال  ۵۰اینکه 
ایم  در عین حال شنیده. وضع موجود شرایط زندگی را برایمان سخت کرده است. ایم نکرده

رداد پیمانکارمان با راه آهن در حال اتمام است و این موضوع باعث نگرانی ما شده قرا
: آهن گفت  سال سابقه کاری خود و همکارانش در راه۰۵تا  ۰۱وی با اشاره به میانگین .است

. در گذشته کارگران ابنیه فنی بدون حضور پیمانکاران به صورت رسمی مشغول کار بودند
ر کارگران رسمی بود قابل مقایسه با شرایط کار امروز ما کارگران امکاناتی که در اختیا

های  کاری برند و هزینه اضافه ها از امکانات رفاهی و مزدی خوبی بهره می آن. پیمانکاری نیست
 .شود ها نیز به موقع پرداخت می آن

سخت از  ساعت کار مداوم و۰۵تا  ۵ما کارگران با روزی : این کارگر ابنیه فنی راه آهن گفت
مان که در نتیجه  آهن به مشکالت  های مزدی محروم هستیم و مستوالن شرکت راه حداقل

وی با یادآوری اینکه خواهان حذ  .کنند شود، اعتنایی نمی حضور پیمانکاران مختل  ایجاد می
در حقیقت امکان بهبود شرایط : آهن هستیم، در ادامه افزود  های مختل  راه پیمانکار در بخش

دهد از یکسو به  آهن ترجیح می  دانیم چرا شرکت راه لی برای همه ما وجود دارد اما نمیشغ
ای  همکاری با پیمانکاران ادامه دهد و از سوی دیگر مطالبات مزدی ما را با یک شرکت واسطه

آهن، این   به گفته وی، با وجود فعالیت بازرسان اداره کار و راه.به حساب ما پرداخت کند
های خود  همچنان در حال رخ دادن است و کارگران مجبورند برای تامین معاش خانوادهاتفاقات 

 به شرایط تعیین شده از سوی پیمانکاران تن بدهند

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین ۵۰چهارشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،

نگار و عضو کانون  هدی لنگرودی، نویسنده، شاعر، روزنامهی دادگاه احمدزا جلسه:است
که مصداق « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»نویسندگان در این روز به اتهام 

ی گیالن اؤجا با موضوع دفاع از حقوق زنان و کارگران  کلی آن مطالب منتشره در ماهنامه
درخواست مصطفی نیلی، وکیل مدافه  پس از. بود، در دادگاه مطبوعات گیالن برگزار شد

وی مبنی بر ارائه مصادیق مشخ  اتهامی، و اطالع و اشرا  هیتت منصفه از آن، قاضی 

 .ی بعد موکول کرد ی محاکمه را به جلسه ادامه
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کارگران شرکت نفت و گاز اروندان در منطقه نفتی آزادگان جنوبی نسبت به عدم  -*

 :اعتراض کردند ه های توخالیاجرای طرح طبقه بندی مشاغل و وعد

کارگران شرکت نفت و گاز  : آمده است فروردین، 20روز چهارشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
اروندان در منطقه نفتی آزادگان جنوبی اعتراضشان را نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی 

 .مشاغل و وعده های توخالی،ابرازکردند

به عنوان پیمانکار ( تسکو)شرکت تکنوانرهی سپهر :نه ای گفتندکارگران معترض به خبرنگاررسا
 25طر  قرارداد شرکت نفت و گاز اروندان در منطقه نفتی آزادگان جنوبی قرار بود تا قبل از 

طرح طبقه بندی مشاغل را اجرایی کند اما با گذشت حدود یکماه از این تاریخ 0011اسفند ماه 

 .همچنان طرح اجرایی نشده است

بندی مشاغل هستیم؛ قول داده بودند دستمزد  ما در انتظار اجرای طرح طبقه: ها افزودندآن
یابد اما هنوز هیا خبری از تدوین طرح و ابالغ آن  سال جدیدمان با اجرای این طرح افزایش می

نیست؛ ما کارگران این شرکت، همگی باسابقه و متخص  هستیم و انتظار داریم حقوق 

 .تساب این سابقه و تخص ، تعیین و پرداخت شودمان با اح ماهانه

عدم اجرای طرح طبقه بندی در این منطقه در حالیست که به کلیه : یکی از کارگران نیز گفت
ای بر رسیدگی به معیشت کارگران شده است اما مشخ  نیست  وزرا و مستوالن، تاکید ویۀه

ی آزادگان جنوبی همچنان های داده شده در این خصوص به پرسنل منطقه نفت چرا وعده

 !محقق نشده و بر زمین مانده است

 :وضعیت تبدیل برای کارون صنعت و کشت انبار صفافی واحد کارگران درخواست -*
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واحد صفافی کارگران پیمانی  : آمده است 0010فروردین  20در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
مجتمع کشت و صنعت کارون خواهان تبدیل وضعیت خود از پیمانی به تامین ( شکر سفید)انبار 

 .نیرو هستند

ها را  ها و کارتن ها، کیسه کارگران صفافی مستولیت چیدن منظم بسته: گویند منابع خبری می
کت تامین نیرو هستند ها خواهان تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با شر آن. در انبار برعهده دارند

 ۵۱)این کارگران صبح روز گذشته سه شنبه . که طر  قرارداد با کارفرمای اصلی است
با حضور در محوطه داخلی محل کار خود از مدیران این مجتمع درخواست کردن ( فروردین ماه

 .ها را از پیمانکاری به تامین نیرو تغییر دهند وضعیت شغلی آن

گویند که همه نیروهای پیمانی و قراردادی مجموعه  یران این مجموعه میمد: ها ادامه دادند آن
ها از امینت شغلی برخوردار هستند و فرصت شغلی خود را از دست  همانند استخدامی

 .نخواهند داد

در . اند ها پیش خواهان تبدیل وضعیت خود بوده کارگران پیمانی و قراردادی این شرکت از سال
ها در گذشته داده شد، اما تا امروز اقدامی  هایی برای تبدیل وضعیت آن این میان، گرچه وعده
 .ها انجام نشده است برای تبدیل وضعیت آن

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1218232-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA


تجمع اعتراضی اهالی بلوار بهداشت سراوان نسبت به ولتاژ پایین برق مقابل  -*
 :فرمانداری

هداشت سراوان جمعی از اهالی بلوار ب:آمده است فروردین، 20روزچهارشنبه برپایه گزارش 
برای اعتراض به ولتاه پایین برق مقابل فرمانداری این شهرستان در استان سیستان و 

 .بلوچستان تجمع کردند

خانوار از اهالی بلوار بهداشت سراوان با فرا  611به گزارش یک منبع خبری محلی،دستکم 

 .رسیدن فصل گرما و در ماه رمضان از ولتاه پایین برق رنج می برند

 های خانه تخلیه از تپه هفت مجتمع بازنشسته کارگران برخی خودداری -*
 کند پیگیری مدیریت /سازمانی
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جمعی از کارگران متقاضی : آمده است 0010فروردیسن  20در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
طبق آئین نامه مسکن مصوب مدیریت شرکت : منازل سازمانی شرکت نیشکر هفت تپه گفتند

ست پس از بای که از آغاز تاکنون در حال اجراست، کارگران ساکن در منزل سازمانی می
ماه و در غیر این صورت ظر  سه ماه منازل سازمانی را تخلیه  ۶بازنشستگی، در صورت فوت 

 .کنند

ها با بیان اینکه هرگونه مطالبات کارگران از کارفرما اعم از حقوق عقب افتاده، سنوات و غیره  آن
برخی : فتندی قانونی جهت ماندن در منزل سازمانی بیش از مدت تعیین شده نیست، گ بهانه

تاکنون برخال  رویه قانونی اقدام به ترک منازل سازمانی خود  ۹۰همکاران بازنشسته از سال 
ها و جلوگیری از این رویه غلط و غیرقانونی و خال  عر ،  بنابراین برای تخلیه خانه. کنند نمی

رخی حکم هایی از طر  شرکت نیشکر هفت تپه به این افراد داده شده و حتی برای ب اخطاریه
 .کنند ها را تخلیه نمی قضایی صادر شده است اما آنها همچنان خانه

واحد مسکونی  ۵۱۱تا  ۱۱۱طبق اظهارات یکی از کارگران، مجتمع نیشکر هفت تپه دارای 
در این میان جدا از برخی کارگران بازنشسته که حاضر به تخلیه واحد خود . سازمانی است
این منازل تحویل افرادی است که سالهاست با مجتمع هفت واحد از  ۵۱تا  ۰۱نیستند حدود 

ها خارج از شهر و استان سکونت دارند و هر  تپه قطع همکاری کرده و حتی برخی از آن
 .کنند چندوقت یکبار برای تفریح به این واحدها سرکشی می

سازمانی توجهی برخی کارگران بازنشسته برای تخلیه واحدهای  به گفته او؛ یکی از دالیل بی
این است که شمار زیادی از آنها فاقد مسکن هستند و در مقابل شماری دیگر عالرغم اینکه 

های مختل  به دنبال وقت کشی و حتی خرید این واحدهای  خود مسکن دارند، به بهانه
در عین حال در میان منازل ویالیی، برخی واحدهای بزرگ هزار متری نیز . سازمانی هستند

ها پیش در تصر  برخی  اند که از سال که به صورت باغ ویال ساخته شده شوند دیده می
 .اند اند که از مجموعه خارج شده مستوالن و مدیران قرار گرفته

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1218309-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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-9/1218309-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


های ویالیی، واحدهای بسیار کوچکی هستند که کسی حاضر  در مقابل خانه: این کارگر افزود
متری تحویل کارگرانی  ۱۱تا  ۶۱به طور معمول این خانه . شود ها نمی به سکونت در آن

 .ای ندارند و به اجبار در این واحدهای فاقد امکانات زندگی کنند شود که هیا پشتوانه می

شخ  بازنشسته، کارگر و پرسنلی که دیگر هیا فعالیتی در شرکت نیشکر هفت : وی گفت
را ندارد  تپه ندارد و کارش با شرکت تمام شده است، دیگر حق استفاده از منازل سازمانی

رسانی به شرکت بوده  درحالیکه کارگران متقاضی مسکن کارگرانی هستند که در حال خدمات
 .و دغدغه فکری تامین مسکن سبب کاهش راندمان کاری آنها شده است

این کارگر با بیان اینکه خواسته جمعی ما کارگران متقاضی مسکن از مدیریت نیشکر هفت تپه 
ن به وضعیت واحدهای سازمانی ترتیبی اتخاذ کنند منازل این است که ضمن سامان داد

اند هر چه زودتر تخلیه شده و به کارگران شاغل و متقاضی در نوبت  سازمانی که تصر  شده
شرکت هفت تپه سالهاست برای تعمیرات و بازسازی واحدهای : مسکن واگذار شود، افزود

 .ها هستیم غیرقابل سکونت شدن آن سازمانی اقدامی صورت نداده و به مرور شاهد تخریب و

تجمع اعتراضی اهالی و باغداران روستای آستانه داملان نسبت به صدور مجوز  -*
تخریب پل ارتباطی وسط روستا با مزارع پایین دست توسط اداره امور منابع آب 

 :مقابل فرمانداری

روستای آستانه دامغان  اهالی و باغداران :آمده است فروردین، 20روز چهارشنبه برپایه گزارش 
برای اعتراض به صدور مجوز تخریب پل ارتباطی وسط روستا با مزارع پایین دست توسط اداره 

 .امور منابع آب مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان سمنان تجمع کردند

قسمتی از رودخانه چشمه علی : یکی از اهالی روستای آستانه به خبرنگاررسانه ای گفت
از وسط روستا عبور می کند که اهالی، کشاورزان و دامداران برای عبور و مرور به دامغان 

 .منازل مسکونی و مزارع خود مجبور بودند از وسط رودخانه عبور کنند

عبور و مرور اهالی و احشام به سختی از رودخانه صورت می گرفت  91تا سال : وی ادامه داد

 .احداث پل رایزنی کردیم تا اینکه با اداره امور منابع آب برای

تا قبل از احداث پل، باغداران محصوالت کشاورزی خودشان را با فرغون تا لب : وی ادامه داد
 .رودخانه می آوردند و پس از آن با عبور از وسط رودخانه بارگیری می شد

 0الی  5کارشناسان مربوطه هزینه ساخت پل اساسی را حدود : این باغدار آستانه اضافه کرد

 .میلیارد تومان برآورد کرده بودند که از توان اهالی و باغداران خارج بود

با هماهنگی رئیس امور منابع آب و ارجاع درخواست اهالی به کارشناس : وی تصریح کرد
مربوطه نقشه پل تهیه و در اختیار پیمانکار قرار گرفت؛ قبل و در حین ساخت پل به کارشناس 

م که جهت نظارت بر روند احداث پل بازدید داشته باشند که امور منابع آب تماس گرفتی
 .«مطابق نقشه پیش روید و احتیاج به بازدید نیست»کارشناس مربوطه بیان کرد 

پس از یک سال از ساخت پروهه رئیس امور منابع آب دامغان در حین بازدید از روستای آستانه 

 .ا تعطیل کنید پل باید تخریب شودچه کسی گفته است اینجا پل احداث کنید؛ کار ر: گفت

با توجه به اینکه نظر کارشناسان منابع آب سمنان و تهران نسبت به استحکام و : وی افزود
عدم مزاحمت پل مساعد بود اما رئیس اداره منابع آب دامغان مجددا حکم گرفته است تا پلی 

 .که با کمک های مردمی احداث شده است را تخریب کند

 :نشد عمل ها وعده به /بندی طبقه طرح اجرای انتظار در «تسکو» کارگرانِ  -*
1218248-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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شرکت تکنوانرهی سپهر  : آمده است 0010فروردین  20در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
به عنوان پیمانکار طر  قرارداد شرکت نفت و گاز اروندان در منطقه نفتی آزادگان ( تسکو)

طرح طبقه بندی مشاغل را اجرایی کند اما با  ۰۰۱۱اسفند ماه  ۵۵ار بود تا قبل از جنوبی قر
 .گذشت حدود یکماه از این تاریخ همچنان طرح اجرایی نشده است

بندی مشاغل هستیم؛ قول داده  ما در انتظار اجرای طرح طبقه: گویند کارگران این شرکت می
یابد اما هنوز هیا خبری از تدوین  افزایش می بودند دستمزد سال جدیدمان با اجرای این طرح

طرح و ابالغ آن نیست؛ ما کارگران این شرکت، همگی باسابقه و متخص  هستیم و انتظار 
 .مان با احتساب این سابقه و تخص ، تعیین و پرداخت شود داریم حقوق ماهانه

نطقه در حالیست عدم اجرای طرح طبقه بندی در این م: گوید یکی از کارگران این شرکت می
ای بر رسیدگی به معیشت کارگران شده است اما  که به کلیه وزرا و مستوالن، تاکید ویۀه

های داده شده در این خصوص به پرسنل منطقه نفتی آزادگان  مشخ  نیست چرا وعده
 !جنوبی همچنان محقق نشده و بر زمین مانده است

 :ارتفاع جان باختن یک کارگر در مریوان براثر سقوط از -*

از  یک کارگر ساختمانی به اسم ولی ازغ اهل روستای بلبر: برپایه خبر منتشره آمده است 
توابع بخش اورامان شهرستان سروآباد و دارای دو فرزند حین کار در میدان پیشمرگه  

 . شهرستان مریوان براثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد

 :اسفند حقوق واریز عدم از بندرعباس شهرداری کارگران انتقاد -*
1218466-ilna.news/fa/tiny/newshttps://www. 

 

تعدادی از کارگران شهرداری : آمده است 0010فروردین  20در تاریخ  به گزارش خبرگاری ایلنا
از قرارمعلوم، . بندر عباس در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم واریز حقوق اسفند خود انتقاد کردند

رگران شهرداری بندرعباس پرداخت نشده هنوز حقوق اسفند کا( فروردین ماه ۵۰)تا این لحظه 
 .است

یکی از کارگران شهرداری بندرعباس که در بخش خدمات مشغول کار است؛ با انتقاد از این 
تمام منبع درآمد خانواده ما این حقوق ناچیز وحداقلی است؛ با این حال، ایام نوروز : تاخیر گفت

 .را به سختی گذراندیم
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یش وعده کرده به محض تامین منابع مالی مالیات بر ارزش افزوده شهردار چند روز پ: او افزود
 .های ما به هم ریخته است پردازد اما هنوز پرداخت صورت نگرفته و برنامه طلب کارگران را می

میلیون تومانی  ۰هزار تا  ۶۱۱این کارگر با بیان اینکه حقوق دی وبهمن ماه خود را با با کسری 
رسد آنچه کسر شده بود بابت جمعه کاری و حق اوالد بود  ه نظر میب: ایم، گفت دریافت کرده

 .که از فیش حقوقی هم حذ  شده است

خواسته ما این است تا شهردار در مقام کارفرمای اصلی : وی به نیابت از همکاران خود گفت
ست اگر قرار ا. ای برای تامین منابع مالی پایدار و پرداخت دستمزد نیروی کار بیندیشد چاره

مشکالت به همان صورت قبل استمرار داشته باشد، کارگران امنیت معیشتی خود را از دست 
 .دهند می

تایر در محل کارشان برای پایان دادن به  تجمعات همه روزه کارگران کارخانه کیان -*

 :بالتکلیفی شللی ومعیشتیشان

پایان دادن به بالتکلیفی شغلی تایر برای  کارگران کارخانه کیان: برپایه خبر منتشره آمده است 

 .ومعیشتیشان، همه روزه در محل کارشان،تجمع می کنند

 تایر به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیام ارسالی کارگران کارخانه کیان

در حالی که اکثر خبرگزاری های جمهوری اسالمی نیز خبر تعطیلی کارخانه کیان تایر را در 
بری درراه است و واقعا ذهن ها رابرای تعطیلی شرکت اماده خبرهای خود قرار دادند گویا خ

ما کارگران شرکت کیان تایر تا اخرین نفس برای معیشت خانواده های خود میجنگیم . میکنند 
و نخواهیم گذاشت تا به عاقبت کارخانه هایی که در سال های گذشته توسط بی کفایتی 

  . مستولین بسته شدند دچار شویم

که همه عزم راسخ داشتند که شرکت را تعطیل بکنند با مقاومت کارگران  ۵۱ال قبال هم در س

  .مواجه شدند

  کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد

  به داد کیان تایر برسید

یابند و پیگیر  تایر هر روزه در محوطه کارخانه حضور می الزم به ذکر است که کارگران کیان
 .اند که اجازه تعطیلی شرکت را نخواهند داد هبازگشایی شرکت هستند و همچنین اعالم کرد

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

نرگس :آمده است۰۰۱۰ فروردین ۵۰چهارشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
شان در  ای در این روز با اشاره به اینکه فعالیت زاده با انتشار بیانیه محمدی و عالیه مطلب

سازی و حبس  اند، نسبت به پرونده زنان و حقوق بشر بوده و جرمی مرتکب نشدهی  حوزه

 .خود اعتراض کردند

کارگر حق طلب کارخانه سیمان آباده زیرسایه بی خیالی نهادهای  3اخراج  -*
 : مسئو 

بدنبال اعتراضات دامنه کارگران کارخانه سیمان آباده درسال : برپایه خبرمنتشره آمده است 
کارگر حق  5بت به عدم پرداخت بموقع حقوق ونداشتن امنیت شغلی،در سال جدید نس 0011

طلب این واحد تولیدی دراستان فارس بنابه تصمیم مدیریت زیرسایه بی خیالی نهادهای 
 .مستول از کار اخراج شدند

روز از سال جدید وعلیرغم وعده و وعیدهای مستوالن شهرستان نه تنها  25پس از گذشت 
رگران کارخانه سیمان آباده مبنی برنداشتن امنیت معیشتی و شغلی حل نشد مشکل کا

 .همکار حق طلبشان از طر  مدیریت در ادامه تهدیدهای مکررشان از کار اخراج شدند 5بلکه 



فروردین کارگران شرکت بهره  22گزارشی درباره تجمع اعتراضی روز دوشنبه  -*

 :شت ساعات کاری به قبل از کرونابرداری نفت و گاز گچساران نسبت به بازگ

 پیام دریافتی از کارکنان عملیات مناطق نفت خیز جنوب: برپایه خبرمنتشره آمده است 

 سالم به گردانندگان کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت

از نیروهای معاونت خدمات تعمیرات و نگهداری واحد تعمیرات خطوط لوله نفت و گاز کارون 

 .هستم

من و همکارانم الزم دیدیم توضیحی در مورد اعتراض اخیرمان برای انتشار در کانال شما ارائه 

 .بدهیم

روز دوشنبه بیست و دوم فروردین ما و گروه دیگری از همکاران رسمی و پیمانی در نفت و گاز 
 آغاجری و گچساران نسبت به تغییر شیفت ها از دوازده ساعت کار به هشت ساعت -مارون 

 .دست به اعتراض زدیم

ممکن است این سوال پیش آمده باشد که چرا ما در این اعتراض خواهان آن شدیم که ساعت 

 !کارمان بیشتر شود

قبل از شیوع کرونا شیفت های کار ما چرخشی به شکل نوبتکاری در سه شیفت هشت 
منابع انسانی  ساعته بود که االن تقریبا دو سال است با بخشنامه معاونت برنامه ریزی و

یعنی .شیفت ها تغییر کرده و  دو نوبتکار صبح و شب گردان به جای شیفت چرخشی شدیم

 .به جای سه شیفت هشت ساعته به دو شیفت دوازده ساعته تغییر کردیم

نکته اول این که در شیفت های فعلی حق شیفت بیشتری دریافت میکنیم و بنابراین از نظر 

 .به نفعمان استاقتصادی و دریافتی بیشتر 

دوم این که قبال در نوبتکاری سه شیفت ما باید دوازده روز کار میکردیم و چهار روز به استراحت 
میرفتیم اما در شیفت دوازده ساعته االن چهار روز کار کرده و چهار روز اصطالحا رست یا همان 

 .خانواده هستیماستراحت میرویم و به این ترتیب ساعت بیشتر و روزهای بیشتری در کنار 

وقتی که سه شیفت بودیم .سومین مستله به بحث امنیت جانی و خطرات جاده ای بر میگردد
برای هر شیفت سی و شش سرویس برای جمع آوری ما الزم بود اما االن شانزده سرویس 
این کار را انجام میدهند پس با این حساب خطر تصادفات جاده ای ما تقریبا به نص  رسیده 

 .است

هارم اینکه به دلیل مشکالت اقتصادی و پایین بودن حقوق ها برخی از ما که بخصوص فرزند چ
دانشجو یا فرزند آماده ازدواج داریم مجبور هستیم برای این که بقول معرو  دخلمان با 

 .خرجمان بخواند شغل آزاد هم داشته باشیم

سنپ کار می کنند یا تعداد دیگری تعداد زیادی از همکاران ما در روزهای استراحت در آهانس و ا
کار جوشکاری و تعمیرات پمپ و برقکاری و مکانیکی کار میکنند بنابراین در نوبتکاری دو شیفته 

 .فرصت بیشتری داریم که به کار دوم خود برسیم

امیدواریم که با این توضیحات دلیل اینکه همچنان میخواهیم تن به کارکرد دوازده ساعته و دو 

 .بدهیم شفا  و روشن شده باشد شیفته شدن

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

آمده ۰۰۱۰ فروردین۵۰چهارشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،

هوشیار شعبانی، در این روز در دادگاه انقالب سقز مستقر در شهرستان بانه به :است
 .ماه آن به حالت تعلیق درآمده محکوم شد ۵سال حبس که  ۰به « تبلیغ علیه نظام»اتهام 



 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

احد :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۵۰چهارشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
تبلیغ علیه نظام »مولودی و حسین خلیانی در این روز در دادگاه انقالب نقده هر کدام با اتهام 

 به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند« از احزاب مخال  نظامبه نفع یکی 

اعتراض تعدادی از ساکنان قروه به محل ساخِت یک کارخانه جدید روی  -*
 :های کشاورزی زمین
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شهرستان قروه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع اهالی مقابل محل ساخت یک کارخانه جدید 
  .در این منطقه خبر دادند

ها تعطیل  نبودِن فعالیت ی به صرفه کارخانه فوالد زاگرس به بهانه ۹۵در سال : گویند ها می آن
  .نفر به طور مستقیم بیکار شدند ۰۱۱شد و حدود 

ی لم یزرع  محمد شریعتمداری، وزیر کار سابق، در یک منطقه ۹۵ها؛ در سال  ی آن به گفته
ی جدید را زد و قرار شد فعالیت ساخت کارخانه در این منطقه آغاز شود  کلنگ تاسیس کارخانه

  .م قرار گرفت، اما بعد از چند ماه فعالیت ساخت کارخانه متوق  شدکه مورد استقبال مردم ه

های کشاورزی این  ی دیگری روی بخشی از زمین ساخت کارخانه ۹۹سال : گویند ها می آن
کنند و ساخت کارخانه  ها ارتزاق می صدها خانوار از فعالیت روی این زمین. منطقه آغاز شد
  .کند دم و کشاورزان این منطقه را نابود میهای کشاورزی زندگی مر روی این زمین

ی جدید، از منابع طبیعی سند گرفتند که این  ی معترضان؛ متولیان ساخت کارخانه به گفته
  .سند بعد از اعتراض و ثبت شکایت اهالی در شعبه هفت دادگاه سنندج باطل شد

د و فعالیت بر روی این بعد از ابطال سند، منابع طبیعی مجدد اعتراض کر: گویند معترضان می
ها سبز  ها با لودر گندمی که مردم کاشته بودند و روی این زمین آن. ها باز هم آغاز شد زمین

  .شده بود را با خاک یکسان کردند

حاضران در تجمع از مستوالن مربوطه خواستار رسیدگی به این موضوع و متوق  کردِن این 
مکان . یزرع دیگری برای ساخت کارخانه وجود دارد لمهای  زمین: گویند آنها می. پروهه شدند

دانیم چرا برای ساخت کارخانه،  ی فوالد زاگرس بهترین موقعیت را دارد اما نمی کارخانه
 .های کشاورزی را خراب کنند خواهند زمین می

 :جان باخت چاه وغرق شدنسعادت آباد تهران براثر سقوط در یک کارگر جوان در -*

ساله تبعه  26، کارگرمیهمان :آمده است  25روز پنج شنبه شره در تاریخ برپایه خبرمنت
افعانستان حین کاردر یک پروهه ساختمانی که درمرحله گودبرداری بود و در گوشه ای از زمین 

داخل این چاه آب وجود داشت، به داخل  گودبرداری شده چاهی به عمق  متر حفر شده بودو

 .خفه شدچاه  سقوط کرده و غرق  و این
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عدم پرداخت :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*
های تهدید آمیز  مطالبات بازنشستگان و اقدام عوامل امنیتی با ارسا  پیامک

 : درجهت سرکوب اعتراضات سراسری بازنشستگان

راضات با گسترش اعت: به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت و احد آمده است 
بازنشستگان، کارگران، معلمان و دیگر اقشار فرودست و سراسری شدن این اعتراضات، با 
توجه به اینکه دولت مردان برنامه و قصدی برای پرداخت مطالبات ندارند، بنابراین عوامل 

کنند و این  دولتی، حکومتی و امنیتی تمام قد با همه امکانات اقدام به سرکوب معترضین می
با ارسال پیامک در سطح انبوه از طریق تلفن همراه و فضای مجازی به کاربران بار هم 

 .گروههای تلگرامی، درصدد خاموش کردن این اعتراضات هستند

 :تهدید آمیز عوامل امنیتی متن ارسال پیامک

 :هشدار"

جریانهای معاند و سرویس های جاسوسی قصد بهره برداری از تجمعات صنفی را دارد و در 
بدین جهت اخطار می گردد از . راستا اقدام به بازنشر فراخوان های متعددی می نمایداین 

بدیهی است .بازنشر فراخوان های آنها و شرکت در تجمعات به طور جد اجتناب فرمائید

 ".درصورت مشاهده جنابعالی در تجمعات برخورد قانونی با شما صورت خواهد گرفت

با بازنشتگان تامین  ۰۰۱۰فروردین  ۵۵و  ۵۰ر روزهای رفتار خشونت بار عوامل امنیتی د 
توجهی دولت در  اجتماعی مقابل مجلس و بازنشستگان مخابرات در میدان آراهنتین نشانگر بی

 .باشد پرداخت مطالبات و استفاده همه جانبه از ابزار سرکوب می

که روز ( بهشتاردی ۰۰)سندیکای کارگران شرکت واحد با توجه به نزدیک شدن اول ماه مه 
ی کارگران، معلمان، بازنشستگان،  باشد، را فرصتی برای ایستادگی متحدانه جهانی کارگر می

 .داند مزد بگیران و تمام فرودستان در مقابل ظلم وفساد و تبعیض در کشور می

 کشان اتحاد است و تشکیالت متحد شویم که چاره زحمت

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

در این :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۵۵پنجشنبه  رش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،به گزا
روز مهدی صالحی قلعه شاهرخی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از 

، به دلیل آنچه خطای پزشکی در درمان عنوان شد، ۹۶ماه  شدگان اعتراضات دی بازداشت

 .در زندان اصفهان جان باخت

درمحکومیت برخوردهای غیرفرهنگی ( تهران ) نون صنفی معلمان ایران بیانیه کا -*
  :و غیرانسانی بادان  آموزان

کانون صنفی معلمان ایران  : آمده است  آبان، 25روز پنج شنبه برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
بیانیه ای بشرح زیردرمحکومیت برخوردهای غیرفرهنگی و غیرانسانی بادانش ( تهران ) 

 :وزان،منتشرکردآم

پخش تصاویری از برخوردهای زشت و مشمتز کننده یکی از فرهنگیان با دانش آموزان یک 
مدرسه ، واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی در  محکومیت چنین رفتارهایی 

 .ایجاد کرده است

دامات غیر معلمان هم به صورت گسترده در کنار سایر هموطنان به درستی نسبت به چنین اق

 .فرهنگی واکنش نشان داده و محکوم کرده اند

الزم می داند نکاتی را خطاب به ( تهران ) در همین راستا کانون صنفی معلمان ایران 

 :هموطنان عزیز و جامعه فرهنگیان متذکر شود



حفظ حقوق دانش آموزان به عنوان کودک در محیط آموزشی از اصول بنیادین حقوق بشر . یک
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه آسیب روانی، جسمی و شخصیتی  است که،

لذا رعایت این حقوق بنیادین . مصداق مشخصی  از نقض حقوق بشر محسوب می شود

 .وظیفه ای همگانی است

مشکالت آموزشی و پرورشی در مدارس ایران بیش از هرچیز ناشی ساختار معیوب . دو
این ساختار ایدئولوهیک همواره . زش و پرورش ایران استآموزشی و غیر مدرن حاکم بر آمو

ساختاری که در آن رعایت حقوق . های صنفی فرهنگیان بوده است مورد نقد جدی تشکل
انسانی و شهروندی جایی ندارد و با فرصت طلبی، مستولیت مشکالت پیش آمده این چنینی 

ساختاری صورت نگیرد، همواره شاهد  تا زمانیکه تحول بنیادینی در چنین. را بر عهده نمی گیرد

 .نقض حقوق بنیادین دانش آموزان و معلمان خواهیم بود

مستولیت و رسالت معلمان به عنوان پرورش دهنده نسل های آینده این سرزمین ایجاب . سه
مراقبت از . می کند که در رعایت حقوق دانش آموزان و آگاه سازی در این زمینه پیشتاز باشند

معه دلسوز و زحمت کش فرهنگیان یکی از وظای  صنفی ماست و در این زمینه الزم اعتبار جا
ارتباط هر چه بیشتر با اولیا دانش آموزان و درگیر کردن . است مراقبت بیشتری انجام دهیم 

خانواده ها در مسائل تربیتی و انضباطی در مدارس می تواند به عنوان راه حلی برای 

 .تارهای زشتی موثر باشدجلوگیری از بروز چنین رف

ضمن محکومیت مجدد رفتارهای غیر فرهنگی با دانش ( تهران) کانون صنفی معلمان ایران 
آموزان و بویۀه رفتار غیر انسانی اخیر ، خواستار برخورد جدی با فرد خاطی شده و یادآوری می 

بدون تحول  کند که مشکل اصلی بروز چنین حوادثی در ساختار معیوب آموزشی ایران است و

 .در چنین ساختاری، متاسفانه در آینده همچنان شاهد تکرار موارد مشابه خواهیم بود

 :  جان باختساله در مهرشهر کرج براثر سقوط از ارتفاع 22یک کار -*

مهرشهرکرج براثر از  0ساله حین کاردر ساختمانی نیمه کاره واقع در منطقه فاز  21یک کارگر 

 .شد ودرراه بیمارستان جان خودراازدست دادطبقه سوم بشدت مجروح 

ای شاغل در پاالیشگاه آدی  کنگان در اعتراض به عدم افزای   کارگران پروژه -*
 :  دست به اعتصاب زدنددستمزد

 

: آمده است  ۰۰۱۰فروردین  ۵۶ در تاریخ روز جمعه  اتحادیه آزاد کارگران ایرانبه گزارش  
یشگاه آدیش کنگان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد دست از ای شاغل در پاال کارگران پروهه
ای شاغل در پاالیشگاه آدیش کنگان که در  نفر از کارگران پروهه ۰۱۱حدود . کار کشیدند

استخدام شرکت مبین صنعت و پیمانکاری ممبینی هستند، در اعتراض به عدم افزایش 

  .جمعی تسویه حساب کردند دستمزد برای سال جدید دست از کار کشیدند و به صورت

ها  درصدی دستمزد ۵۱ای شاغل در این شرکت روز گذشته خواستار افزایش  کارگران پروهه
نفر  ۰۱۱درصدی به دستمزد کارگران شد که حدود  ۰۱شدند اما پیمانکار تنها حاضر به افزایش 



ز کار کشیده و شان دست ا از این کارگران در اعتراض به عدم افزایش دستمزد مطالبق خواسته

  .تسویه حساب نمودند

 امنیتی نیروهای توسط کارگری فعالین از عباسی امیر و صیدی مرتضی -*

 :شدند بازداشت

 

 صیدی مرتضی کارگری فعال منزل به شخصی لباس نیروهای ۰۰۱۰ فروردین ۵۶ جمعه امروز
 فعال یگرد عباسی امیر و او وی، شخصی لوازم ضبط و منزل تفتیش ضمن و بردند یورش

 . نمودند بازداشت را کارگری

 ساختمانی کار به و هستند تهران ساکن کارگری فعالین از عباسی امیر و صیدی مرتضی
 مشغولند

 :گزارش می دهد  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت -*

) آدیش کنگان نفر از همکاران پروهه ساخت مخازن در پاالیشگاه  ۰۱۱بنا بر اخبار منتشره حدود 
در   فروردین ۵۶امروز جمعه ( پیمانکاری جمشید ممبینی ؛ شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه

اعتراض این همکاران .حرکتی اعتراضی کار را تعطیل و با پیمانکار پروهه تسویه حساب کرده اند
حاضر پیمانکار پروهه فقط .ها از سوی کارفرما بوده است درصدی دستمزد ۵۱به عدم افزایش  

 .درصدی دستمزدها بوده که مورد موافقت کارگران قرار نگرفته است ۰۱به  افزایش 

کارگران شرکتی مخابرات اصفهان دراعتراض به خلف وعده مبارزات ادامه  -*

 :  همچنان دنبا  می گرددشرکت شسکام و برای احقاق حقوق برحقشان

کارگران شرکتی مخابرات  :آمده است ،0010فروردین 26روز جمعه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
اصفهان دراعتراض به خل  وعده شرکت شسکام و برای احقاق حقوق برحقشان ازجمله 

 .اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل،خبردادند

کارگران معترض شرکت مخابرات اصفهان با اشاره به ثبت شکایتشان از شرکت شسکام تا 
شرکت شسکام بر خال  قولی که در حضور : گفتند آخر فرودین ماه،به خبرنگار رسانه ای

بندی مشاغل امتناع کرد و تنها ضریب  نماینده فرماندار و اداره کار داده بود از اجرای طرح طبقه

 .ریالی اعمال گردید

شرکت شسکام بر خال  قولی که در حضور نماینده فرماندار و اداره کار داده بود، : آنها افزودند
  .بندی مشاغل امتناع کرد و تنها ضریب ریالی اعمال گردید هاز اجرای طرح طبق

بندی اجرایی نشد بلکه  نه تنها طبقه:کارگران حق طلب شرکت مخابرات اصفهان ادامه دادند
ام دی آ  که در  به طور مثال نیروی. ها که به اشتباه داده شده نیز تصحیح نگردید عنوان گروه

با مدرک فوق دیپلم و بر ( بندی شسکام از طبقه 51صفحه )گروه شغلی تکنسین تعمیرات 
ابقا گردیده  6گرفت با عنوانی غلط و در گروه  قرار می 00تا  01اساس تجربه کاری باید از گروه 

همچنین در . عدالتی مشهود است است و در خصوص باقِی مشاغل هم این اتفاق و بی
کش سیم بانی و کابل و  بندی ضعی  شرکت شسکام عنوانی برای نیروهای زحمت طبقه



وجود ندارد و بصورت فرضی و بر اساس بودجه خودشان تعیین شده  ADSL حتی در گروه

  .است

با وجود این طرح ضعیفی که شرکت شسکام ارائه داده، ما به اجرای همین :آنها گفتند

  .بندی هم راضی شدیم اما شرکت حاضر نشد طرح خود را نیز اجرایی کند طبقه

بندی از شرکت مادر  طبق قانون، شرکت زیرمجموعه باید در اجرای طرح طبقه:ه کردندآنها اضاف
بندی شرکت مخابرات باید برای ما اجرایی شود اما شسکام طرح  یعنی طرح طبقه. پیروی کند

  .ای برای خود نوشت و حتی همان طرح خود را نیز اجرایی نکرد جداگانه

ان مرکزی کرج خطاب به همسرش منیره پیام اختصاصی اسماعیل عبدی از زند -*

 : عبدی

، از قول اسماعیل عبدی می  های صنفی فرهنگیان ایران شورای هماهنگی تشکل کانال

 : نویسد 

 ستمماننِد امیر ، گرِم رویا ه

 چون ماندانا همیشه تنها هستم

 دلتنگِی من به لطِ  سلوِل تو نیست

 فکِر مبینا هستم! ای زندانبان

 سالم منیره جان

 روزگار سختت به خیر عزیز من

 .بوسم های نجیبت را می گویم، و دست امسال هم تولدت را از زندان تبریک می

مان، برای مبینا، ماندانا و  بمان برای تک تک روزهایی که ندیدمت، برای بوی آشنای خانه

 .اند اند و بر حضور کوهوار تو تکیه کرده امیرحسین که در هوای نبودنم قد کشیده

ست که مرا به زندگی پیوند  همه دیوارهای مرئی و نامرئی، تنها وجود تو ینجا، میان اینا

 .بخشی؛ تا دوام بیاورم تو سهم مرا از آسمان کوچک زندان وسعت می. زند می

  .های تو را دارد دار صورت اندوهگین توست، و ایستادگی شکل دست بی شک آزادگی وام

ام از زندان، برای امید من که به روزگاری روشن  ای بریده بریدهه دوام بیاور برای تلفن! منیره
 .کنار تو نفس بکشم و صورت فرزندانمان را ببوسم

 گردد روزی به جهان بهار بر می

 گردد شمار بر می آرامشِ بی

 !ماه منیر! رفیق من! خاموش نشو

 گردد خورشید به این مدار بر می

 ۰۰۱۰وردین فر ۰۵۵ زندان مرکزی کرج۰ اسماعیل عبدی

 :  اعتصاب نمودند کارکنان پست یزد برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق -*



از آغاز سال جدید تا به  :آمده است ،0010فروردین 26روز جمعه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
امروز چند روز کارکنان پست یزد برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان دست به 

 .و از توزیع نامه ها وبسته های پستی خودداری کردند اعتصاب زدند

فروردین یک منبع خبری محلی،از ابتدای سال تا کنون چندین روز پست چی  26برپایه گزارش 
ها که در سرما و گرما و کرونا در کنار مردم بودند به دلیل عدم پرداخت معوقات به حق خود 

دم با تاخیر به دستشان رسیده است، که ریشه اعتصاب کردنده اند و مرسوالت و نامه های مر
این موضوع در اولویت قرار ندادن پرداخت معوقات این قشر زحمت کش و پرداخت به پیمانکاران 

 .دیگر و برخورد های نامناسب از مهمترین دالیل این اعتراضات بوده است

 : دهی احضار و تفهیم اتهام فرامرز سه -*

 

دهی، شاعر و عضو  فرامرز سه: انون نویسندگان ایران آمده است به گزارش کانال تلگرامی ک
دادسرای  ۰۱ی  فروردین، در پی ابالغِ قبلی به شعبه ۵۵کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه 

 .عمومی و انقالب شهرستان اهواز احضار و تفهیم اتهام شد

های  ها و یا سازمان عِ گروهفعالیت تبلیغی به نف»دهی از بابت اتهام  در این جلسه فرامرز سه
با حضور وکیل مدافعش، مورد بازجویی قرار گرفت و « مخالِ  نظام جمهوری اسالمی ایران

این شاعر ساکن بهبهان پس از دفاع و رِد اتهام انتسابی با تودیع قرار کفالِت . تفهیم اتهام شد

 .میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد ۰۱۱

های اخیر، فشار بر اعضای کانون  ها در ماه سازی رها و پروندهی احضا در پی موج تازه
این احضار در حالی صورت گرفته است . نویسندگان ایران نیز همچون گذشته ادامه یافته است

، آرش گنجی، هاله (مهابادی)اکنون چهار عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان  که هم

 .برند می صفرزاده و علیرضا ثقفی در زندان به سر

 : ممانعت بهداری زندان کچویی از فرستادن علی رضا ثقفی به بیمارستان -*

 

در سه روز :آمده است ۰۰۱۰فروردین  ۵۶درتاریخ روز  کانون مدافعان حقوق کارگر به گزارش
درجه بوده است که بهداری زندان  ۵۵گذشته در چندین نوبت فشار خون علیرضا ثقفی تا حد 

ار محدودی با ایشان رفتار می کند و با دادن چند قرص معمولی ایشان را کچویی در حد بسی
حتي رئیس زندان شخصا خودش در دیدار با علیرضا ثقفی تایید می . به بند زندان می فرستد



کند که ایشان وضعیت جسمی اش بسیار وخیم است و نیاز دارد که به بیمارستان فرستاده 

 .شود

زاده تا به امروز بطور مستقیم  االسالم الدین شیخ از زمان شجاع بهداری های زندان های ایران
خود عاملی هستند برای اذیت و آزار که به شکنجه های سیاه معرو  هستند و با جلوگیری از 
فرستادن زندانی به بیمارستان و ندادن داروی زندانیان در از بین بردن فعالین سیاسی، 

وران های این حاکمیت در کنار بازجویان و شرایط بد کارگری، اجتماعی و مدنی در تمامی د
زندان نقش ضد انسانی خود را به نمایش گذاشته اند که نمونه های آن بسیار فراوان هستند 
از زنده یاددان زهرا کاظمی، هدا صابر،ستار بهشتی، شاهرخ زمانی تا آبتین بکتاش و اخیرا 

 .توان نام برد مهدي صالحي در اصفهان می

کارگر فردی شناخته شده در مبارزات کارگری جهانی   ا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوقعلیرض
از امریکای التین، آفریقا تا آسیا یکی از دالیل زندانی بودن اش بخاطر شرکت در نشست 

سازمان جهانی به نمایندگی از طر  کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری  ۰۱۵۱ساالنه 
یط ضد انسانی در زندان بسر ببرد و زندانی بودن ایشان بخاطر دفاع و است و ایشان در شرا

مبارزه برای طبقه کارگر ایران و جهان است و در چند هفته گذشته بسیاری از نهادها و 
کنفدراسیون های کارگری جهانی از جمله کانون نویسندگان ایران،  کانون صنفی معلمان ایران 

ترکیه، فرانسه، کنفدراسیون مواد غذایی ، کنفدراسیون  کنفدراسیون های کارگری( تهران)
  .جهانی اتحادیه های کارگری مورد حمایت قرار گرفته

کانون مدافعان حقوق کارگر اعالم می کند که بهداری زندان کچویی کرج مستول هر اتفاقی 
ت است که برای علیرضا ثقفی بیافتد و تمامی ارکان نظام باید جوابگو باشند و در نشس

امسال سازمان جهانی کار جنبش صنفی جهانی کارگران با همفکری با هم بار دیگر به نقش 
  .ضد کارگری حکومت می پردازند و شرایط ضدکارگری حکومت ایران را  رسواتر خواهند کرد

 :اصفهان حین کار براثر تصادف 0جان باختن کارگر شهرداری منطقه  -*

شرکت خدماتی سبز صفه )اصفهان 0شهرداری منطقه  فروردین،یک کارگر 26صبج روز جمعه 
حین کار در خروجی خیابان هشت بهشت در محدوده بزرگراه صیاد شیرازی براثربرخورد (تمیز

 .متر به جلودر دم جان خود را ازدست داد 9یک خود رو با وی و پرتاب شدن به میزان 

 راضی شسکام ناقصِ  بندیِ  طبقه طرح به :اصفهان مخابرات شرکتی نیروهای -*
 :نکردند اجرا هم را همان اما شدیم
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نیروهای شرکتی مخابرات : آمده است  0010فروزدین  26به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
اصفهان در تماس با خبرنگار ایلنا، از ثبت شکایت خود از شرکت شسکام تا آخر فرودین ماه 

رماندار شرکت شسکام بر خال  قولی که در حضور نماینده ف: گویند این نیروها می .خبر دادند
بندی مشاغل امتناع کرد و تنها ضریب ریالی اعمال  و اداره کار داده بود، از اجرای طرح طبقه

  .گردید

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1218503-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%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-9/1218503-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


ها که به اشتباه داده  بندی اجرایی نشد بلکه عنوان گروه ی این نیروها، نه تنها طبقه به گفته
کنسین تعمیرات ام دی آ  که در گروه شغلی ت به طور مثال نیروی. شده نیز تصحیح نگردید

با مدرک فوق دیپلم و بر اساس تجربه کاری باید از گروه ( بندی شسکام از طبقه ۵۱صفحه )
ابقا گردیده است و در خصوص باقِی  ۶گرفت با عنوانی غلط و در گروه  قرار می ۰۰تا ۰۱

بندی ضعی  شرکت  همچنین در طبقه. عدالتی مشهود است مشاغل هم این اتفاق و بی
وجود  ADSL نی برای نیروهای زحمت کش سیم بانی و کابل و حتی در گروهشسکام عنوا

  .ندارد و بصورت فرضی و بر اساس بودجه خودشان تعیین شده است

گویند با وجود این طرح ضعیفی که شرکت شسکام ارائه داده،  نیروهای شرکتی مخابرات می
شد طرح خود را نیز اجرایی بندی هم راضی شدیم اما شرکت حاضر ن ما به اجرای همین طبقه

بندی از  ی این نیروها طبق قانون، شرکت زیرمجموعه باید در اجرای طرح طبقه به گفته .کند
بندی شرکت مخابرات باید برای ما اجرایی شود اما  یعنی طرح طبقه. شرکت مادر پیروی کند
  .نکرد ای برای خود نوشت و حتی همان طرح خود را نیز اجرایی شسکام طرح جداگانه

گفتنی است؛ اثر انگشت تعدادی از نیروهای شرکتی مخابرات اصفهان پیشتر به دلیل ثبت 
. شکایت از شرکت شسکام حذ  شده بود اما این نیروها در اسفندماه به کار خود برگشتند

بندی مشاغل معترض  در حال حاضر این نیروها به وضعیت خود و عدم اجرای طرح طبقه
بازگشت به کار ما چیزی را تغییر نداده و شرکت همچنان از اجرای طرح گویند  هستند و می

 .کند بندی امتناع می طبقه

فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران برای تجمع در دفاع ازامنیت  -*
  :همکار مقابل استانداری 32شللی ومیشتی بازکردن کارت 

 9ساعت  –فروردین  27شنبه :زمان

 ب استانداری خوزستانمقابل در:مکان

 :خواسته ها

 تعین تكلی  شركت، استمرار در ورود مواد اولیه ، ترمیم خطوط  -

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل   -

 نفر از پرسنل  51باز کردن کارت  -

 :بخ  پایانی فراخوان

حاال که گوش شنوایی نیست که فریاد ما را بشنود و یاریگری نیست که یاریگر کارگر باشد 
فروردین ماه درب استانداری خوزستان تجمع کرده و خواسته هایمان را  27ردا شنبه مورخ ف

 .فریاد خواهیم زد

تا زمانی که نتیجه ای ملموس دستگیرمان نشود ، درب استانداری خوزستان سکنی گزیده و 
اگر نیاز باشد درب مجلس شورای اسالمی و دفتر ریاست جمهوری نیز بست خواهیم 

 .نشست

 صبح درب استانداری 9به راس ساعت ه ما فردا شنوعد

 ۷ از بی  نشدن پرداخت:هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  جانباز بازنشسته -*
 ابطا  بازنشستگی صندوق انتقا  دستورالعمل /هما بازنشستگان مطالبات از ماه

 :شود
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از )محمدحسین غفوریان : آمده است  0010فروزدین  26به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
متاسفانه »: به خبرنگار ایلنا، گفت( ی هواپیمایی جمهوری اسامی هما ان بازنشستهجانباز

اند، اعتنایی به مشکالت ایثارگران و  سرپرستی که برای شرکت هما انتخاب نموده
نداشته و مطالبات و معوقات ما بازنشستگان و ایثارگران  بازنشستگان و حتی بعضا شاغالن

« محمد محمدی بخش»ست شرکت هواپیمایی هما آقای همچنین سرپر. شود پرداخت نمی
توسط وزیر راه در هما حضور دارند که با توجه به  بصورت سرپرست ماه هست که ۱به مدت 

  .مستولیت ایشان در هواپیمایی کشوری، طبیعتا وقت کافی برای اداره هما را ندارند

اند،  نداشته و حتی حاضر نشده ضمنا ایشان مانند مدیرعامل قبلی، اعتنایی به ما»: وی افزود
  با مدیرعامل کانون بازنشستگی هما که بطور قانونی و رسمی نماینده بازنشستگان هما

در حال حاضر  .است، جلساتی برای رفع مشکالت داشته باشد که جای بسی تاس  است
 ماه هست که برخی از مطالبات بازنشستگان شرکت هما مانند حق عائله مندی و ۱بیش از 

سازی حقوق ایثارگران و اعطای طبقه شغلی به بازنشستگان قبل  اوالد، حق رفاهی، همسان
های دولت باید به بازنشستگان تعلق گیرد،  که بر اساس مصوبات و بخشنامه ۹۶از سال 

که باعث نگرانی و  ای از ابهام است ها در هاله متاسفانه اجرای آن  .اند پرداخت نشده
   «.و بازنشستگان شده استنارضایتی ایثارگران 

با اشاره به انتظارهای بازنشستگان و ایثارگران از وزارت راه و  ی هما این بازنشسته
از سرپرست جدید و موقت هما انتظار داشتیم که »: شهرسازی و سرپرست موقت هما، گفت

    «.این موارد را پیگیری کنند که متاسفانه هنوز اعتنایی به مطالبات ما ندارد

فوریان با اشاره به تصویب ادغام موسسه صندوق بازنشستگی هما در صندوق غ
عدم رضایت اعضای صندوق   باتوجه به»: ، گفت۰۰۱۰بودجه  بازنشستگی کشوری در

بازنشستگی هما از این انتقال و اعالم آن به شورای محترم نگهبان به همراه فتاوی حضرت 
یت کامل بازنشستگان هما برای انتقال صندوق و مراجع تقلید در خصوص جلب رضا( ره)امام 

بازنشستگی هما، شورای نگهبان، بنِد مربوط به این انتقال را به منظور اصالح برای رعایت 
حقوق شرعی و قانونی اعضای هر دو صندوق به مجلس برگشت دادند که مجلس شورای 

 «دو صندوقبا حفظ حقوق شرعی و قانونی هر » اسالمی نیز با اضافه نمودن جمله
  .به شورای نگهبان ارسال کرد دوباره آن را

بدیهی است با توجه به اینکه اعضای صندوق هما با انتقال صندوق بازنشستگی »: وی افزود
دانند  هما به صندوق بازنشستگی کشوری موافق نیستند، این حق را برای خود محفوظ می

نیز تاکید شورای نگهبان برای رعایت و مراجع عظام تقلید و  که بر اساس فتاوی حضرت امام
حقوق شرعی و قانونی اعضای هر دو صندوق با انتقال این صندوق مخالفت نمایند و از طریق 

 «.مراجع قضایی صالحه خواستار ابطال دستورالعمل انتقال صندوق شوند

  پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری در خصوص ۰۱۱غفوریان با اشاره به وجود بیش از 
ها، که در حال  اموال و حسابرسی واگذاری صندوق بازنشستگی هما، بررسی شیوه مدیریت

از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست رسیدگی به مشکل و »: بررسی هستند، گفت
عدم اجرای   باید دانست که به علت. هزار بازنشسته و خانواده آنان را نیز داریم ۰۰اعتراض 
ضمن اینکه مدیرعامل کانون  امیدمان به قوه قضاییه است؛ در حال حاضر تنها قانون،

همچنین از رییس . بازنشستگان هما از طریق دفتر مقام معظم رهبری هم پیگیر هستند



جمهمور محترم مجددا درخواست و تقاضای توجه و رسیدگی به مشکالت و عدم انتقال 
 «.صندوق بازنشستگی هما را نیز داریم

روزبدنبا  از سرگیری تجمعات  82آب زاینده رود برای جاری شدن دوباره  -* 

 : اعتراضی کشاورزان اصفهان نسبت به عدم تخصیص حق آبه
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بدنبال از سرگیری تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهان : برپایه گزارش منتشره آمده است 
رود به مدت  میلیون مترمکعب آب زاینده 05ی،حدود نسبت به عدم تخصی  حق آبه درسال جار

 .ماه جاری خواهد شد اردیبهشت  5روز تا 01

 26رود برای نوبت سوم کشت شرق اصفهان از بامداد  ،خروجی سد زایندهگزارش فوق بنابه 
براین اساس بدنبال حق طلبی کشاورزان اصفهان با از .ماه افزایش یافته است فروردین

نسبت به عدم تخصی  حق آبه پس از تعطالت سال نو،  تجمعات اعتراضیسرگیری برپایی 
 05روزه  01ای  آب در رودخانه زاینده رود دومین بار در فروردین ماه امسال جاری شد تا در دوره

های غرب اصفهان تخصی  پیدا  میلیون مترمکعب آب برای آبیاری نوبت سوم مزارع شرق و باغ

 .کند

های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون ادامه  نگی تشکلبیانیه شورای هماه -*

 :اعتراضات صنفی

 !همکاران عزیز، معلمان شاغل و بازنشسته

 درود بر شما

سال گذشته ، سال خیزش و اعتالی جنبش معلمان برای تحقق مطالباتی بود که یک دهه از 

 .گذرد ها می عمر آن

های مختل  به  حاکمیت در دولت مطالباتی که جزو حقوق اولیه معلمان است، اما توسط
  .شده است گروگان گرفته

شورای هماهنگی با حمایت معلمان مطالبه گر و معترض  ۰۰۱۱در همین راستا در سال 
دهی و رهبری نماید و مطالبات فرهنگیان بازنشسته  توانست یازده تجمع سراسری را سازمان

 .برساندو شاغل را در کنار حق آموزش رایگان به گوش جهانیان 

خبر است و ما  تواند مدعی شود که از خواسته ی معلمان بی امروز هیا فردی از حاکمان نمی

 .حجت نمودیم در سال گذشته با تمام مستوالن اتمام

فرهنگیان شری  ، همانطور که خود بهتر می دانید، شورا ظرفی تشکیالتی است که به ما 
های عضو  ی است هم شورا و هم تشکلدهد، پس ضرور دهی و فراخوان می قدرت سازمان

 .شورا ، در راستای انسجام  ارکان خودبیشتر تالش نمایند

در همین راستا پس از تجمع باشکوه اسفندماه، شورای هماهنگی بنا بر اساسنامه و ضرورت 
العاده تالش نمود ولی  بازسازی تشکیالتی، برای برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق

  .حاکمیتی و امنیتی مانع برگزاری مجامع شورا شدندمتأسفانه نهادهای 

پوشی نموده و بر پیگیری  در چنین شرایطی ضرورت دیدیم که فعال  از برگزاری مجمع چشم
پیش رو بودن هفته معلم و ضرورت ادامه کنشگری، با  مطالبات متمرکز شویم، و با توجه به 

ضات در دستور کار شورای هماهنگی رأی قاطع اعضای شورا و خواست معلمان، ادامه اعترا

  .قرارگرفت و برگزاری مجمع  به فرصتی مناسب موکول شد



دهد که بازنشستگان عزیز چگونه در شرایط  مروری بر اعتراضات در سال گذشته نشان می
سازی اجرا نشد بلکه با رشد نرخ تورم این  تنها همسان کرونایی پای مطالبات ایستادند، اما نه

از گذشته به زیرخط فقر رانده شدند و امروز زندگی با این سطح از درآمد عمال   عزیزان بیش

  .برایشان غیرممکن شده است

نامه ناکارآمد  بندی را سالخی کردند و با آیین در مورد معلمان شاغل هم دیدیم که چگونه رتبه
 .عمال  در پی آن هستند که اقلیتی از افزایش حقوق اندک برخوردار شوند

 .بندی هرگز مورد قبول فرهنگیان نبوده است شکل از رتبه این

گردد و این روزها شاهد آن هستیم که  توجهی حاکمیت به این مطالبات محدود نمی اما بی
هایی که در ادامه  اند، همان تیمی مافیایی صندوق ذخیره فرهنگیان را هد  قرار داده

ل به دنبال سلب حق آموزش سازی آموزش دولت قب های پولی سازی و خصوصی سیاست
رایگان و باکیفیت هستند و حتی در مناطق محروم تحت عناوین مختل  از والدین پول 

  .گیرند می

در کنار این مطالبات ما مدام بر آزادی معلمان زندانی و توق  احضار فعاالن صنفی و لغو احکام 
علمان زندانی آزاد نشدند بلکه ده تنها م زندان معلمان تاکید نمودیم اما از اسفندماه تاکنون نه

  .ها معلم احضار و دادگاهی شدند و همچنان این خط سرکوب و ارعاب ادامه دارد

 :مجموع این شرایط باعث شده است که امروز اعالم کنیم

  .نیافته است یک از مطالبات سال گذشته فرهنگیان تحقق هیا .۰

ت کشوری بوده و بعد از اجرای این قانون و فرهنگیان خواهان اجرای کامل قانون مدیریت خدما
ویۀه  سازی واقعی باید حقوق هر معلم بازنشسته و شاغل به بندی و همسان اعمال رتبه

 .معلمان تازه استخدام و معلمان غیررسمی به باالی خط فقر برسد

و معوقات حق التدریس پرداخت شود ، همچنین  0011پاداش پایان خدمت بازنشستگان 

 .استخدام موقت بطور رسمی پذیرفته شوندمعلمان 

خصوص در مناطق محروم یک حق انسانی و  حق برخورداری از آموزش رایگان و باکیفیت به.۵

 .صراحت بر آن تاکید شده است قانون اساسی به ۱۱همگانی است و در اصل 

رم و کنیم و از والدین محت عنوان یک مطالبه ی جدی پیگیری می ما همچنان این حق را به
خواهیم در این مسیر شورا را همراهی کنند و از پرداخت هر نوع وجهی به  دانش آموزان می

  .مدارس دولتی خودداری نمایند

 .آموزی تحت هر عنوانی پول دریافت نماید هیا مدیری حق ندارد از دانش

د تحت تمام دارایی و امالک وزارتخانه جزئی از مالکیت عمومی است و وزارتخانه حق ندار.۱
صورت رانتی در اختیار  درازی نموده و به عناوینی مانند واگذاری به بخش خصوصی به آنان دست

  .مافیا قرار دهد

فرهنگیان با هرگونه تغییر مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان مخال  بوده و کلیه دارایی صندوق و 
گذاری  ندوق سرمایههای آن متعلق به فرهنگیانی است که در روز اول در این ص زیرمجموعه

 .اند نموده

معلمان زندانی نماد و سمبل جنبش معلمان هستند ، ما برای آزادی آنان از هیا کوششی .۰ 

 . کنیم، آنان باید بدون فوت وقت آزاد شوند دریغ نمی



شده و احکام ظالمانه علیه فعاالن  سازی ، بازداشت و تهدید معلمان متوق  احضار ،  پرونده

 .صنفی لغو شود

 .های مستقل از حاکمیت است ترین عامل موفقیت معلمان، داشتن تشکل مهم. 5

تواند این حق  ما بر حق برخورداری از تشکل مستقل و قدرتمند تاکید داریم و حاکمیت نمی

  .قانونی و صنفی را از ما سلب نماید

ها یا  انونما از همه معلمان در هر شهرستان و استان که تشکل ندارند خواهشمندیم، که ک

 .های صنفی مستقل  تشکیل داده و به شورای هماهنگی بپیوندند انجمن

 !فرهنگیان شری 

توجهی  با توجه به موارد فوق شورای هماهنگی قصد دارد به خاطر عدم تحقق مطالبات و بی
  .صورت مداوم تا رسیدن به هد  ادامه دهد حاکمیت، به اعتراضات خود به

هنگی به تمام فرهنگیان شاغل وبازنشسته در ایران فراخوان درهمین راستا شورای هما
،  قدرتمندانه ومتحد  ۰۱ساعت  ۰۰۱۰دهد که درتجمع روز پنجشنبه، اول اردیبهشت  می

 .شرکت نمایند

 مکان تجمع

  وپرورش اداره کل آموزش: ها مراکز استان

  وپرورش اداره آموزش:  ها شهرستان

  (د قرنیخ سپهب)  پ .جلوی وزارت آ: تهران

  های صنفی فرهنگیان ایران شورای هماهنگی تشکل

 ۰۰۱۰فروردین  ۵۶

 :آب  کردن باز برای اصفهان کشاوزان تجمع تداوم -*

 تجمع کانالها کنار در آب کردن باز برای اصفهان کشاوزان ،۰۰۱۰ فروردین ۵۱ شنبه امروز  

 .کردند

 .دهد نمی کشاورزان به را آب کردن باز اجازه آب سازمان هنوز که است ذکر به الزم

کارگران پروژه ای نسبت به عدم افزای  حقوق با اعتصاب کارگران شرکت  -*

 :  به ادامه اعتراض خود پرداختندپتروشیمی بوشهر 8پتروصنعت اروند سایت 

 



کارگران شرکت پتروصنعت :آمده است فروردین، 27روز شنبه بر پایه گزارش منتشره در تاریخ 
گزارشی در شبکه های اجتماعی بشرح زیراز  پتروشیمی بوشهربا انتشار 0اروند سایت 

 :اعتصابشان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد،خبردادند

 پتروشیمی بوشهر برای شرکت پتروصنعت اروند کارمیکنیم 0نفرهستیم و سایت  71ما حدوده 
بعداز حدوده یک ماه که از سال جدید میگذره امروز وایسادیم که تکلی  حقوق جدید مشخ  

،ماهم همگی ترک کار کردیم و  ی طبق معمول سرپرست کارگاه دنبال بهانه بودبشه ول

 . اومدیم خوابگاه

پتروشیمی بوشهر و  0از دوستان و همکارانی که توی منطقه ی عسلویه و کنگان و  سایت 
برای شرکتهای کیان نصب و سازه پاد و جهانپارس و استیم کارمیکنن تقاضا میکنیم با دیگر 

 . اری کنن که هرچه زودتر تکلی  حقوق جدیدمون معلوم بشهدوستان همک

،پس بهتره با هماهنگ  چون همگی ادعا دارن که هنوز هیا شرکتی اعالم حقوق نکرده
بودنمون این بهانه ی بچگانه رو ازشون بگیریم و مجبور بشن هرچه سریعتر قرارداد جدید 

 .باافزایش حقوق جدید رو اعمال کنن

 :آمده است نفت اعتراضات کارگران پیمانی سازماندهی یشورا به گزارش -*

نفر از همکاران پروهه ساخت مخازن در  ۰۱۱بنا بر اخبار منتشره حدود 
صنعت  ؛ شرکت مبین ممبینی جمشید پیمانکاری ) کنگان آدیش پاالیشگاه
پروهه  رو با پیمانکا کار را تعطیل اعتراضی در حرکتی  فروردین ۵۶امروز جمعه  (اسپانه کوشای
ها از  دستمزد درصدی ۵۱ همکاران به عدم افزایش این اعتراض.حساب کرده اند تسویه

 .کارفرما بوده است سوی

دستمزدها بوده که مورد موافقت کارگران قرار  درصدی ۰۱ پروهه فقط حاضر به افزایش پیمانکار
 .نگرفته است

 :واقعیت تا ادعا از تورم مهار اعالم  -*

 !بگیرد را گذشته تورمی سیل جلوی توانسته ماه هشت ظر  دولت: فتهگ رئیسی ابراهیم

 مدت این در که شده مطرح حالی در ادعا این

 تومن ۰۱۱ شده بود تومن ۵۵ برنج

 تومن ۵۱۱ شده بود ۰۰۱ گوشت

 تومن ۵۱۱ شده بود ۰۰۵ پراید

 تومن ۵۵ شده بود ۵۰ دالر

 کرد پیدا افزایش ۵۱۵ حدود مسکن

 داشته درش ۵۱۵ تا ها اجاره

 .داشته رشد ۰۱۱۵ تا ۵۱ متوسط خوراکی اقالم

 !شده؟ کنترل چطور تورم بنابراین

 کنیم می کار پیمانکاران با که زمانی تانیروهای اورژانس اجتماعی مطرح کردند  -*
 :نداریم اوضاع بهبود به امیدی هیچ
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نیروهای شرکتی اورهانس : آمده است  0010فروردین  27به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از احتماِل تکراِر اتفاقات سال گذشته و تاخیر در پرداخت 

  .حقوق خود ابراز نگرانی کردند

شود  شرکت پیمانکار، مناقصه برگزار میهر سال نزدیک خردادماه برای تعیین : گویند ها می آن
  .ها چند ماه به تعویق بیفتد شود پرداخت حقوق و این جریاِن برگزارِی مناقصه باعث می

ی این نیروها؛ سال گذشته نیروها بعد از گرفتِن حقوق فرودین ماه، دو ماه حقوق  به گفته
  .ها تسویه حساب شد نگرفتند و بعد نزدیک تیرماه با آن

ها باز با  ما نگرانیم که مثل پارسال حقوق: گویند ای شرکتی اورهانس اجتماعی مینیروه
خواهیم حواسشان به نیروهای  تعویق پرداخت شود به همین دلیل از مستولین بهزیستی می

  .شرکتی اورهانس اجتماعی باشد

نیروی شرکتی این نیروها همچنین با انتقاد از اینکه هرکس با هر سابقه و تحصیالتی به عنوان 
گرفتِن حداقل حقوق : گیرد، گفت شود، حداقل حقوق را می اورهانس اجتماعی استخدام می

ی کار و مدرک فوق لیسانس و دکتری دارند آن هم برای انجام  ها تجربه برای کسانی که سال
  .کاری مثل مددکاری اورهانس اجتماعی ناعادالنه است

چرا باید اضافه کار، حق شیفت و سختی کار : یندگو نیروهای شرکتی اورهانس اجتماعی می
  نداشته باشیم؟

ها منتظر به نتیجه رسیدِن طرحِ ساماندهِی استخدام کارکنان دولت  مدت: گویند این نیروها می
شاید اگر این طرح تصویب شود و . بودیم که ظاهرا سرنوشت این طرح هنوز مشخ  نیست

  .ن تغییر کندهایما تبدیل وضعیت شویم وضعیت دریافتی

 .کنیم هیا امیدی به بهبود اوضاع نداریم تا زمانی که با پیمانکاران کار می: گویند ها می آن

 :مشاغل بندی طبقه طرح اجرای برای اهواز آبفای کارگران درخواست -*
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آبفای اهواز  منابع کارگری در : آمده است  0010فرودین  27در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
کارگران شاغل در آبفای اهواز عالرغم دریافت نکردن چندین ماه حقوق، خواستار اجرای : گفتند

توجهی مستوالن آبفای  این کارگران در اعتراض به بی. بندی مشاغل خود هستند طرح طبقه
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ی فروردین ماه، مقابل ساختمان استاندار ۵۰اهواز به پرداخت مطالباتشان، روز چهارشنبه 
 .خوزستان دست به اعتراض صنفی زدند

بندی مشاغل هستیم؛ قول داده بودند به زودی با  ما در انتظار اجرای طرح طبقه: او گفت
یابد اما هنوز هیا خبری از تدوین طرح و ابالغ  اجرای این طرح حقوق و دستمزد ما افزایش می

تیم و انتظار داریم حقوق آن نیست؛ ما کارگران آبفای اهواز، همگی باسابقه و متخص  هس
 .مان با احتساب این سابقه و تخص ، تعیین و پرداخت شود ماهانه

بندی در این منطقه در  عدم اجرای طرح طبقه: این کارگر به نیابت از همکاران خود گفت
ای بر رسیدگی به معیشت کارگران شده  حالیست که به کلیه وزرا و مستوالن، تاکید ویۀه

های داده شده در این خصوص به کارگران آب و فاضالب  ست چرا وعدهاست اما مشخ  نی
 !فعالیت دارند همچنان محقق نشده و بر زمین مانده است  های مختل  اهواز که در بخش

به گفته وی؛ هر یک از کارگران تا سه ماه حقوق و چهار ماه حق بیمه طلبکارند، در عین حال 
ماه حق  ۰۵ماه و برخی تا  ۱۱همچنین . ه استعیدی ما کارگران هم هنوز پرداخت نشد

 .اند سنوات دریافت نکرده

های کارگران نیستند بنابراین پایان هفته  مستولین آب و فاضالب پاسخگوی خواسته: او گفت
گذشته تصمیم گرفتیم با تجمع مقابل ساختمان استانداری، صدای خود را به گوش مستوالن 

 .استانداری برسانیم

ماه حقوق  5تراضات کارگران شهرداری ایرانشهر نسبت به عدم پرداخت ادامه اع -*
 :سا  عیدی  وماه ها حق بیمه زیرسایه سکوت مصلحتی مسئوالن 83 

کارگران شهرداری ایرانشهردر استان :آمده است  فروردین، 27روز شنبه برپایه خبر منتشره 
 05ماه حقوق ، 5عدم پرداخت  سیستان و بلوچستان برای باری دیگر اعتراضشان را نسبت به

 .سال عیدی وماه ها حق بیمه زیرسایه سکوت مصلحتی مستوالن ابرازکردند

تعدادی از کارگران شهرداری ایرانشهر درگفتگوباخبرنگاررسانه ای ضمن بیان مشکالتی که در  
ه ها تحمیل شده است، خواستار رسیدگی بازرسان ادار ماه حقوق بر آن 5عدم دریافت   نتیجه

 .کار به وضعیت مطالبات معوقه خود شدند

توجهی مستوالن استانی در واکنش به اخباری که در شش ماه  یکی از کارگران با انتقاد از بی
گذشته در مورد شرایط سخت زندگی کارگران شهرداری ایرانشهر در نتیجه عدم دریافت 

خواهیم با ورود به  از بازرسی وزارت کار می: چندین ماه حقوق منتشر شده است، گفت
 .شهرداری ایرانشهر به روند پرداخت حقوق کارگران شاغل در آن رسیدگی کند

سال عیدی از  05و ( با احتساب فروردین ماه سال جاری)ماه حقوق  5: وی ادامه داد
شهرداری طلبکاریم که فقط شهرداری قبل از سال نو حدود یک میلیون تومان به حساب حدود 

ماه حقوق سال  0الحساب پرداخت شده و هیا خبری از پرداخت  رت علیکارگر به صو 651
داریم؛  0010گذشته و عیدی و پاداش، علیرغم اینکه کمتر از سه روز تا پایان فروردین ماه سال 

 .نیست

عدم پرداخت حقوق، عیدی و بیمه   شرایط زندگی کارگران شهرداری ایرانشهر به دلیل: او گفت

 .ابت جا دارد وزارت کار؛ بازرسان خود را روانه شهرداری ایرانشهر کندخوب نیست و از این ب

این کارگر با بیان اینکه باید مشخ  شود تا چه زمانی معوقات مزدی کارگران پرداخت 
دهد و آغاز سال  سال است، شهرداری ایرانشهر به ما کارگران عیدی نمی05: شود، گفت می

در حال حاضر هم که ماه . یدی و حقوق سپری کردیمجاری را همانند سالهای گذشته بدون ع

 .تر از همیشه است هایمان خالی مبارک رمضان است، سفره



طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران؛ همه کارگران این مجموعه در فصل گرما و سرما برای رفاه 
از صبح تا مردم و زیباسازی فضای شهر بدون هیچگونه تعطیلی و ایجاد وقفه در کارمان هر روز 

کنند بدون اینکه زحمتشان به چشم بیاید و همیشه دغدغه قرارداد، حقوق،  عصر تالش می
حال سوال این است که چرا قانون برای ما کارگران شهرداری . عیدی و امنیت شغلی دارند

 شود؟ تکلی  ما کارگران چه زمانی مشخ  خواهد شد؟ ایرانشهر رعایت نمی

 : آباده سیمان کارگران مزدی معوقات پرداخت و حمایت درخواست کارزار -*
1218858-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 
کارگران سیمان آباده به  کارزار متن : فروردین آمده است  27در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

 :این شرح است
 ای رئیسیجناب آق

 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

 جناب آقای قالیبا 

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

 جناب آقای عبدالملکی

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 جناب آقای فاطمی امین

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 با سالم

ه درخواست رسیدگی به حقوق معوق ما امضاکنندگان این کارزار، کارکنان کارخانه سیمان آباد
 .خود و الزام به پرداخت آن را از سوی مستوالن کارخانه هستیم

دستمزد کارگران این کارخانه باید هر چه زودتر پرداخت شود و درخواست ما پیگیری این مهم از 
 .سوی مستوالن امر است

 :شدگان توصیهنفر از 322اخراج تعدادی ازکارگران شرکت دخانیات ایران و جذب  -*

شدگان در  نفر از توصیه511بدنبال جذب :آمده است  فروردین، 27بتاریخ  منتشرهبرپایه گزارش 
قرارداد تعدادی ازکارگران  .ها نفر ازکارگران با سابقه اخراج شدند شرکت دخانیات ایران ده

ی ورود  اجازهشرکت دخانیات ایران برای سال جدید تمدید نشده است و از بعد از تعطیالت نوروز

 .به شرکت را پیدا نکردند

همراهی جمعی از : های صنفی فرهنگیان ایران کانا  شورای هماهنگی تشکل -*

 : همکاران و اعضای هیت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان با صالح آزادی

ساعت ده صبح آقای صالح آزادی :آمده است  ۰۰۱۰فروردین  ۵۱روز شنبه برپایه خبر منتشره 
با همراهی عده ای از همکاران و اعضای هیت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در ( لممع)

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1218858-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.karzar.net/abadeh-cement-factory
https://www.karzar.net/abadeh-cement-factory


بازپرسی شعبه یک دادگاه انقالب شهرستان مریوان برای دفاع از اتهامهای انتسابی حضور و 

 .در پایان بازپرسی با قید کفالت تا برگزاری دادگاه آزاد شدند

 .آزادی را همراهی کردند سپاس از تمام دوستان وکنشگرانی که آقای

های  و دو سا  تبعید به استان سا  حبس 5محکومیت رسو  بداقی به  -*

 :دردادگاه بدوی  از ایران غیرهمجوار تهران و ممنوع الخروجی 

 

رامین صفر نیا وکیل رسول بداقی در توییتی اعالم کرد که موکلش رسول بداقی بابت اجتماع و 
ه اتهام فعالیت تبلیغی به یک سال حبس محکوم شده تبانی به چهار سال حبس و ب

آقای بداقی همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان هم .است
این حکم بدوی است و قابلیت اعتراض در دادگاه .جوار به مدت دو سال محکوم شده است

 .تجدید نظر دارد

ران ضمن محکوم کردن این حکم غیر شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ای
عادالنه و حمایت همه جانبه از رسول بداقی چهره شناخته شده و هزینه داده و فداکار جنبش 

اردیبهشت در سراسر کشور با  ۰معلمان ایران اعالم می کند که معلمان مطالبه گر در تجمع 
د خواهند داشت و با اعالم حمایت قاطع خود از رسول بداقی بر ناحق بودن این حکم تاکی

حمایت خود از چهره پیش تاز جنبش معلمان حق طلب ایران شرایط شکستن این حکم 

 .ظالمانه را در دادگاه تجدید نظر فراهم خواهند آورد

تکرار دستگیری های  :های کرج آخرین اخبار درباره بازداشتی های یکی از پارک -*
 :آغاز شد زنجیره اي او  ماه می

همانند سال های گذاشته با نزدیک شدن : آمده است  ون مدافعان حقوق کارگرکانبه گزارش 
اول ماه می نیروهای امنیتی برای ایجاد رعب و وحشت دست به دستگیری های زنجیره ای 
در گوشه و کنار کشور می زنند تا بلکه نیروهای اجتماعی از برگزاری برنامه های اول ماه می 

 .و روز معلم پرهیز کنند

وز بعد از ظهر در پارکی در کرج نیروهای لباس شخصی بعد از چند ساعت تعقیب چند فعال امر
اجتماعی و کارگری را دستگیر کرده اند و بعد از دستگیری به همراه تعدادی از آنها به خانه 
هایشان می روند برای بازرسی و با برخورد نامناسب و تحقیر آمیز با فرد بازداشت شده در 

بدون کوچکترین توضیحی همانند باندهای . اده و سرقت وسایل فرد از خانه اشمقابل خانو
  .پارامیلیتاری امریکای جنوبی ، خانواده وحشت زده را در یک شرایط بسیار بدی رها می کنند



این موضوع که چرا اول دستگیر می کنند و سپس به خانه فرد حمله می برند تا بلکه  -۰
شروع شده و  ۰۱۶۱ت از کارشان موضوعی است که از قبل از سال سندی پیدا کنند برای برائ

 .بخشی از فرهنگ نیروی سرکوب در جامعه ایران می باشد

اینکه بعضی از این افراد را بعد از چند ساعت آزاد می کنند و تعدادی را نگه می دارند از  -۵
فعالین را به هم  سنت تفرقه بیانداز و حکومت کن نیروهای امنیتی می آید که می خواهند

بدبین کنند و در این رهگذر در راستای بی اعتمادی عمومی استفاده کنند و نشان دهند که 

 تبحر دارند برای خنثی کردن نیروی مخال  و بی اعتمادی نیروهای اجتماعی به یکدیگر

رای در جامعه ای که بر اساس آمار قوه قضاییه ساالنه تا یک و نیم میلیون پرونده قضای ب -۱
مردم تشکیل می شود نشان از این دارند که از نگاه نیروهای امنیتی بخش اعظم مردم ایران 

این . پرونده دارند و در هر بزنگاهی از این پرونده ها استفاده می کنند علیه مردم تحت ستم
پرونده سازی ها بیشتر برای به سکوت کشاندن مبارزین است و اگر سکوت نكنند فعالین 

حال اذیت و آزار وثیقه گذار امری پیچیده . ، کارگری و سیاسی را به زندان مي برنداجتماعی 

 .تري است كه اغلب مردم با آن بخوبي آشنايي دارند

در چنین شرایطی بسیار مهم است قبل از هرگونه پخش خبری که نیروهای امنیتی بتوانند  -۰
ی جست و بجای شک کردن به یکدیگر علیه آن از فعالین اجتماعی سوء استفاده کنند باید دور

به نیرویي باید شک کرد که با علم به اینکه در بسیاری از کشورهای منطقه لشگرهای 
نظامی دارد چرا از جمع شدن چند نفر اینگونه هراس دارد؟ انگشت شک را باید به طر  نیروی 

  .امنیتی برد

و مطمتن بود که روح عمومی  در هر صورت باید به نیروی اجتماعی موجود اعتماد داشت -۵
جامعه ایران درست حرکت کرده است که بعد از چهار دهه هیچگونه سیاست رعب و وحشت 
کارساز نبوده و همچنان نیروهای اجتماعی برای ساختن دنیایی انساني زحمت می کشند و 

ه برای آینده به طبقه کارگر اعتقاد دارند و هر نیروی سرکوب را به هیا می گیرند و در راه مبارز
 .بهتر حرکت می کنند

با آرزوی آزادی تمامی زندانیان از زندان و بزرگداشت اول ماه می حتی در زندان برای تمامی 

 زحمتکشان ایران

  ۰۰۱۰فروردین  ۵۶

آزادی امیر عباسی و تداوم بازداشت مرتضی صیدی  امیر امیرقلی  محمد -*

 :نژاد  سارا عسگری و ناصر امیرلو ایران

امیر عباسی فعال کارگری  :آمده استهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،  بر گزارشبنا
گردد اما دیگر فعالین کارگری  بازداشت شده، شب گذشته و پس از ساعاتی بازجویی آزاد می

 .دستگیرشده همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی است

نۀاد و سارا عسگری عصر  یرقلی، محمد ایرانمرتضی صیدی، امیر عباسی، ناصر امیرلو، امیر ام
های کرج مورد حمله نیروهای امنیتی قرار  در یکی از پارک ۰۰۱۰فروردین  ۵۶روز جمعه 

سپس مأمورین مرتضی صیدی و امیر عباسی را دستبند به . شوند گیرند و بازداشت می می
صی دوباره آنها را با دست به منزل مرتضی برده و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخ

 .خود میبرند

شب گذشته همچنین منازل دیگر فعالین دستگیرشده نیز مورد تفتیش مأمورین قرار گرفته و 

 .لوازم شخصی آنها نیز ضبط گردیده است

امیر عباسی پس از ساعاتی بازجویی آزاد میشود اما پنج نفر از فعالین دستگیرشده هنوز در 

 .ستندبازداشت نیروهای امنیتی ه



شدگان برای پیگیری وضعیت آنها بی نتیجه بوده است و  تاکنون تالش خانواده بازداشت
تنها ناصر . اند مستولین قضایی هیا پاسخی درباره دالیل و مکان بازداشت آنها ارائه نداده

 .اند شان داشته امیرلو و مرتضی صیدی ظهر امروز تماس کوتاهی با خانواده

ایران بازداشت فعالین کارگری در آستانه روز جهانی کارگر را اقدامی در اتحادیه آزاد کارگران 
راستای سرکوب جنبش کارگری و تالش برای ممانعت از برگزاری هر نوع تجمعی ارزیابی 

ای خواهان آزادی فوری و بی قید و  کند و ضمن ابراز انزجار از چنین برخوردهای سرکوبگرانه می

 .است شرط فعالین کارگری بازداشتی

 :امیر امیرقلی آزاد شد  -*

 .بنابر آخرین خبر دریافتی، امیر امیرقلی ساعتی پیش آزاد شده است

نۀاد هنوز در بازداشت  بر این اساس مرتضی صیدی، سارا عسگری، ناصر امیرلو و محمد ایران

 .نیروهای اطالعات هستند

 :سارا عسگری آزاد شد  -*

 .ری از دستگیرشدگان روز گذشته آزاد شده استبنابر آخرین خبر دریافتی، سارا عسگ

نۀاد هنوز در بازداشت نیروهای اطالعات  بر این اساس مرتضی صیدی، ناصر امیرلو و محمد ایران

 .هستند

 :کارگران از جمعی اخراج بابت مجلس به ایران دخانیات شرکت مدیرعامل احضار -*
1219153-a.news/fa/tiny/newshttps://www.iln 

منابع آگاه خبری از اخراج : آمده است  0010فروردین  27در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
  .جمعی از نیروهای شرکت دخانیات ایران خبر دادند

ی این منبع آگاه، قرارداد تعدادی از نیروهای شرکت دخانیات ایران برای سال جدید  به گفته
  .ی ورود به شرکت پیدا نکردند ست و این نیروها بعد از تعطیالت عید اجازهتمدید نشده ا

ای از محمد  ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه در همین رابطه،
ای از مشکالت این  شرکت دخانیات ایران، خواست تا برای توضیح پاره شیخان، مدیرعامل

  .فروردین در مجلس حاضر شود ۰۵۹ شرکت، خاصه مشکالت کارگری، دوشنبه

نفر از  ۱۱۱سیدناصر موسوی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از جذب  پیشتر نیز
  .ها نفر از نیروها خبر داده بود شدگان در این شرکت و اخراج ده توصیه

 .نتیجه نرسیده است ها برای بازگشت این نیروها به کار به گفتنی است؛ تاکنون تالش

 از نارضایتی /«وضعیت تبدیل» برای منجیل شهرداری کارگران درخواست -*
 :پیمانکار با کار شرایط

1219244-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219153-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219244-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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کارگر خدماتی قرارداد  ۱۵حدود  : فروردین آمده است  27در تاریخ گزاری ایلنا،به گزارش خبر
پیمانی شهرداری منجیل در استان گیالن خواستار حذ  شرکت پیمانکار و عقد قرارداد 

 .مستقیم با شهرداری شدند

نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در مجموعه  ۱۵نزدیک به : گویند این کارگران می
 .داری منجیل مشغول کار هستیمشهر

شود و  اند که در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتشان به صورت حداقلی پرداخت می ها مدعی آن
 .ها را در شرایط بد مالی قرار داده است این موضوع آن

به گفته کارگران، فاصله حقوق یک کارگر قرارداد مستقیم با شرکتی حدود دو تا سه میلیون 
ابراین سالهاست ما کارگران خدماتی شهرداری منجیل تحت مستولیت یک تومان است بن
ایم، شرکتی که به بهانه تامین نیرو عمال هیا نقشی در  ای مشغول کار بوده شرکت واسطه

 .کند ارائه خدمات ندارد و فقط هر ماه بخش از حقوق ما را برداشت می

رها مستله تبدیل وضعیت استخدامی این کارگر پیمانکاری شهرداری منجیل با بیان اینکه با
با وجود آنکه : ایم، افزود خود را از شهرداری و شورای اسالمی شهر منجیل مطالبه کرده

شود اما ما کارگران خواستار رفع تبعیض با  مدیریت شهرداری منجیل با سرپرستی اداره می
 .عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستیم که یک خواسته قانونی است

در چند سال گذشته حقوق کارگران پیمانی معموال با سه تا شش ماه تاخیر پرداخت : افزوداو 
آخرین . روز بوده است شد اما حقوق کارکنان و کارگران قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا به می

بود و خبری از پرداخت مابقی  ۰۰۱۱ایم حقوق بهمن  حقوقی که چند روز پیش ما دریافت کرده
 .ان نیستمطالباتم

به گفته وی؛ عالوه بر پرداخت دستمزدهای پایین، مستله فقدان امنیت شغلی نیز ازجمله 
مدت  به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه. های کارگران پیمانکاری شهرداری منجیل است نگرانی

ها  ست که در طول این سال این درحالی. موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود
اند بعد از خاتمه قرارداد، از میان همکارانشان شماری به عنوان نیروی  رگران شاهد بودهبارها کا

 .اند مازاد معرفی و در نتیجه بیکار شده

  :گزارش پزشکی قانونی در رابطه با خطر جانی علیرضا ثقفی -*ا

کشنبه امروز ی:  آمده است  ۰۰۱۰فروردین  ۵۱در تاریخ  کانون مدافعان حقوق کارگر به گزارش
مستولین زندان کچویی کرج، علیرضا ثقفی را به پزشکی قانونی بررسي وضعیت جسمي 

 .شان بردند

طبق گزارش پزشکی قانونی حال ایشان بسیار وخیم است و باید سریع به بیمارستان منتقل 
که اما متاسفانه ایشان را بجای انتقال به بیمارستان به زندان منتقل کرده اند و گفته اند . شود

علیرضا ثقفی را به بیمارستان انتقال داده می شود که تا این لحظه هنوز ایشان در زندان 

 .هستند

کانون مدافعان حقوق کارگر خواهان انتقال هر چه سریعتر علیرضا ثقفی به بیمارستان است و 
 ایشان باید تحت معالجه پزشکی قرار گیرد و تمامی مخارج بیمارستان ایشان را قوه قضاییه

جای علیرضا ثقفی و هیا فعال اجتماعی، سیاسی و کارگری زندان نیست و باید آزاد . بپردازد
 شوند

حمل زباله به  اهالی سراوان رشت وجلوگیری از ادامه تجمعات اعتراضی  -*

 منطقه

دور جدیداعتراض اهالی سراوان رشت که از روز :برپایه خبر منتشره آمده است 
جمع در مسیر خودروی حمل زباله وجلوگیری از حمل زباله به فروردین که بات 22 دوشنبه

 .منطقه آغازشده کماکان ادامه دارد



یکی از تجمع کنندگان با اشاره به وضعیت بغرنج و اس  بار زیست  فروردین، 27روز شنبه 
محیطی که در پی سال ها انباشت زباله در این منطقه به وجود آمده است،به خبرنگاریک 

من . سال ها است مردم در محیطی پر از مگس و آلوده زندگی می کنند: گفترسانه محلی 
آیا مستوالن می . از مستوالن می خواهم یک بار هم شده بیایند در این منطقه زندگی کنند

 توانند یک سال در این مکان به طور دائم به سر ببرند؟

می که رئیس سازمان محیط یکی دیگر از اهالی معترض منطقه با بیان اینکه سال ها پیش خان
. مستله ی مرگ و زندگی است: زیست بود به این منطقه آمد اما عمال اتفاقی نیفتاد، گفت

 .مستله ی سرطان است که بالگیر مردم منطقه شده است

وعده های و کارگران شرکتی آبفا بهبهان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق  -*
 :  تجمع اعتراضی نمودندتوخالی
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تعدادی از کارگران شرکتی اداره آب و ( فروردین ماه ۵۱)به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز 
فاضالب شهر بهبهان در اعتراض به بدعهدی مستوالن در پرداخت مطالبات معوقه، در محدوده 

 .محل کار خود تجمع کردند

اینکه قبال اداره آبفای بهبهان برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران  با وجود: این کارگران گفتند
بهمن واسفند سال )وعده داده بود اما هنوز عملیاتی نشده و ما کارگران دوماه مزد معوقه 

 .در عین حال عیدی سال گذشته ما هم پرداخت نشده است. طلبکاریم( ۰۰۱۱

سال سابقه کار  ۰۵تا ۰۱ران آبفای بهبهان با مشکالت کارگ: یکی از کارگران آبفای بهبهان گفت
در حال حاضر کارگران از شرایط کار خود . زمانی آغاز شد که با شرکت آبفار ادغام شدیم

در عین حال . کنند رضایت ندارند و تقریبا هر چند ماه یکبار حقوق خود را با تاخیر دریافت می
ها به صورت  رگران قراردادی به ویۀه رسمیمیزان دریافتی کارگران پیمانکاری نسبت به سایر کا

 .شود حداقلی پرداخت می

کارگران آبفای بهبهان : خواهیم مطالباتمان را بپردازد، درپایان گفت او با بیان اینکه از کارفرما می
هایشان چندین بار به دفتر مستوالن مربوطه  در یکی دو سال گذشته برای تحقق خواسته

 .توجهی مستوالن روبرو شدند ر نوبت با بیاند که در ه مراجعه کرده

 انجمن انتخابات چرا /خود حقوق توضعی به کشور داروسازانِ  از جمعی اعتراض -*
 شود؟ نمی برگزار داروسازان
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جمعی از : آمده اتس  0010فروردین  27برپایه خبر منتشره در خبرگزاری ایلنا در روز تاریخ 
شور در برخی از داروسازان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع اعتراضی امروز داروسازان ک

های تعیین  این داروسازان نسبت به حقوق .ها در مقابل سازمان غذا و دارو خبر دادند استان
ها؛ طی چند سال گذشته  ی آن به گفته. شده توسط انجمن داروسازان معترض هستند

های پرداخت شده در شأن پزشکان  وضعیت معیشتی داروسازان تضعی  شده است و حقوق
  .داروساز نیست

های برتر کنکور و نخبگان کشور هستند اما آنطور که باید و  داروسازان از رتبه: گویند ها می آن
ی این پزشکان؛ وضعیِت بد درآمدی و  به گفته .کنند شایسته است حقوق دریافت نمی

ی شغلی، مهاجرت این گروه را طی سالهای  سرخوردگِی داروسازان از کار و ناامیدی از آینده
های واهی  ماه است که به بهانه ۰۶بیش از : گویند ها همچنین می آن .دید کرده استاخیر تش

درصد از ۵اعضای فعلی انجمن داروسازان با رای . شود انتخابات انجمن داروسازان برگزار نمی
اند و ما خواهان برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین اعضای جدید  داروسازان انتخاب شده

  .هستیم

این انجمن در : گویند وسازان نسبت به عملکرد انجمن داروسازان انتقاد دارند و میاین دار
کند و توجهی به معیشِت  داران توجه می تعیین حقوق داروسازان کشور به منافعِ داروخانه

ها بار مالی به دولت و مردم  ی داروسازاِن معترض؛ افزایشِ حقوق آن به گفته .داروسازان ندارد
ند و صرفا باید از سود نجومِی صاحباِن داروخانه به حقوق داروسازان اضافه شود ک تحمیل نمی

ها به  تری در داروخانه تا از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود و داروسازان خدمات بهتر و با کیفیت
این داروسازان از سازمان غذ و  .ی بیشتری برای کار داشته باشند مردم ارائه دهند و انگیزه

واهند که با حضور داروسازان و کاِر کارشناسی، حقوق داروسازان را عادالنه تعیین خ دارو می
 .کنند

های دامی  ممنوعیت  مرغداران استان چهارمحا  بختیاری نسبت به کمبود نهاده -*
خروج مرغ از استان   پایین بودن قیمت وعدم خرید تضمینی مرغ توسط شرکت 

 :  تجمع اعتراضی نمودندداریپیشتیبانی امور دام مرغ مقابل استان

 

مرغداران استان چهارمحال  : آمده است ،0010فروردین 27روز شنبه برپایه خبرمنتشره در 
های دامی، ممنوعیت خروج مرغ از استان، پایین بودن  بختیاری برای اعتراض به کمبود نهاده

ست به تجمع قیمت مرغ وعدم خرید تضمینی مرغ توسط شرکت پیشتیبانی امور دام مرغ د
 .مقابل استانداری درشهرکرد زدند

ریزی و  بندی برای جوجه های مرغداری  با اشاره به اینکه برنامه زمان مسوول یکی از واحد
بندی در اواسط  براساس برنامه زمان: بینی شده بود، گفت خرید و فروش مرغ در استان پیش

ها  گیری مرغ روز و وزن 61از گذشت  ریزی در این واحد انجام شد و اکنون پس بهمن ماه جوجه
تا حدود چهار کیلو و بیشتر، تقاضا در بازار برای خرید مرغ با این وزن وجود ندارد و شرکت 

 .های مازاد تاکنون ارائه نداده است ای برای خریداری کردن مرغ پشتیبانی امور دام نیز برنامه



کت پشتیبانی امور دام و خریداری نشدن مرغ مازاد مرغداران توسط شر: وی افزود
جهادکشاورزی یکی از مهمترین مشکالت مرغداران استان است و این امر باعث شده که وزن 

 .ها افزایش یابد مرغ

شود گرایش بازار نسبت به خرید آن کاهش  ها سبب می افزایش وزن مرغ: این مرغدار گفت

 .یابد و مرغداران با این وضع متضرر خواهند شد

درصد افزایش یافت در حالی که  61نه تولید و مواد اولیه از جمله نهاده دامی هزی: وی، گفت
هزار ریال از درب مرغداری 091قیمت مرغ افزایش چندانی نداشته است و مرغ کیلویی 

 .شود خریداری می

با : ها شد و گفت این مرغدار خواستار تامین نهاده از سوی دولت برای حمایت از مرغداری
های مرغداری استان حمایت  ه قیمت مرغ افزایش چندانی ندارد، دولت از واحدتوجه به اینک

 .بیشتری داشته باشد

 مبارز و طلب حق معلم برای زندان سا  پنج حکم صدور: سندیکای شرکت واحد  -*

 :کنیم می محکوم قویا را بداغی رسو 

 

 رسول: آمده است  به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
 فعالیت معلمان حقوق احقاق برای هاست سال که معلمان شده شناخته فعالین از بداغی

 دو و زندان سال پنج به انقالب دادگاه ۵۶ بدوی شعبه سوی از جدیدی ای پرونده در کند، می

 . است گردیده محکوم همجوار های استان و تهران از خارج به تبعید سال

 پس ایشان. است بوده زندانی سال هفت صنفی های فعالیت دلیل به هم نای از پیش بداقی
 و صنفی فعالیت از دست تا بوده فشار تحت امنیتی عوامل  سوی از مداوم نیز زندان از

 هرگز آزار و اذیت و امنیتی پلیسی تهدیدهای کار، از اخراج زندان، اما  بردارد، طلبانه حق
 فداکار، و مبارز معلم این در را فساد و ظلم مقابل در مقاومت ایستادگی، اراده نتوانست

 .کند متزلزل

 مطالبات تمامی از حمایت ضمن حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای
 برای زندان احکام صدور و سازی پرونده و معلمان  امنیتی - پلیسی مراقبت و تعقیب معلمان،

 شرط و قید بی آزادی و بداقی رسول علیه ظالمانه حکم غول خواهان و کند می محکوم را آنان

 .باشد می محبوس کارگری فعاالن و معلمان تمامی

t.me/vahedsyndica 

 : جان باختیک کارگرمقنی در حادثه ریزش چاه فردیس  -*

ساله حین کار در عمق  05اردیبهشت،یک کارگر مقنی  26روز جمعه برپایه خبرمنتشره در 
شهریور فردیس  در استان البرزبراثر ریزش چاه زیر تلی از  07در شهرک هشت متری چاه 

 .ساعت از چاه خارج شد 25آوارگرفتار وزنده به گورشد و جسدش پس از 



اعتراضات اهالی چهارمحا  وبختیاری نسبت به انتقا  آب از استان و آبگیری  -*
  از سر گرفته دتونل گالب با راهپیمایی وتجمع در میدان قمربنی هاشم شهر کر

 .شد

 

اهالی چهارمحال وبختیاری با  فروردین،جمعی از 21روز یکشنبه برپایه خبرمنتشره در 
راهپیمایی و برپایی تجمع در میدان قمربنی هاشم شهر کرد اعتراضشان را نسبت به انتقال 

 .آب از استان و آبگیری تونل گالب از سرگرفتند

کنندگان با در دست داشتن  ،تجمعهای اجتماعیو های منتشره درشبکه بنا به  ویدئ
آباد مثلث  انتقال آب کوهرنگ، گالب و بهشت»، «زنگ خطر بصدا درآمد»پالکاردهایی ازجمله 

و سردادن شعارهایی «  5نه به سد کوهرنگ »،«شوم نابودی چهارمحال و بختیاری
مرگ »،«وای اگر ایل من برنو بدست بگیرد»،«وای اگر دست به برنوشویم»همچون
این همه »،«مرگ بر مدیر بی لیاقت»،«مرگ بر مدیر بی کفایت»،«مرگ بر خائنین»،«برمافیا

 .های انتقال آببنمایش گذاشتند اعتراض خود را نسبت به طرح«بی عدالتی هرگزندیده ملتی
ازاین پس منتظر هیچکس نمی نشینیم و خودمان در میدان طرح »:تجمع کنندگان اعالم کردند

 «.ا به خاک وخون می کشیمهای مافیار

 :اجاره میلیون ۲ رهن  ۹۴ بام  پشت روی اتاق/ تهران در خانه جای به  اتاق اجاره -*

 مسکن حق: نوشته نیوز تجارت: برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 تنها نه غمبل این با مستاجران اما. است تومان هزار ۶۵۱ جاری، سال برای کارگران ماهانه

 . ندارند هم را اتاق یک اجاره امکان حتی که کنند اجاره خانه توانند نمی

 سرویس با بام پشت روی اتاق یک اجاره اما. کنند می اجاره اتاق خانه، جای به بسیاری
 .ماهانه اجاره میلیون دو یکی و خواهد می رهن میلیون ۵۱ مشترک

 رسو  برای زندان ظالمانه حکم کومیتمح در تهران معلمان صنفی کانون بیانیه -*

 :بداقی

 !خرد و جان خداوند نام به

 :صنفی کنشگران و فرهیخته معلمان

 ممنوع  حکم همراه به بداقی رسول ساله پنج محکومیت انگیز تأثر و انگیز شگفت خبر
 موج جوار هم های استان و ها شهرستان و تهران در زندگی ممنوعیت سال ۵ و او الخروجی

 از کشور معلمان که شرایطی در.کرد خواهد تر گسترده تردید بی را معلمان بیشتر ایتینارض
 محروم دولتمردان،هم توسط شده ارائه فقر خط تعری  با زندگی مادی امکانات حداقل

 ماههای در متاسفانه.کنند می دریافت سنگین روند،احکام این به معترض هستند،کنشگران
 معلمان آمیز مسالمت جنبش سرکوب تا معلمان علیه ها ازیس پرونده گسترش شاهد  اخیر
 وق  را خود عمر همه که بداقی رسول برای ظالمانه حکم هم امروز و ایم بوده کشور در

 انگیخته بر را معلمان عموم تأثر و شگفتی.نموده، شرافتمندانه و صادقانه صنفی کنشگری
 است، ناسازگار حقوقی موازین کمترین با تنها نه بداقی رسول عادالنه نا و سنگین حکم.است
 ماه در آنها مستمر گری مطالبه و معلمان مطالبات به کجی دهن علنی طور به و آشکارا بلکه
 در معلمان تجمع ها ماه از پس بود، برپا ملک این در عادالنه حکمرانی اگر.است اخیر های



 این شنیدن برای را مهیداتشده،ت کوفته فرو حق به های خواسته بر تاکید و کشور سراسر
 و معترض صداهای این شنیدن جای به که آنیم شاهد ما اما امروز. کرد می مهیا مطالبات

 آقای جناب ایران صنفی کنشگران ترین شناخته از یکی از را گری مطالبه این قانونی،انتقام
 و آموزش از اخراج هزینه و مرخصی بدون زندان سال هفت تحمل که او هم.اند گرفته بداقی
 صنفی های خواسته بر استوار و مضاع ،نستوه ستم این رغم علی و پرداخته هم را پرورش
 گر مطالبه معلمی برای که دهد اجازه خود به قاضیش که سرزمینی در.ورزد می تاکید معلمان
 پاسخ و سازد محروم خود سکونت محل در زندگی از را او و کند صادر ناروا حکمی چنین

 اجرای توانایی قضایش دستگاه آیا دهد، جواب ظالمانه چنین  را او خواهی حق ریگ مطالبه
 بارها چنانچه تردید بی.؟؟!! داشت خواهد ا ر عدالت و عادالنه دادرسی آیین ی پایه بر عدالت

 مطالبه  کار چاره امروز دیگری مجازات هر و تبعید زندان، توبیخ، اند، گفته صنفی کنشگران
 جامعه در را بیشتری نارضایتی های شیوه این قضا از و بود نخواهد معلمان یخواه حق و گری

 .آورد خواهد فراهم را گری مطالبه روند تسریع موجبات و زند می دامن فرهنگیان

 بداقی رسول آقای برای شده صادر حکم شدید محکومیت ضمن گیالن فرهنگیان صنفی کانون
 بر تاکید و بداقی آقای از حمایت با معلمان جامعه ستا امیدوار ایشان از جانبه همه حمایت و

 کانون.آورند فراهم نظر تجدید دادگاه در را حکم این شکستن زمینه خود، صنفی های خواسته
 است امیدوار فزاینده،همچنان های یاس انبوه ی میانه در همچنان گیالن فرهنگیان صنفی

 نهادهای به احترام با شهروندی قوقح تضییع متعدد های شیوه در نظر تجدید با حاکمیت
 و صنفی فعاالن ی همه علیه ها سازی پرونده به صنفی فعاالن و مدنی کنشگران و مدنی
 .دهد پایان جو مسالمت و مدنی

 گیالن فرهنگیان صنفی کانون

 ۰۰۱۰ فروردین ۵۵

کارگران بازنشسته  تجمع اعتراضی :کارگران بازنشسته اعتراضی یکشنبه های - *
کشور نسبت به سطح ناز   اجتماعی سازمان تامین بگیران ریومستم
وعدم همسان سازی  مقابل سازمان تامین اجتماعی تهران  ومستمری حقوق

  خراسان رضوی خوزستان   استان های ایالم  اجتماعی اداره کل تامین و
 .…کرمانشاه  گیالن  و

 

کارگران بازنشسته  بار درسال جدید، فروردین برای دومین 21 روز یکشنبهبرپایه خبرمنتشره در 
کشوربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به  اجتماعی سازمان تامین بگیران ومستمری

وعدم همسان سازیش دست به تجمع مقابل مقابل سازمان  ومستمری سطح نازل حقوق
خراسان   استان های ایالم اجتماعی اداره کل تامین تامین اجتماعی تهران و

 .زدند...در ایالم،مشهد،اهواز،کرمانشاه،رشت و.…کرمانشاه، گیالن، و  وزستان،رضوی،خ

اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران نسبت به سطح پایین  -*
همکار حق طلب و  32حقوق نداشتن امنیت شللی و مسدود کردن کارت رفت وآمد 

 :  دومین روز تجمع خود را پی  میبرندوعده های توخالی



 

برای دومین روز متوالی،  : آمده است 0010 فروردین 21روز یکشنبه برپایه خبرمنتشره در 
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران نسبت به سطح پایین حقوق،نداشتن امنیت شغلی و 

همکار حق طلب و وعده های توخالی دست به تجمع مقابل  51مسدود کردن کارت رفت وآمد 

 .دند وخواستار پاسخگویی مستوالن شدنداستانداری خوزستان ز

گزارش های منتشره در شبکه های اجتماعی حاکی از برخورد قهرآمیز نیروهای انتظامی با 

 .فروردین مقابل استانداری در کالنشهر اهواز می باشد 27کارگران معترض در روز شنبه 

ار برای رفع مشکل جلسه ای در اداره ک فروردین به تجمع کنندگان گفته شد 27روز شنبه 
جمعی از کارگران در  پس از حضور.کارگرانی که کارتشان بسته شده است تدارک دیده اند

اداره کار به آنها گفته شد که شما مانع تولید هستید و باید طی یک تعهد کتبی متعهد شوید 

 .مانع تولید نشوید

فروردین جلسه  29دوشنبه  مستولین حراست فرمانداری اهواز روزبنقل از  بنابهمین گزارشات،
ای متشکل از فرماندار و  نماینده اداره کار ،شرکت  تشکیل شده و جمعی از کارگرانی که 

 .کارتشان بسته شده را به این جلسه دعوت نموده اند

ی  ماه جلسه فروردین21رسانی استانداری خوزستان، امروز یکشنبه  به گزارش پایگاه اطالع
رگران شرکت گروه ملی فوالد ایران و شرکت پتروشیمی مسجد بررسی و رفع مشکالت کا»

به ریاست رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان برگزار « سلیمان 
کارگران حق طلب فوالد اهواز اعالم کردند در صورت متحقق نشدن خواسته هایشان .شد

ریاست جمهوری تجمع جمعی از کارگران رهسپار تهران خواهند شد ومقابل مجلس ونهاد

 .خواهند کرد

 :خواسته های کارگران بشرح زیر اعالم شده است

استمرار تولید ، باز هم تاکید میکنیم استمرار تولید ، اگر معنی آن را متوجه نمیشوید ،  -0
. منظور از استمرار تولید یعنی اینکه مواد اولیه به خط تولید تزریق شده و محصول تولید کنیم

 .کارگر میخواهد کار کند و تولید دهد یعنی اینکه

  .ورود مواد اولیه ، یعنی اینکه ما میخواهیم مواد اولیه وارد شرکت شود تا بتوانیم تولید کنیم -2

هزار تن شمش توسط شورای تامین هنوز خبری از آن نشده 011پس از دو ماه از وعده ورود 
 .است

نی اینکه خطوط تولید نیازمند یکسری قطعات ترمیم و تامین قطعات یدکی خطوط تولید ، یع -5

 .و تعمیرات میباشد تا بتوان با آن تولید انجام دهد

  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که در قانون نیز آمده و حق کارگر گروه ملی نیز میباشد  -0

تعیین تکلی  گروه ملی و خروج از سیطره بانک ملی و بازگشت به بدنه دولت یا یک زنجیره  -5
فوالدی و عدم دخالت آقای سید کریم حسینی نماینده عده ای خواص در مجلس شورای 



اسالمی که اینروزها بواسطه افراد ستاد انتخاباتیش که به لط  ایشان به پست و مقامی 

 .رسیده اند در تمام امور شرکت دخالت میکند

 نظر تجدید دادگاه توسط فارس  استان معلمان صنفی فعا  و معلم کارگر  رسو  -*

 :است شده محکوم حبس سا  یک به استان این

 

 این از ماه ۰۱ صادره، حکم براساس: برپایه خبر مندرج در شبکه های مجازی آمده است 
 شده لغو نیز وی تبعید سال ۵ حکم و درآمده تعلیق حالت به سال ۵ مدت به حبس میزان
                                                                                                                     .است
 تبلیغی فعالیت" جمله از هایی اتهام برای گذشته، ماه اسفند اوایل در پیشتر کارگر رسول
 به تبعید سال ۵ و تعزیری حبس سال یک به شیراز انقالب دادگاه توسط و محاکمه" نظام علیه

 .بود شده ممحکو ارسنجان شهرستان

 تجمع خوزستان استانداری مقابل متوالی روز دومین برای اهواز فوالد کارگران -*

 :کردند

 

 فوالد ملی گروه کارگران از جمعی :آمده است  فروردین ۵۵ یکشنبه برپایه خبرمنتشره در روز 

 .کردند تجمع خوزستان استانداری مقابل متوالی روز دومین برای اهواز

به اعتصاب کارگران راه آهن شما  غرب در اعتراض به عدم پرداخت دومین روز  -*

 :حقوق های معوقه خود. موقع دستمزد 

                                                                     
برای دومین روز متوالی، کارگران راه  : آمده اتس  فروردین 21روزیکشنبه برپایه خبر منتشره 



برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ...(زنجان،تاکستان و)ل غرب آهن شما
و بن ماه رمضان به مبلغ یک میلیون پانصد هزارتومان وبن نوروز ازرفتن  0011حقوق اسفند ماه 

شرکت خدمات فنی مهندسی ریل صنعت کاران در دومین روز اعتصاب .برسرکار خودداری کردند

 .اه را پرداخت کردکارگران حقوق اسفندم

 :کار  وزارت کارمندان اعتراضی تجمع -*

 

 ضمن و کردند تجمع وزارتخانه این محوطه در کار وزارت کارکنان:برپایه خبرمنتشره آمده است 

 .شدند ها حقوق افزایش خواستار ، کار وزارت کارکنان معیشتی وضعیت به اعتراض

 شد؟ نجومی انبادمج قیمت چرا: گرانی رکورددار بادمجان  -*

 رقم به شدن نزدیک با بادمجان قیمت: برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 ماه هفت طی جات صیفی و میوه قیمت رکورددار ها فروشی خرده سطح در تومان هزار ۵۱

 بین تنها گذشته سال شهریور پایان در محصول این دهد می نشان ها بررسی چراکه. شد اخیر
 .رسید می فروش به تومان ۱۱۱۱ تا ۰۵۱۱

. شود می صادر ای گلخانه بادمجان درصد ۵۱: بارفروشان اتحادیه رئیس نۀاد، دارایی مصطفی
 محصول این اصلی خریداران ارمنستان و قطر عمان، روسیه، فارس، خلیج حاشیه کشورهای

 ای گلخانه بادمجان خریداران دیگر از آذربایجان نیز اوکراین و روسیه جنگ شروع از قبل. هستند
 .گردد بازمی موضوع همین به ای گلخانه بادمجان گرانی و کمبود دلیل. بود ایران

 كاه   درصد ۳ به ٤ از امسا  ایران اقتصادی رشد: پو  المللی بین صندوق -*

 :یابد می

 انداز مچش گزارش جدیدترین در پول المللی بین صندوق: برپایه خبر روزنامه شرق آمده است 
 کرد بینی پیش و اعالم درصد ٤ را میالدی گذشته سال در ایران اقتصادی رشد جهان، اقتصادی

 .برسد درصد ۱ به رقم این امسال که

 پیش و اعالم درصد ۰۱۷۰ با برابر( میالدی گذشته سال) ۵۱۵۰ سال در ایران تورم نرخ همچنین
 .یابد کاهش درصد ۱۵۷۱ به( جاری سال) ۵۱۵۵ سال در رقم این است، شده بینی

ادامه تجمع اعتراضی کارگران شرکتی آبفا بهبهان نسبت به تبعیض در پرداخت  -*

 :حقوق و عدم پرداخت بموقع حقوق وعیدی و وعده های توخالی برای دومین روز

فروردین برای دومین روز متوالی، کارگران شرکتی آبفا  21روز یکشنبه برپایه خبرمنتشره در 
تجمعشان در محل کاربرای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بهبهان به 

تبعیض در پرداخت حقوق و عدم پرداخت بموقع حقوق وعیدی و وعده های توخالی،ادامه 
چرا باید حقوق ما کارگران با :کارگران معترض آبفا بهبهان به خبرنگار رسانه ای گفتند.دادند

آنها .تر است دریافتی ما از کارگران رسمی پایینتاخیر پرداخت شود، عالرغم اینکه 

 .ایم مان، از هیچیک از مدیران و مقامات پاسخ روشنی نگرفته علیرغم بیان اعتراضات:افزودند



کارکنان وزارت کشور کهگیلویه و بویراحمد نسبت به حذف فوق العاده شلل  -*

  :  تجمع اعتراضی نمودندمقابل استانداری

 

جمعی از کارکنان وزارت : آمده است  ،0010فروردین 21روز یکشنبه در  برپایه خبرمنتشره
کشور کهگیلویه و بویراحمد برای اعتراض به حذ  فوق العاده شغل مقابل استانداری در 

 . یاسوج تجمع کردند

با این : یکی از کارکنان استانداری کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگاریک رسانه محلی گفت
شکالت اقتصادی و افزایش هر روزه قیمت ها، بخشی از حقوق کارمندان وضعیت تورم و م

استانداری حذ  شده است، موضوع تجمع امروز کارکنان همین  است؛ مبلغی تحت عنوان 
فوق »طور یک  در فیش پرداختی بود که االن آن را حذ  کرده اند، همین« فوق العاده شغل»

داده شده ولی به کارکنان استانداری داده نشده به کارکنان برخی دستگاه ها « العاده خاص
 .است

نژاد از بازداشتی های پارک کرج  ادامه بی خبری از ناصر امیرلو و محمد ایران -*

  :ونگرانی خانواده هایشان

پس از دو روز از : آمده است ی فیسبوک زهرا صادقی همسر مرتضی صیدی  صفحهبه نوشته 
ها در  گذرد، و ما خانواده نۀاد می امیرلو و محمد ایران بازداشت مرتضی صیدی همسرم، ناصر

ها از مراجع قضایی و  های خانواده رغم پیگیری علی. بریم خبری و نگرانی به سر می بی
                                                     .ایم امنیتی، هنوز پاسخ روشنی از مقامات مستول نگرفته

های  برد، اما ماموران امنیتی قرص مرتضی از بیماری فشار خون رنج می الزم به ذکر است، که
کنم، که سالمت جسمی و روحی مرتضی صیدی و  اعالم می. مرتضی را تحویل نگرفتند

همچنین الزم به . های قضایی و امنیتی قرار دارد ی مقام رفقایش که در بند هستند، بر عهده
ی کارگر،  های طبقه است، و جز داشتن دغدغهتأکید است، که مرتضی کارگر ساختمانی 

 .مرتکب نشده است« جرمی»

 .دادگاه تجدید نظر حکم یک سا  زندان رسو  کارگر را تایید نمود -*

رسول کارگر فعال صنفی فرهنگیان پیشتر به یکسال حبس : برپایه گزارش منتشره آمده است 
است در  د لغو و حکم زندان تایید شدهبود در دادگاه تجدید نظر حکم تبعی و تبعید محکوم شده

 .است سال تعلیق شده ۵ماه از یک سال حکم به مدت  ۰۱این حکم 

کند  شورای هماهنگی ضمن محکوم نمودن این حکم و حمایت از این فعال صنفی اعالم می
ها را در تجمع یکم اردیبهشت   جنبش معلمان مقهور این احکام نخواهد شد و پاسخ این هجمه

 .واهد دادمحکم خ

 و حقوق تعیین نامه شیوه اجرای نحوه به نفت موقت مدت کارکنان اعتراض -*
 :نوشت نامه وزیر به مجلس رئیسه هیات عضو /العاده فوق

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219666-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219666-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA


 

بر اساس اعالم کارکنان  :آمده است  0010فروردین  21در تاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا،
العاده تخصصی شغلی کارکنان مدت موقت نفت،  مدت موقت وزارت نفت، عالوه بر حذ  فوق

  .رصد کاهش یافته استد ۵۱ها هم به  العاده مخصوص آن فوق

العاده به  ی تعیین حقوق و پرداخت فوق نامه کارکنان مدت موقت نفت با توجه به ابالغ شیوه
  .ها عادالنه بشود های زیرمجموعه، امیدوار بودند که روند پرداخت حقوق و مزایای آن شرکت

بر اساس این العاده مخصوص که باید  العاده تخصصی و کاهش فوق با این حال با حذ  فوق
شد، کارکنان مدت موقت نارضایتی خود را از شیوه اجرای این  نامه محاسبه و اعمال می شیوه
  .نامه اعالم کردند شیوه

ای به مناسبت روز ملی منابع  روز پنجشنبه هم جمعی از کارکنان مدت موقت نفت در بیانیه
داندن عدالت و ترمیم مواردی که انسانی از جواد اوجی، وزیر نفت خواسته بودند که برای بازگر

  .هایی گذشته اجرا نشدند، اقدام کند در سال

در همین باره کارکنان مدت موقت از مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس و عضو 
  .اند که با وزیر نفت مکاتبه کند کمیسیون عمران خواسته

بررسی نحوه بر همین اساسی یوسفی به اوجی نامه نوشت و از وی خواست که ضمن 
ی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در جهت توانمندسازی  نامه، ابالغیه اجرای شیوه

 .کارکنان مدت موقت نفت را پیگیری کند

در پی صدور رای ناعادالنه (سقز وزیویه)بیانیه ی انجمن صنفی معلمان کردستان -*

 .علیه رسو  بداقی

حکم ظالمانه، غیرواقعی ودبه دور از اصول صحیح صدور : برپایه بیانیه منتشره آمده است 
حاکم بر آیین دادرسی مبتنی براصول قانون اساسی وقوانین موجود، برای رسول بداقی، از 

محوری در  محوری وقانون بایست حامی و پرچمدار حق سوی دستگاه قضایی که اصوال  می
ستم قضایی کشور بوده و کشور باشد، بیش از هر واقعیت دیگری، نشانگر عدم استقالل سی

بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی کشور، به شدت تحت نفوذ نهادهای امنیتی قرار داشته 
ها  گریزی ی جامعه، در مقابل قانون و به هیج وجه، قادر به دفاع از حقوق عامه

 اگر چه به خوبی نمایان است که صدور این حکم. باشد های دستگاه حاکم نمی شکنی وقانون
ظالمانه برای رسول بداقی تنها مجازات او نیست، بلکه دهن کجی واضح به بخش عظیمی از 
جامعه فرهنگیان است که اعتراض خود نسبت به وضعیت موجود را بارها و بارها در کنار رسول 

اند، بدون شک هد  این حکم،  بداقی و رسول بداقی ها به گوش ناشنوای مستولین رسانده
ی اتحاد معلمان ایران  معلمان ایران است، هدفی که امید است در سایه خاموش کردن جنبش

زمین و به میدان آمدن خیل عظیم همکارانی که تاکنون علی رغم نارضایتی از وضعیت موجود، 
اند، عقیم گشته و با حمایت  گری حقوق اساسی خود ورود ننموده ی مطالبه رسما  به عرصه

ی شکسته شدن حکم  رو زمینه اقی در تجمعات پیشهمه جانبه و سراسری از رسول بد



ساله زندان  ۵کنیم، صدور حکم  بار دیگر تاُکید می. ایشان، درفرایند تجدید نظر فراهم گردد
ها  الخروجی و  ممنوعیت زندگی برای او در تهران و شهرستان برای رسول بداقی و ممنوع

گری حقوق صنفی  صنفی و مطالبه های های همجوار، آنهم به خاطر عضویت در تشکل واستان
ی بارز عملکرد  باشد، نشانه قانون اساسی، کامال  قانونی می ۵۱و ۵۶که براساس اصول

ای که  باشد، رویه اثر دادن به درخواست نهادهای امنیتی می فراقانونی دستگاه قضا و ترتیب
لذا . ابل مشاهده استسازی برای سایر فعالین صنفی نیز، به وضوح ق متاُسفانه در روند پرونده

های  ، وعضوی از خانواده بزرگ تشکل(سقز وزیویه)به عنوان انجمن صنفی معلمان کردستان
صنفی معلمان سراسر کشور، چنین حکم سنگینی علیه رسول بداقی را حکم علیه 

دانیم و نارضایتی خود را نسبت به این رویه  خواهی معلمان می گری صنفی و حق مطالبه
کنیم که از تمام ظرفیت خود برای روشنگری  عادالنه، اعالم می داریم و اعالم مینادرست و نا

 .ی جامعه، در این راستا استفاده خواهیم نمود بخشی به بدنه و آگاهی

 (سقز وزیویه)انجمن صنفی معلمان کردستان

۰۰۱۰۰۱۰۰۵۵ 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده بهداشت نسبت به امکانات زیستی  -*
 :ه و وضعیت حمل نقل انترنتی و ورزشی خوابگا

 

دانشجوی دانشکده  251حدود آمده است  ،0010فروردین 21روزیکشنبه برپایه خبرمنتشره در 
بهداشت اوز زیر مجموعه دانشکده علوم پزشکی الرستان برای اعتراض به به امکانات زیستی 

 .ردندخوابگاه و وضعیت حمل نقل،انترنتی و ورزشی در دانشکده تجمع ک

براساس گزارش رسانه ای شده،این تجمع در پی تشدید مشکالت خوابگاهی، رفاهی و حمل 

 .و نقل دانشکده بهداشت و عدم رسیدگی مستوالن مربوطه صورت گرفت

دانشجویان با تجمع در محوطه دانشکده بهداشت اوز خواهان رسیدگی به مشکالت رفاهی 

 .این دانشگاه شدند

دهی اینترنت در خوابگاه، فقدان  ها، آنتن توان به ظرفیت خوابگاه الت میترین مشک از جمله مهم
 .امکانات رفاهی و ورزشی و عدم تعامل با دانشجویان اشاره کرد

ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به کیفیت غذای  -*

 :محوطه خوابگاهو چیدن  در سلف سرویس با تحریم غذا

 



شگاه علوم پزشکی کاشان درادامه اعتراضاتشان نسبت به کیفیت غذای سل  دانشجویان دان
امضا دست به تحریم غذا و چیدنش در محوطه خوابگاه  611سرویس ازجمله تهیه طوماری با 

 .زدند

 :جان باختن یک کارگر کارخانه ذوب آهن کوار بر اثر حادثه کاری -*

یک کارگر کارخانه ذوب آهن کوار واقع در  :ست آمده افروردین، 21روزیکشنبه برایه خبر منتشره 

 .استان فارس براثر حادثه کار جان خودراازدست داد

 :معوقه مطالبات به زنجان فنی ابنیه کارگران راضاعت -*
1219805-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

منابع کارگری در خطوط ابنیه  : آمده است  0010فروردین  21در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ان کارگر( فروردین ماه ۰۵۵ یکشنبه)فنی ناحیه ریلی شمال غرب گزارش دادند؛ صبح امروز 

 .ابنیه فنی ناحیه ریلی زنجان به نامشخ  بودن وضعیت مطالبات معوقه خود اعتراض کردند

گذرد و کارگران ابنیه فنی زنجان که در ناحیه ریلی  روز از آغاز سال می ۵۵کارگران با بیان اینکه 
اند،  خود را دریافت نکرده( ۰۰۱۱)شمال غرب واقع شده، هنوز حقوق اسفند سال گذشته 

توجهی مستوالن به مطالبات کارگران درنهایت تصمیم گرفتیم در چارچوب قانون  با بی: دندافزو
 .اعتراض کنیم

ها با بیان اینکه کارگران ابنیه فنی همواره مطالبات مزدی و سایر مزایای قانونی خود را با  آن
دلیل دریافت در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به : کنند، اظهار داشتند تاخیر دریافت می

 .برند نکردن به موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی

هزار تومان بن ماه مبارک رمضان  ۵۱۱طبق اظهارات آنها، جدا از حقوق اسفند؛ یک میلیون و 
 .آهن به کارگران این ناحیه ریلی هنوز داده نشده است طبق بخشانه مدیریت راه

کسی در راه آهن پاسخگوی مطالبات مزدی کارگران ابنیه  در حال حاضر: کارگران اظهار داشتند
 .فنی شمال غرب نیست تا به مشکالتمان رسیدگی کند

به گفته این کارگران؛ درکنار عدم تحقق برخی مطالبات کارگران در این واحد ریلی، کارگران با 
 .بینند قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی خود را در خطر می

 .شود غرب شامل نواحی قزوین، زنجان و آذربایجان میناحیه ریلی شمال 

های گمرگ و  داران کشور نسبت به افزای  هزینه تجمع اعتراضی کامیون -*

  :های از رده خارج  شده مقابل ساختمان ریاست جمهوری  اسقاط کامیون

 های داران کشوربرای اعتراض به افزایش هزینه فروردین،جمعی از کامیون 21روز یکشنبه 

 .های از رده خارج  شده مقابل ساختمان ریاست جمهوری  تجمع کردند گمرگ و اسقاط کامیون

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219805-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


ها، هزینه قیمت اسقاطی که  بنابه گزارش رسانه ای شده،طی دو سال زمان ترخی  کامیون 
میلیون تومان به یک میلیارد  251رانندگان برای پالک شدن آنها به راهداری پرداخت شده از 

 .ش یافته استتومان افزای

 خارج کشور -کمیته زنان   نهاد های همبستگی با جنب  کارگری در ایران  :اطالعیه مشترک 

 کمیته زن وبرابری  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران 

 !او  ماه مه امسا  گامی در جهت متشکل شدن زنان کارگر !زنده باد او  ماه مه 

کارگر جهانی به استثمار و نظم سرمایه داری  اول ماه مه روز همبستگی و اعتراض طبقه
زنان  به عنوان بخش قابل توجهی از طبقه کارگر در ایران و جهان و نیرویی تعیین کننده . است

در جنبش جهانی طبقه کارگر، میتوانند با مبارزه پیگیر و متشکل خود عالوه بر مبارزه با ستم 
 .ز پایان دهندطبقاتی بر کارگران به ستم جنسیتی بر زنان نی

جنبش کارگری در ایران  برای بدست آوردن هر خواسته و مطالبه  با موانع و مشکالت جدی 
در اعتراض به هر نابرابری، و تالش برای متشکل شدن در تشکلهای مستقل . روبرو بوده است

 .با سرکوب، اخراج، تهدید و زندان مواجه شده است

بخش قابل توجهی از نیروی جنبش برابری طلبانه زنان را  تا انجا که به زنان ایران بر میگردد،
معضل و مشکالت این زنان نه صرفا  حقوقی و اجتماعی بلکه . زنان کارگر تشکیل میدهند

 .طبقاتی است
طی سه دهه گذشته  به موازات گسترش شغل های قراردادی، قطعه کاری ،  پاره وقت و کار 

ان کارگرهمواره در حاشیه اقتصاد رسمی و بدون خانگی بخش های گسترده ای از مشاغل زن
طرح تعدیل ساختاری، با ایجاد تغییرات جدی در . پوشش قوانین حمایتی بوده است

تغییر قانون کار بخش . سازماندهی نیروی کار زمینه چنین شرایطی  را فراهم کرده است
ز آنان را تشکیل بزرگی از کارگران شاغل در کارگاههای کوچک را، که زنان بخش بزرگی ا

تحمیل قراردادهای موقت در . میدهند، از شمول همین قانون کار ناق  هم خارج کرده است
سطح وسیع و سراسری و محروم ساختن این بخش از کارگران از بیمه بیکاری، رایج ساختن 
شرکتهای پیمانکاری، تداوم خصوصی سازیها، اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران و ایجاد ص  

لیونی نیروی ذخیره کار، اینها گوشه هایی از تعرض مداوم طبقه سرمایه دار ایران برعلیه می
تهاجم بی رحمانه به سطح زندگی و معیشت کارگران سبب کوچکتر شدن . طبقه کارگر است

هر روزه سفره  کارگران شده، بطوریکه برای سیر کردن خانواده هایشان همیشه با معضل 
تعیین حداقل دستمزد چند برابر زیر خط فقر که عموما  با تاخیر پرداخت  .اقتصادی روبرو هستند

میشود، افزایش ساعات کار و فشار کاری باال  که استثمار شدید کارگران را به همراه دارد، در 
 . بسیاری موارد زندگی و هستی آنها را بخطر می اندازد

ان کارگر توسط  قانون کار، عدم امنیت شغلی و عدم پوشش مشاغل بخش گسترده ای از زن
نه فقط فرصت های شغلی برابر را برای زنان به رویا تبدیل کرده است بلکه استقالل اقتصادی 

 .زنان را  نیز به هدفی غبر قابل دسترس بدل نموده است

ورود گسترده نیروی کار زنان به بازار کار در دو دهه اخیر، زنان  را به بخش قابل توجهی از 
بر هیچکس پوشیده نیست که زنان کارگر بیحقوق ترین و . ر ایران تبدیل کرده استطبقه کارگ

تبعیض . ارزانترین بخش طبقه کارگراند و شکننده ترین موقعیت را در بازار کار مزدی دارند
جنسیتی و نابرابریهای حقوقی که فرودستی اجتماعی زن را در ایران  نهادینه کرده است به  

ی این اجازه را میدهد که بدون هیچگونه محدودیتی از ذخیره کار فوق سرمایه داری اسالم
ارزان و بسیار منعطفی بهره ببرد، بدون هیا دغدغه ایی انباشت کند و به رایگان به رشد 

 . اقتصادی چند درصدی دست یابد

از آنجا که زنان کارگر به عنوان بخشی از طبقه کارگر،  حضورشان در مبارزه طبقاتی  برای 
عدالت  و برابری اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد، سازمان یابی آنان عالوه بر تشکلهای 



توده ای کارگران ، در تشکلهای ویۀه زنان کارگر نیز تاثیر تعیین کننده ای در دست یابی عمومی 
یه ای از آنجا که مبارزه  زنان کارگر مبارزه ای برای رهائی از پا. زنان به  برابری جنسیتی دارد

ترین نابرابری یعنی ستم طبقاتی است، بر همین أساس مبارزه متشکل آنان برای دستیابی 
به برابری جنسیتی در شرایط کنونی نیز جدی ترین و پیگیرترین بخش از جنبش عمومی زنان 

 .برای برابری اجتماعی است
ماندهی و اول ماه مه امسال ضمن اعتراض به وضع موجود، سازفعالین جنبش کارگری در

هر گونه تالش و  کوشش  . آگاهگری در میان زنان کارگر را نیز در دستور کار خود قرار می دهند
در جهت به میدان آمدن زنان کارگر، در خدمت  اتحاد و متشکل شدن  گسترده ترطبقه کارگر 

ان زنان کارگر شاغل، بیکار ، خانه دار، زنانی که قربانی آسیبهای اجتماعی اند، زن. است
با منفعت طبقاتی مشترک، بخشی از طبقه کارگراند و نیاز به .....سرپرست خانواده و 
این زنان طی یک مبارزه پیگیر و متشکل است که قادر خواهند بود با اتکاء . متشکل شدن دارند

به نیرو و منافع طبقاتی خود باورهای کهنه را در مورد زن و جایگاه او در جامعه تغییردهند و با 
یوند زدن این مبارزات به مبارزه اجتماعی طبقه کارگر، آزادی و برابری پایدار برای همه زنان را پ

اول ماه مه امسال را به آغازی برای متشکل شدن زنان کارگر و قویتر شدن .  واقعیت بخشند
 .اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران تبدیل کنیم

 
 !قه کارگرزنده باد او  ماه مه روز همبستگی جهانی طب
 !پی  بسوی تشکلهای مستقل زنان کارگر 

 ۲۰۲۲ می

مشت محکم اهالی سراوان رشت بردهان فرماندار کالنشهررشت برای وقت  -*

 :خریدن وادامه بازی کردن با جانشان با تخلیه زباله در منطقه

مسدود حمیدرضا امام پناهی، فرماندار رشت از اهالی سراوان که  با  فروردین، 29روز دوشنبه 
فروردین مانع از حمل زباله به منطقه شده  22 کردن مسیر خودروی حمل زباله از روز دوشنبه

خواهد برای یکبار دیگر به دولتمردان اعتماد کنند که با پاسخ نه قاطع معترضین روبرو  اند،می
قبوله ، : و مرتب له مردم بگوید  شده ومجبور میشود ماستش راکیسه  وعقب نشینی کند

 !!!!له ، باشد و باشد قبو

 :ببینید

https://media.hamshahrionline.ir/d/2022/04/18/0/4665503.mp4?ts=1650270201000 

 :ان رشتتن زباله در جنگل سراو722گزارش تصویری از تخلیه روزانه  -*

 

  حمل زباله به منطقه اهالی سراوان رشت وجلوگیری از تجمعات اعتراضی -*

 : همچنان ادامه دارد 

فروردین باتجمع در مسیر خودروی  22 دور جدیداعتراض اهالی سراوان رشت که از روز دوشنبه

 .حمل زباله وجلوگیری از حمل زباله به منطقه آغازشده کماکان ادامه دارد

یکی از تجمع کنندگان با اشاره به وضعیت بغرنج و اس  بار زیست  فروردین، 27به روز شن
محیطی که در پی سال ها انباشت زباله در این منطقه به وجود آمده است،به خبرنگاریک 

https://media.hamshahrionline.ir/d/2022/04/18/0/4665503.mp4?ts=1650270201000


من . سال ها است مردم در محیطی پر از مگس و آلوده زندگی می کنند: رسانه محلی گفت
آیا مستوالن می . هم شده بیایند در این منطقه زندگی کننداز مستوالن می خواهم یک بار 

 توانند یک سال در این مکان به طور دائم به سر ببرند؟

یکی دیگر از اهالی معترض منطقه با بیان اینکه سال ها پیش خانمی که رئیس سازمان محیط 
. ندگی استمستله ی مرگ و ز: زیست بود به این منطقه آمد اما عمال اتفاقی نیفتاد، گفت
 .مستله ی سرطان است که بالگیر مردم منطقه شده است

 :مطالبات دریافت عدم به بهبهان آبفای کارگران اعتراض  -*
1219705-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

کارگران پیمانکاری آب و : آمده است  0010فروردین  21در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
عدم دریافت دو ماه حقوق و   فاضالب بهبهان در استان خوزستان، برای دومین روز متوالی به

 .ردندعیدی اعتراض ک

این کارگران از پاسخ مبهم شرکت آب و فاضالب به پرداخت مطالباتشان انتقاد کرده و 
چرا باید حقوق ما کارگران با تاخیر پرداخت شود، عالرغم اینکه دریافتی ما از : گویند می

 .تر است کارگران رسمی پایین

ران و مقامات پاسخ مان، از هیچیک از مدی علیرغم بیان اعتراضات: گویند این کارگران می
 .ایم روشنی نگرفته

های استیجاری شرکت توزیع برق گیالننسبت به سطح  ادامه اعتراضات راننده -* 
:پایین حقوق وعدم پرداخت عیدی و سنوات  

رانندگان استیجاری شرکت  : آمده است ،0010فروردین 21روز یکشنبه برپایه خبرمنتشره در 
اتشان نسبت به سطح پایین حقوق وعدم پرداخت عیدی و توزیع برق گیالن از ادامه اعتراض

 .سنوات،خبردادند

شرکت به این بهانه که بر روی ماشین قرارداد بسته است، : آنهابه خبرنگاررسانه ای گفتند
های ما  اگر شرکت بر روی ماشین. کند قانون کار را در قبال رانندگان استیجاری رعایت نمی

هستیم؟ آیا ما به عنوان نیرویی که هم ماشین خود را برای کار قرارداد بسته پس ما چه کاره 
ی مزایایی که  ایم، نباید از حقوق کافی و همه آورده و هم کاِر خود را در اختیار شرکت قرار داده

 قانون برای کارگران تعیین کرده برخوردار باشیم؟

کند  ایمان بیمه کامل رد میکنیم و این شرکت بر زیر نظر شرکت پیمانکار کار می: آنها افزودند

  .دهد اما عیدی و سنوات نمی

صبح تا دو نیم ظهر برای کار حاضر  7ما مثل نیروهای دیگر اداره برق از ساعت : آنها ادامه دادند
هستیم و هر سه روز یکبار هم باید کشیک بایستیم اما از حقوق و مزایای سایر کارکنان 

مان  کنیم همان حقوق ماهیانه رکت پیمانکار دریافت میبرخودار نیستیم و تنها چیزی که از ش

  .است

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219705-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219705-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA


ها  ی استهالک ماشین آن حقوق رانندگان به قدری کم است که تنها هزینه:آنها همچنین گفتند
کنند بلکه حقوقی که دریافت  با این اوصا  رانندگان بابت کار خود حقوق دریافت نمی. شود می

  .هایشان است ی ماشین کنند صرفا بابت اجارهمی

گیرم و با  با اضافه کاری حدود شش میلیون تومان از شرکت می: یک از رانندگان نیزگفت
های آن را پرداخت کنم و چون  توانم قسط ماشین و هزینه دهد فقط می حقوقی که شرکت می

کار نیست و از عقب ماندِن قسط ماشین نگرانم، مجبورم در شرکت بمانم و در همین وضعیت 

  .النه کار کنمناعاد

ی استفاده از  مثل سایر کارگران اجازه: رانندگان استیجاری شرکت توزیع  برق گیالن گفتند

  .شود ی خود را نداریم و اگر به مرخصی برویم از حقوقمان کم می مرخصِی ماهیانه

ند، درصد افزایش پیدا ک 27صحبتهایی در مورد اینکه قرار است حقوقمان تنها : آنهاادامه دادند
ما اگر بیمه تامین اجتماعی هستیم باید حقوقمان مطابق . ایم که این غیر قانونی است شنیده

  .با تصمیم شورایعالی کار افزایش پیدا کند نه اینکه هر چه بخواهند برای ما تعیین کنند

ی تسویه حساب مقابل ما  شرکت در ابتدای هر سال برگه:رانندگان معترض درخاتمه گفتند
کنیم که تمام حقوق خود را دریافت  د و ما همان ابتدا و قبل از بستن قرارداد امضا میگذار می

  .شود ایم و اگر امضا نکنیم قراردادمان تمدید نمی کرده

 ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ایالم نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات -*

 :ق وحقوقشانتهدید کارگران حق طلب به اخراج از کار بجای پرداخت ح

کارگران شهرداری ایالم ضمن : آمده است  فروردین، 29روز دوشنبه برپایه خبر منتشره 
اعتراض به عدم پرداخت بموقع مطالبات،از تهدید به اخراج از کار از طر  مستوالن شهرداری و 

 .شرکت پیمانکاری بجای پرداخت حق وحقوقشان،خبردادند

مشکالت کارگران : اری به خبرنگار رسانه ای گفتدرهمین رابطه یکی از کارگران شهرد
گذرد اما هیا پیشرفتی ندارند،  هایی است که سالها از آنها می شهرداری ایالم به سان پروهه

اند اما این زحمات و  کارگران شهرداری، شهری پاک و تمیز را برای مردم به ارمغان آورده
 .کند ران را ویران میآفریند و کارگ ها تنها زیبایی برای شهر می سختی

هنوز مشکالت سال گذشته رفع نشده و : هایمان تکراری شده افزود وی با بیان اینکه گالیه
شوند؛ ما از مستولین شهرداری و شرکت پیمانکاری به جد خواستاریم تا  معوقات پرداخت نمی

 .مسائل و مشکالتمان را مرتفع سازند

مستوالن شهرداری و شرکت پیمانکاری ما را از  :یکی دیگر از کارگران شهرداری ایالم گفت
 .کشند تا صدایمان بلند نشود ترسانند و از ما به جای کار کردن، بیگاری می اخراج و توبیخ می

هاست از دریافت حق  کنید که شغل ایجاد کردید در حالی که ماه ادعا می: وی ادامه داد
شبانه محروم هستیم، انگار نه قانونی اضافه کاری، سنوات گذشته، حقوق و حق شیفت 

 .کشید کنید و سر کارگران فریاد می انگار آدم در مقابل شما قرار دارد، هر روز تهدید می

اخراج مراقبین سالمت طرح پزشک خانواده استان فارس بجای پاسخگویی به  -*

 :هستند خواسته هایشان

د از پیگیری های مراقبین سالمت طرح پزشک خانواده استان فارس از اخراجشان بع
بسیارشان دررابطه با مشکالت بیمه ای ، اضافه کار، حقوق اندک، نداشتن مزایا و عیدی و 

 .دیگر خواسته هایشان   وبیکارشدن از بهمن ماه سال گذشته خبردادند



: یکی از مراقبین سالمت طرح پزشک خانواده استان فارس به خبرنگاریک رسانه محلی گفت
را خودمان پرداخت می کنیم و با سختی کار کنار آمده ایم اکنون این در شرایطی که بیمه 

 .اقدام غیر منصفانه و ناعادالنه می باشد

انگار در استان فارس همه چیز بر عکس جاهای دیگر است، : یک مراقب سالمت دیگرگفت
ان چون مراقبین سالمت دیگر استان حاضر در این طرح یعنی مازندران با اعتراض به شرایط ش

همان سال اول مشکالت شان مرتفع شد ولی ما پس از این همه پیگیری به نتیجه که 

 .نرسیدیم، اخراجمان هم کردند

یکی از مراقبین سالمت طرح پزشک خانواده استان فارس از ناتوانی مستولین علوم پزشکی و 
اغ بری می هر دم از این ب»: مستوالن ارشد استان در رفع این مشکل سخن گفت و ادامه داد

و حاال سوال من از استاندار فارس این است که آیا پاسخ « رسد، تازه تر از تازه تری میرسد

 مطالبه گری ما باید به قیمت اخراج شدنمان تمام شود و حق پیگیری مشکالتمان را نداریم؟

ماه حقوق کارگران شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  5عدم پرداخت  -*

 : بناب

کارگر شرکتی شبکه بهداشت و درمان  01ماه است حقوق  5:خبرمنتشره آمده است  برپایه

 .شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی پرداخت نشده است

از آبان ماه سال گذشته به غیر از : تعدادی از این کارگران به خبرنگاریک رسانه محلی گفتند
رده ایم، واقعا از نداری به ستوه آمده و و نیم میلیون تومان حق کرونا ریالی دریافت نکیک 

 .شرمنده خانواده خود هستیم

 :علنی شد کارگر حق طلب کارخانه سیمان آباده 3وعده بازگشت بکار  -*

کارگر حق طلب سیمان آباده از  5وعده بازگشت بکار :آمده است فروردین، 29روز دوشنبه 

 .جانب مدیرعامل کارخانه،رسانه ای شد

اضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با هماهنگي قوه چرا حسین ف -*
قضايیه و نیروهاي امنیتي از فرستادن علیرضا ثقفي به بیمارستان هنوز جلوگیری 

 می کند؟

با وجود تمامی مداراک و اسناد موجود برای وخیم بودن وضعیت جسمانی علیرضا ثقفی 
ي به بیمارستان نمي دهد و از زمان حسین فاضلی هریکندی اجازه فرستادن علیرضا ثقف

بازگشت علیرضا ثقفی از پزشک قانونی در روز شنبه به زندان ایشان را در قرنطینه نگه داشته 
ساير زندانیان نیز داراي شرايط مشابهي هستند . است و حق ارتباط را از او گرفته است

 .و گرفته شده استمرتضی صیدی نیز نیاز یه دارو و درمان دارد که این حق نیز از ا

در مورد مرگ عمدی زندانیان در درون  ۰۰۱۰فروردین  ۵۱گزارش سازمان عفو بین الملل در 
زندان كه سندی است بر زجر کش کردن زندانیان بدون طناب و گلوله و دردی است جانکاه 

 .برای خانواده ها و جنبش اجتماعی جامعه ایران

مرگ و زندگی هستند و این جدال مبارزه ای است علیرضا ثقفی  و مرتضی صیدی در جدال با 
از سوي زندانیان با سیستمی که برای بقایش نیاز به خاموش كردن صدای محرومان براي 

  .حفظ بقایش دارد

کانون مدافعان سکوت نمی کند و این وضعیت را به گوش کلیه انسان های آزادیخواه و برابری 
که حاکمان سر تغییر ندارند و به مسیر چهار دهه  طلب می رساند و بار دیگر اعالم می کند

گذشته خود ادامه می دهند و این ماشین سرکوب همه تالش خود را مي كند تا صدای 
زندانی را در زندان خفه كند  ولی وظیفه ما و تمام انسانهايي كه به ايجاد يك جامعه انساني 

 .جان زندانیان ادامه دهیم و برابري طلب باور دارند مي باشد كه به تالش براي حفظ



  ۰۰۱۰فروردین  ۵۹

 کانون مدافعان حقوق کارگر

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  در محکومیت حکم  -*
ظالمانه و خالف قانون اساسی  آقای رسو  بداقی و اعتراض به روند پرونده 

 :سازی ها علیه فعاالن صنفی

 :ر،مردم آگاه و فهیم ایرانمعلمان فرهیخته و مطالبه گ

رسول بداقی معلم اخراجی و اسطوره ی مقاومت فرهنگیان در یک دادگاه نمایشی و  
سال ممنوعیت خروج از کشور و ۵فرمایشی وبه دور از هرگونه انصا  به پنج سال زندان ؛ 

 .سال ممنوعیت اقامت در تهران و استان های هم جوار محکوم شده است۵

بی تردید یادآور احکامی است که در دادگاه های انگیزاسیون قرون وسطایی  این حکم ظالمانه

 .برای آگاهان و فرهیختگان صادر می شده

حاکمیت امروز اراده کرده که نه تنها صدای حق طلبانه ی معلمان را نشنیده بگیرد، بلکه با 
پس از . محاق ببردتشدید فشارها و پرونده سازی های نابخردانه ؛ جنبش معلمان ایران را به 

 ۰۰۱۱تجمعات گسترده و افتخار آمیز وبه حق معلمان از تاریخ مهر تا اسفند 

حاکمیت در اسفند ماه در گام نخست با پرونده سازی برای کنشگران سراسر کشور،خط جدید 
 .و گسترده تری را برای سرکوب معلماِن مطالبه گر را پی ریزی کرد

تجمع حمایتی و مسالمت آمیز معلمان، در شهرستان رودسر  در گام دوم با ارعاب و تهدید ، 

 .در اعتراض به محاکمه عزیز قاسم زاده را با سرکوب وحشیانه پاسخ داد

در مرحله سوم، هم زمان با نزدیک شدن به هفته معلم، با صدور حکمی ظالمانه و غیر قابل  
وجنبش مدنی وآگاهانه   باور برای رسول بداقی، نهایت ترس و وحشت خود را از کنش صنفی

 .معلمان نشان داد

اما معلمان ایران نشان داده اند که هیا عاملی نمی تواند آنان را از مطالبه گرِی حق طلبانه 
باز دارد و به کنج عزلت و بی تفاوتی و درماندگی بکشاند،  معلمان مکرر فریب مستوالن و 

از همین رو اعتراض میدانی را اینک عدم تعهدشان را طی سالیان متمادی تجربه کرده اند و
تنها راه حل برای عقب نشینی فرهنگ  ستیزانی می دانند که در جای جای این سرزمین بر 
مصادر امور تکیه زده اند و جز چپاول سرمایه های ملی و تعدی به حقوق ملت، یادگار دیگری از 

 .خود بر جای نگذاشته اند

رسول بداقی در زندگی با سختی های بسیاری روبرو احکام قضایی ناعادالنه باعث شده که 
در . شده و با محکومیت او  به حبس های ناعادالنه، درصدد به انزوا کشاندن ایشان هستند

صورتی که بداقی تنها در یک مرحله هفت سال زندان بدون یک دقیقه مرخصی را سربلند و 
اجوانمردانه و صدور احکام مسلما پرونده سازی های ن.سرافرازانه پشت سر گذاشته است

ناعادالنه ی قضایی برای رسول بداقی کوچکترین خللی در اراده و عزم  مثال زدنی او به وجود 

 .نخواهد آورد و  معلمان ایران زمین را بر مطالبه گری به حق شان مصمم تر خواهد نمود

یر شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکومیت شدید حکم غ
انسانی، غیر قانونی و ظالمانه رسول بداقی ، اعالم می دارد صادر کنندگان این حکم ناعادالنه 
و ناجوانمردانه، پاسخ کردار معلم ستیزانه خود را در تجمع یکم اردیبهشت ماه از جنبش 

 .معلمان ایران زمین دریافت می کنند

بعات سنگینی برای حاکمیتی دهن کجی به خواسته معلمان با صدور چنین احکامی مسلما ت
دارد که امروز معلم ستیزی را در صدر برنامه های خود قرار داده و با انتخاب وزیرانی در راس 



آموزش و پرورش که هیا نسبتی با مطالبات معلمان نداشته اند، تا به امروز، این تقابل را به 

 .روشنی به نمایش گذارده اند

ن ایرانی آباد و آزاد و مملو از عدالت، چشم امیدش به بی تردید جامعه ایرانی برای داشت
معلمان حق طلبی چون رسول بداقی ، اسماعیل عبدی ، جعفر ابراهیمی ، عزیز قاسم زاده ، 
مهدی فتحی ؛ رسول کارگر ؛ محمود بهشتی لنگرودی،محمد فالحی، صالح آزادی، رادا 

راسر کشور است که به فرهنگ حق مردانی ، محمود مالکی و هزاران هزار معلم آزادیخواه س
حاکمان بهتر است . طلبی و عدالت خواهی در میان معلمان و باور عمومی یاری رسانده اند

بدانند که اگر فرهیختگان و معلمان یک مملکت را بشکنند ، خودشان توسط مردم شکسته و 
  !! له می شوند و این سزای بی عدالتی حاکمان ظالم است

ی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از رسول بداقی و لذا شورای هماهنگ
سایر همکاران دارای پرونده به حاکمیت هشدار می دهد که به عواقب رفتار معلم ستیزانه با 

 .آموزگاران شری  ایران اندیشه کند و راهی نو را برای حل بحران ها و معضل های کشور بیابد

مغزان متحجر عبرتی باشد برای آنان که برشاخ قدرت باشد که عاقبت زیان کاران و خشک 

 .نشسته و نابخردانه همان شاخ را به تیغ ظلم می برند

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 ۰۰۱۰فروردین  ۵۹

از بازداشتی  نژاد مرتضی صیدی  نصرهللا امیرلو و محمد ایران ادامه بی خبری از -*
 : های پارک کرج

امروز بیست و نهم فروردین ماه : بر منتشره در سطح شبکه های مجازی آمده است برپایه خ
در حالی وضعیت مرتضی صیدی را پیگیری کردم، که دخترم را که از شب دستگیری مرتضی 

ام به پلیس امنیت و  تب کرده و بیمار است را تنها گذاشتم، و همراه برادر شریک زندگی
ی اطالعات و دادسرا در رفت و  تمام روز را بین اداره. جعه کردیمی اطالعات و دادسرا مرا اداره

نۀاد دریافت  آمد بودیم؛ اما پاسخ روشنی از وضعیت مرتضی و نصرهللا امیرلو و محمد ایران

 !نکردیم

مان، همچنان اطالع نداریم، که کدام ارگان  ها با گذشت چهار روز از بازداشت عزیزان ما خانواده
اش برای دخترم  این روزها، هر لحظه. شوند کرده و در کدام محل نگهداری می ها را دستگیر آن

 .هراس و برای من نگرانی بوده است

های امیر عباسی و سارا عسگری که همان  الزم به ذکر است، که نیروهای امنیتی به خانواده
ان معرفی ی اطالعات تهر آورند که خودشان را به اداره روز دستگیری آزاد شدند، فشار می

 .کنند

گرمی ما حمایت  کند، و تنها پشت ها تحمیل می این رویه فشار روانی و اضطراب را به خانواده

  !ی کارگر است رهبران و فعاالن کارگری و متحدان طبقه

درمحکومیت افزای  فشارهای (تهران ) بیانیه کانون صنفی معلمان ایران  -*
و دعوت به شرکت در تجمع    کارگرقضایی بر محمود بهشتی  رسو  بداقی ورسو

 :منتشر شد او  اردیبهشت ماه فرهنگیان شاغل وبازنشسته

تهران ) کانون صنفی معلمان ایران  : آمده است فروردین، 29روز دوشنبه برپایه خبر منتشره در 
بیانیه ای بشرح زیر درمحکومیت افزایش فشارهای قضایی بر محمود بهشتی ،رسول بداقی ( 

رگر و دعوت به شرکت در تجمع اول اردیبهشت ماه فرهنگیان شاغل ورسول کا

 :وبازنشسته،منتشرکرد



سال گذشته باوجود وعده های مکرر فرادستان آموزشی و تبلیغات رسانه های رسمی، به 

 .هیا کدام از مطالبات برحق فرهنگیان پاسخی داده نشد

زدیک می شویم همچنان، شاهد امسال هم در حالی که به روز های منتهی به هفته معلم ن 
پروپاگاندای رسانه ای وزیر آموزش و پرورش و سخنگوی این وزارت خانه ، حول خواسته ها و 
مطالبات فرهنگیان هستیم، و به نظر نمی آید شاهد تحولی هر چند محدود در نوع  

 .پاسخگویی فرادستان آموزشی به فرهنگیان برای سال جدید باشیم

اسخگویی ها، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعاالن صنفی اما علی رغم عدم پ
که در طول سال گذشته وجود داشت، همچنان ادامه دارد، و هر هفته شاهد صدور احکام 

 .جدید یا پرونده سازی برای فعاالن صنفی هستیم

تهران ) یران در تازه ترین این موارد،محمود بهشتی لنگرودی نایب رئیس کانون صنفی معلمان ا
 .به اتهام های واهی و ساختگی به دادگاه لنگرود احضار شده و مورد محاکمه قرار گرفت( 

همچنین رسول بداقی دیگر فعال صنفی معلمان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان 
دادگاه انقالب، در کمترین زمان، حکم بدوی پنج سال  ۵۶اسالمشهر بعد از حضور در شعبه 

 .از قاضی ایمان افشاری دریافت کردحبس را 

رسول کارگر دیگر فعال صنفی معلمان از استان فارس نیز با تایید حکم محکومیت یک ساله 

 .اش در دادگاه تجدید نظر مواجه شد

در کنار اینها همچنان شاهد پرونده سازی های جدید برای فعاالن صنفی و معلمان در سراسر 
  .کشور هستیم

ستراتۀی دولت سیزدهم در کنار عدم پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان، به نظر می آید ا
افزایش فشارهای امنیتی و در کنار آن تشکیل پرونده و صدور احکام قضایی برای مهار جنبش 

 .معلمان است

های  با این همه روشن است که همانطور که در گذشته، با وجود همه فشار ها، تشکل
گری برحق خود عقب ننشسته اند، این بارهم این استراتۀی که  صنفی فرهنگیان از مطالبه

راهبرد همه دولت های پیشین نیز بوده است، با حضور گسترده معلمان در تجمع مسالمت 

 .آمیز اول اردیبهشت ماه شکست خواهد خورد

ضمن محکومیت مجدد فشارهای امنیتی و قضایی بر ( تهران ) کانون صنفی معلمان ایران  
،  صنفی و بویۀه فشار های اخیر بر آقایان محمود بهشتی ،رسول بداقی ورسول کارگر فعاالن

از همه معلمان سراسر کشور دعوت می کند که با حضور گسترده در تجمع   اول اردیبهشت 
های صنفی فرهنگیان،  ماه، ضمن نشان دادن اعتماد مجدد خود به شورای هماهنگی تشکل

دروغین دولت سیزدهم، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی  پاسخ کوبنده ای به وعده های

  .دهند

صدور حکم پنج سا  :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*
 :کنیم زندان برای معلم حق طلب و مبارز رسو  بداقی را قویا محکوم می

رسول : آمده استبه گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت و احد تهران و حومه 
هاست برای احقاق حقوق معلمان فعالیت  بداقی از فعالین شناخته شده معلمان که سال

دادگاه انقالب به پنج سال زندان و دو  ۵۶ای جدیدی از سوی شعبه بدوی  کند، در پرونده می
  .های همجوار محکوم گردیده است سال تبعید به خارج از تهران و استان

ایشان پس . های صنفی هفت سال زندانی بوده است هم به دلیل فعالیتبداقی پیش از این 
از زندان نیز مداوم از سوی  عوامل امنیتی تحت فشار بوده تا دست از فعالیت صنفی و 

طلبانه بردارد،  اما زندان، اخراج از کار، تهدیدهای پلیسی امنیتی و اذیت و آزار هرگز  حق



ر مقابل ظلم و فساد را در این معلم مبارز و فداکار، نتوانست اراده ایستادگی، مقاومت د

 .متزلزل کند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از تمامی مطالبات 
امنیتی  معلمان و پرونده سازی و صدور احکام زندان برای  -معلمان، تعقیب و مراقبت پلیسی 

قید و شرط  حکم ظالمانه علیه رسول بداقی و آزادی بی کند و خواهان لغو آنان را محکوم می
 .باشد تمامی معلمان و فعاالن کارگری محبوس می

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه   حکم صادره برای رسو  بداقی معلم  -*

 !شناخته شده اسالم شهر را قویا محکوم می کند 

ریشه داران را : آمده است به نوشته کانال تلگرامی سندکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 !هراسی از هجوم باد نیست، چرا که آن که باد می کارد؛ توفان درو خواهد کرد 

دستگاه قضایی  در فاصله تعطیالت نوروز، به تعطیالت نرفت و سخت مشغول بود تا با صدور 
غرب ، دهها برگ احضاریه برای فعاالن مطالبه گر معلمان کشور ازجنوب تا شمال و از شرق تا 

آنچه را فرهنگیان طی تحرکات خیابانی خود کاشته بودند، درو کنند تا اقتداروقدر قدرتی خود را 

 .درسرکوب فعاالن به نمایش بگذارند

درابتداء کاروامتداد پرونده سازی ها پنج تن ازعزیزان کانون صنفی معلمان خوزستان به نام  
ال تامرادی، شهریار شیروانی و سرکار خانم سیامک چهرازی، بهنیا بهمتی نۀاد، اقب: آقایان 

کوکب بداغی را ابتداء احضار و بازپرسی نمایند و جلسه برگزاری دادگاه آنان را به بعد از 
جمعی از معلمان خوزستان به صورت نمادین همکارانی که . تعطیالت نوروز موکول گردانند 

همکارانمان را تنها نمی گذاریم  اگر ما »: احضارشده بودند را همراهی کردند و اعالن داشتند 
چنانچه پرونده فعالین صنفی خوزستان مختومه : می توانید همه ما را زندان کنید و افزودند 

نشود، صدها معلم از خوزستان و هزاران معلم از سراسر کشور در جلسه بعدی معلمان 

 «.خوزستانی را همراهی خواهند کرد

هاشم خواستار معلمان  -محمد تقی فالحی  -اعیل عبدیتا به امروز در زندان ماندن اسم
 -خراسان -لرستان -خوزستان -گیالن  -شناخته شده در کنار لیست احضار معلمان تهران 

کردستان و بوشهر، راه برون رفت شما نیست بلکه چاه ویلی است که  -کرمانشاه  -فارس
زندانی و لغو تمام احکام نمانده  برایتان راهی جز آزادی فعاالن. خود در آن اسیر گشته اید

 .  است 

لیست احضارها آنچنان ُپرشمار می نماید  که انگار حضرات به شکار همه فعاالن مطالبه گر 
مریم اکبری منفرد، شهاب سلطانیان، چهار : میدانی بر آمده اند از جمله خانم ها و آقایان 

 -یان، مریم محمدی و اسرین درکاله فعال حقوق ندای زنان ایران ، ناهید شقاقی، اکرم نصیر
های نادر شریفی، کوروش قنبری، زادعلی  تن از فرهنگیان به نام ۹همچنین دادستانی لردگان 

محمودی، محمد سعیدی ابواسحاقی، کوروش شریفی، حمیداسحاقی، محمد امیری، 
شده فرهنگیان شناخته . غالمحسین موسوی و علی بابامیر را به دادگاه فراخوانده است

اصالح  -محمودمالکی  -محمودبهشتی لنگرودی  -هاله روحزاد  -حمید قندی -رسول بداقی

 .اخضار و حکم گرفته اند -رسول کارگر فعال صنفی فرهنگیان  -آزادی از معلمان مریوان 

آنچه قابل توجه می باشد احضار آقای رسول بداقی و حمید قندی فعال صنفی معلمان و عضو 
دادگاه انقالب، در  ۵۶ن صنفی معلمان اسالمشهر بعد از حضور در شعبه هیات مدیره کانو

« رامین صفر نیا» در این رابطه  آقای . کمترین زمان، حکم بدوی ایشان به شرح زیر آمده است
بابت اجتماع و تبانی به  بداقی_رسول#موکلش » : وکیل رسول بداقی در توییتی اعالم کرد 

آقای بداقی .الیت تبلیغی به یک سال حبس محکوم شده استچهار سال حبس و به اتهام فع
هم جوار به مدت دو . همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استانهای

 « این حکم بدوی است  و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدید نظر دارد.سال محکوم شده است



» : در واخواست دوره اخیر خود آورده اند های صنفی فرهنگیان ایران  شورای هماهنگی تشکل
احضار ها، پرونده سازی ها، . هیا یک از مطالبات سال گذشته فرهنگیان تحقق نیافته است

 «بازداشت و تهدید معلمان متوق  شده و احکام ظالمانه علیه فعاالن صنفی لغو شوند

فعاالن فرهنگی و جنبش  از نظرسندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ؛ این گونه احکام نخ نما ،
امروز . معلمان را پویا تر ، فراگیر تر و راسخ تر از گذشته راغب به خیابان آمدن نموده است 

بیش از هر وقعی تمکین در برابر خواست آزادی معلمان زندانی و لغو تمامی برگ های 

 دم ایران است احضاریه ها و احکام صادره ، مطالبه اکثربت کارگران و زحمتکشان و اکثریت مر

 ! زنده باد اتحاد و مبارزه سراسری جنبش کارگری در همراهی با فرهنگیان 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۰۰۰۱۰فروردین۵۹۰دوشنبه 

https://t.me/syndica_7tape 

 را تورم و گرانی غیرنقدی بن پرداختِ  با دولتوگو با ایلنا مطرح شد  در گفت -*
 :کند مدیریت
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رییس )حسن رجیون   :آمده است  ۰۰۱۰ وردینفر۵۹ به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ دو شنبه
با انتقاد از رویکرد برخی مستوالن در اصرار بر حذ  ارز  (اتحادیه پیشکسوتان استان گیالن

هد  از تخصی  ارز دولتی، کمک به اقشار ضعی  جامعه از جمله : تومانی گفت ۰۵۱۱
های  کنیم که دهک ه میکارگران و بازنشستگان بود، اما با حذ  ارز دولتی، در عمل مشاهد

  .شوند پایین جامعه و محرومان فراموش می

رجیون با تاکید بر اینکه در شرایط تورم و گرانی که کنترل آن از دست دولت خارج شده، 
تومانی، باعث  ۰۵۱۱با حذ  ارز : های جدی از محرومان صورت بگیرد، گفت بایست حمایت می

زیرا قیمت . کنیم های پایین جامعه را سیاه می هکشویم و زندگی و روزگار د شدت گرانی می
  .دهند آوری خواهد داشت و محرومان توان خرید خود را از دست می کاالها رشد سرسام

گرانی و تورم فزاینده که از : های خالی کارگران و بازنشستگان گفت وی با اشاره به سفره
کنند، روز به روز معیشت  میکنترل خارج شده و معلوم نیست چه دستهایی آن را هدایت 

ای  ای که باشند، فردا به درجه کند، به نوعی که امروز مردم در هر نقطه محرومان را تهدید می
  .کنند تر سقوط می پایین

رییس اتحادیه پیشکسوتان استان گیالن خطاب به مستوالنی که بر حذ  ارز دولتی اصرار 
کنند که  دانند، به سادگی درک می قتصاد را میکسانی که حتی ادبیات ابتدایی ا: دارند، گفت

با حذ  ارز دولتی، قیمت کاالها رشد سرسام آوری خواهد داشت و نباید به این سیاست 
  .روی آورد

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219562-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%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-9/1219562-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF


گیر مردم شود زندگی به مراتب  رجیون با تاکید بر اینکه اگر تورم و گرانی بیش از این دامن
به فکر روزی باشد که مردم توان خرید کاالها را  دولت باید: تر از امروز خواهد شد، گفت سخت

ها سر به فلک کشیده و راهی برای بازگشت وجود ندارد، به همین دلیل دولت  ندارند، گرانی
  .تومانی با درایت بیشتری حرکت کند ۰۵۱۱امروز باید در حذ  ارز 

در توزیع ارز دولتی  کند که اگر دولت ادعا می: های غیرنقدی تاکید کرد و گفت وی بر احیای بن
های دولتی است و در  شک این فساد و تخل  در زیرمجموعه فساد و تخل  وجود دارد، بی

در . کنند اصل دولتمردان با این ادعا، سیستم مدیریتی کشور را متهم به رانت و فساد می
توزیعِ توان با استفاده از نظام توزیع منطقی و کارآمد، مشکالت فساد ناشی از  صورتی که می

  .ارز دولتی را حل کرد

های مصر   رییس اتحادیه پیشکسوتان استان گیالن با اشاره به ظرفیت اتحادیه تعاونی
های غیر نقدی از جمله بن کارگری را برای کارگران  اگر دولت بار دیگر بن: گفت( امکان)کارگری 

دولتی وارد کشور شده و از تواند کاالهای اساسی که با ارز  و بازنشستگان احیا کند، آنگاه می
های مصر  به درستی توزیع  طلبان سردرآورده را از طریق تعاونی انبارهای محتکران و فرصت

  .کند

وی نظارت بر توزیع کاالهای اساسی از طریق امکان را اقدامی مهم و تاثیرگذار توصی  کرد و 
ه باشند و با این سیاست تومانی داشت ۰۵۱۱به جای آن که مستوالن اصرار بر حذ  ارز : گفت

غلط بر تورم و گرانی دامن بزنند، بهتر است در قالب بن غیر نقدی، به مدیریت تورم و 
 .هایی بپردازند که از کنترل دولت خارج شده است گرانی

سندیکاهای کارگری سوئد خواهان للو احکام ناعادالنه علیه اعالمیه مشترک  -*

  !باشندرسو  بداقی توسط دادگاه تجدید می 

 -2 سازمان مرکزی کارگران سوئد، ال او -0: پنج تشکل اتحادیه ای در سوئد با نام های 
-5 (شهرداریها)اتحادیه کمونال  -0 اتحادیه فلز سوئد -5سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد

در دفاع  ( ایران۰پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد) به ابتکار  اتحادیه سراسری معلمان سوئد
بنا به اطالع : ز مبارزات معلمان و محکومیت حکم رسول بداقی انتشار داده اند و آورده اند ا

سال زندان،  ۵رسانی رامین صفرنیا وکیل رسول بداقی؛ ایشان توسط دادگاه انقالب تهران به 
ممنوعیت از خروج از کشور، منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت دو سال محکوم 

  .این حکم قابل تجدید نظر است. دشده ان

صدور حکم زندان برای رسول بداقی بیشتر از آنکه در مورد فعالیت های ایشان چیزی بگوید 
صدور حکمی در مورد عدم پایبندی مقامات قضایی ایران به ابتدایی ترین حقوق برسمیت 

  .ی استشناخته شده بین المللی در حوزه فعالیت های سندیکالیستی و حقوق شهروند

سندیکاهای کارگری در سطح جهان سالهاست که فعالیت های آقای رسول بداقی را از 
رسول بداقی عضو هیتت مدیره کانون صنفی معلمان . نزدیک دنبال کرده و با آن بدقت آشنایند

اسالمشهر بوده و با همیاری دیگر معلمان مطالبه گر خود را وق  فعالیت در شورای هماهنگی 
آیا تالش برای . صنفی فرهنگیان ایران برای دفاع از حقوق معلمان کرده استتشکل های 

بهبود کیفیت آموزش و پرورش، طرح مطالبه همسان سازی و بهبود شرایط کار و معیشت 
معلمان، تالش برای عملی شدن قانون آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان جرم 

فعالیتها را جرم نگاری میکند در نزد افکار عمومی حکم است؟ دادگاه و دستگاه قضایی که این 

  .نقض آشکار ابتدایی ترین حقوق شهروندی توسط خود را صادر کرده است

طی این سالها رسول بداقی هزینه های بیشماری برای این فعالیت های انسانی پرداخته 
ه بخشی از زندگی هفت سال زندان، اخراج از کار، تهدید و انواع فشارهای امنیتی ب. است

این بغایت غیر انسانی است و ما به آن به شدت اعتراض . روزمره ایشان تبدیل شده است
رسول بداقی و همه معلمان متشکل در کانون های صنفی و شورای هماهنگی تشکل . داریم

های صنفی فرهنگیان ایران، نشان داده اند که اینگونه فشارها و تحمیل هزینه های گزا  عزم 



با صدور حکم زندان علیه رسول . ان را برای تحقق خواستهای برحق خویش صد چندان میکندآن
دولت ایران بجای هزینه کردن برای هزینه سازی برای . بداقی صورت مستله حذ  نمی شود

 .معلمان مبارز بهتر است که خواستهای برحق آنان را متحقق کند

است و این حکم در دادگاه تجدید نظر باید  صدور حکم زندان علیه رسول بداقی ضد انسانی 
این بانگی . رسول بداقی نباید هزینه بیشتری برای دفاع از حقوق معلمان بپردازد. لغو شود

است که طی چند روزه اخیر توسط معلمان مبارز و تشکل های معلمان در سراسر کشور به 
مقامات قضایی و دولت ایران . شدصدا در آمده است و بانگ آن در روز اول ماه مه رساتر خواهد 

بهتر است در پاسخگویی به این بانگ هر چه زودتر این حکم و همه احکام ناعادالنه علیه 
 .معلمان معترض و حق خواه را لغو کنند

پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد خود را در این بانگ رسا، عدالتخواه و آزادیخواه سهیم  
احکام ناعادالنه علیه رسول . لمللی کردن این صدا تالش میکندمیداند و به سهم خود در بین ا

  .بداقی بدون قید و شرط و فورا باید لغو شوند

  :ما با جدیت خواهان موارد زیر هستیم

  مد نی و معلمان زندانی, آزادی فوری همه فعالین کارگری *

و مقاوله نامه  ۵۱ه تصویب و اجرای مقاوله نامه های حقوق بشر سازمان ملل، مقاوله نام  *

  سازمان جهانی کار ۹۵و  ۵۱های 

سازمانهای کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از خشونت،  * 
 تهدید زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند

  :ایران۰پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد

 ۵۱۵۵آوریل  ۰۵

 گیالن ستانا در اجتماعی تامین بیمارستان یک تنهاطرح شد وگو با ایلنا م در گفت -*
 :دارد وجود
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 دبیر)حسن ایزدی  :آمده است  ۰۰۱۰ فروردین۵۹ به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ دو شنبه
درصد جمعیت استان را کارگران و  ۵۰با اعالم اینکه بیش از  (اجرایی خانه کارگر گیالن
متاسفانه این جمعیت در سطح استان گیالن از خدمات : تدهند، گف بازنشستگان تشکیل می

  .کنند ترین شرایط زندگی می درمانی محروم هستند و در سخت

تختخوابی متعلق به سازمان تامین  ۵۱۱ایزدی با اعالم اینکه استان گیالن تنها یک بیمارستان 
ن گیالن برای آنکه این بیمارستان در رشت است و مردم سایر نقاط استا: اجتماعی دارد، گفت

به خدمات درمانِی تخصصی دست پیدا کنند، ناچارند کیلومترها راه تا مرکز استان طی کنند و 
  .این در حالی است که معلوم نیست بتوانند نوبت درمان بگیرند

حدود یک میلیون و : هزار جمعیت دارد، گفت ۶۱۱وی با اعالم اینکه استان گیالن دو میلیون و 
ها تشکیل  های آن ر از جمعیت استان گیالن را کارگران، بازنشستگان و خانوادههزار نف ۰۱۱
  .دهند که یک بیمارستان برای این جمعیت، به هیا وجه پاسخگو نیست می

دبیر اجرایی خانه کارگر گیالن با اعالم اینکه درمان همچون بسیاری از خدمات رفاهی در 
بیمارستانهای خصوصی بسیاری وجود دارد، اما  در استان گیالن: خدمت پولداران است، گفت

های درمان یک بیمارستان خصوصی  ای را سراغ دارید که بتواند هزینه کدام کارگر یا بازنشسته
  .های ناچیز حداقلی پرداخت کند را با حقوق

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1219608-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%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%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%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-9/1219608-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%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%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


وی با اعالم اینکه بارها اتفاق افتاده که کارگران و بازنشستگان به دلیل بیماری قلبی یا 
ها داده شده  های طوالنی به آن اند اما نوبت های حساس دیگر از بیمارستان وقت گرفته ریبیما

ای قبل از آنکه نوبت ویزیت یا درمانش فرا برسد،  گاها کارگری یا بازنشسته: است، گفت
  .دهد پولی یا بهتر بگوییم کارگر و بازنشسته بودن از دست می جانش را بابت بی

در بیمارستان : در استان گیالن هفت دستگاه آنۀیوگرافی وجود دارد، گفت ایزدی با اعالم اینکه
هزار مخاطب، تنها یک دستگاه  ۰۱۱تامین اجتماعی استان گیالن با بیش از یک میلیون و 

آنۀیوگرافی وجود دارد که اگر به صورت شبانه روزی کار کند، معلوم نیست نوبت یک بیمار کی 
  .فرا خواهد رسید

هکتار  ۵۱م اینکه بیمارستان تامین اجتماعی استان گیالن در زمینی به مساحت وی با اعال
ها و  توان با ساختن درمانگاه زمین بیمارستان بسیار بزرگ است و می: احداث شده، گفت

  .رسانی برای کارگران و بازنشستگان اقدام کرد مراکز درمانی دیگر در این زمین، به خدمت

ها در تنها بیمارستان استان گیالن ابراز  گیالن از نبود بسیاری از تخص  دبیر اجرایی خانه کارگر
کارگران و بازنشستگان استان گیالن ناچار هستند برای استفاده از یک : تاس  کرد و گفت

آوری بر دوش آنان گذاشته  های سرسام تخص ، به بخش خصوصی مراجعه کنند که هزینه
  .شود می

انتظار داریم هر چه : امین اجتماعی را مخاطب قرار داد و گفتوی معاونت درمان سازمان ت
سریعتر برای بخش درمان استان گیالن فکری اساسی و عاجل اندیشیده شود تا کارگران و 

 .بازنشستگان گیالنی به دلیل ناتوانی مالی و نبود امکانات درمانی درمانده نشوند

  تجمع صله درخت بوستان چیذرا 822جمعی از اهالی تهران نسبت به قلع وقمع  -*

 : اعتراضی نمودند

 011فروردین،برای اعتراض به قلع وقمع  29روز دوشنبه : برپایه گزارش منتشره آمده است 
 .در شمیران تهران وپاسخ شهرداری تهران دست به تجمع زدند اصله درخت بوستان چیذر

قلع و قمع درختان بوستان  برپایه گزارش رسانه ای شده،شهردارى تهران در واكنش به خبر
چند اصله درخت از اين بوستان جابجا و در پارك قیطريه كاشته شد و احداث : چیذر اعالم كرد

 .پاركینگ به درخواست شورايارى محله دنبال خواهد شد

اهالى محل امروز ضمن تجمع با اين كار مخالفت و شورايارى در مراجعه اهالى، درخواست 
خواهید قانونی کار  اگر می. بنابهمین گزارش،االن فصل جابجایی نیست.دپاركینگ را تكذيب كر

  .کنید چرا در ایام تعطیل؟ معلوم است که کاری خارج از عر  انجام شده

بامداد؟ و آيا االن فصل  2حال سوال اين است اگر اقدام قانونى بوده چرا مخفیانه و در ساعت 

 جابجايى است؟

 .درخت بوده است 011  شد تعداد درختان كنده شده بالغ بر امروز با حضور صداوسیما مشخ

فارس از تجمع روز پنج  8022بیانیه حمایتی بازنشستگان دانشسرایی مهرماه   -*

 :شنبه یکم اردیبهشت ماه فرهنگیان

 من اگر برخیزم

 تو اگر برخیزی

 خیزند همه بر می

همراهی و یکپارچگی شیرزنان و  ای تاریخی از همدلی و فروردین یادآور سالروز حماسه۵۵روز 
شیرمردان دانشسرایی است که ثابت کردند که حق گرفتنی است و با حضور پرشور خود در 



تجمع تاریخی جلو دیوان عدالت اداری و وزارت آموزش و پرورش، حق خود را بازپس گرفتند و 
طالبه گری ی فرهنگیان و حتی دیگران برای انسجام و م پیروز شدند و الگویی برای همه

شدند، ضمن تبریک به دانشسرایی های عزیز و حق طلب و مطالبه گر سراسر کشور به 
دانشسرایی ها به همراه دیگر  ۰۰۱۰مناسبت آن پیروزی بزرگ، بار دیگر در یکم اردیبهشت 

همکاران فرهنگی برای دفاع از حقوق خود و همکاران و خانواده و اجرای همسان سازی 
نشستگان و اجرای کامل رتبه بندی و همچنین تقاضای پرداخت پاداش حقوق شاغلین و باز

بازنشستگی با گذشت هفت ماه، اعتراض به پرونده سازی و احکام ناعادالنه برای همکاران 
فعال و شجاع،  در خیابان معدل شیراز اداره کل آموزش و پرورش فارس تجمع خواهیم کرد و 

 .فریاد حق طلبی سرخواهیم داد

 :برای دوم اردیبهشت ماه آماده می شویم وان همکاران به اعتصابفراخ -*

این بار ما کارگران  :آمده است شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت به نوشته
نفت و گاز در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایمان و بی پاسخ ماندن خواستها و 

  .ب میشویممطالباتمان  از روز دوم اردیبهشت وارد اعتصا

درصد اعالم  57پیمانکارن مفتخور حتی از افزایش دستمزد تایید شده شورای عالی کار که 
  . شده امتناع میکنند

این . بسیاری از شرکت ها به کارگران خود گفته اند ما افزایش حقوقی برایتان نخواهیم داشت

 .ها سیر صعودی دارد درحالی است که قیمت اجناس سرسام آور افزایش یافته و این افزایش

در مقابل قلدری های پیمانکاران در بعضی کارگاهها همکاران ما دست از کار کشیده و تسویه 

   .در برخی شرکت ها نیز در درون شرکت دست به اعتصاب زده اند. حساب کرده اند

 :برای آن که تصویر روشن تری از اوضاع داشته باشیم به اخبار زیر توجه کنید

گزارش همکاران در شرکت ناورود در پتروشیمی کنگان سطح دستمزدها بسیار پایین و بنا بر  -
روز کار است و شش روز  20یعنی در آنجا  . روز کار محاسبه میکنند  51مزد را برا اساس 

   .استراحت

روز کار میکنند بدون تو راهی ولی در  22فیترهای پتروپاالیش کنگان در شرکت فوالد کوشان  -

   .روز مرخصی کار میکنند 01روز کار و  21ا جوشکاران با همانج

فروردین همکاران ما در پتروشیمی آرین متانول با خواست افزایش دستمزد دست به  25روز  -
فروردین سر کار  27در برابر اعتصاب کارگران پیمانکاران  خواستند که تا روز  .  اعتصاب زدند

عد هم با قلدری به کارگران اعالم کردند یا سر کار بروید و یا ب. بروند تا به آنها پاسخ داده شود

  .تسویه حساب کنید

پتروشیمی بوشهر نیز در برابر اعتصاب همکاران، پیمانکاران تهدید کرده اند که با  0در سایت  -

 .کسانیکه سرکار برنگردند تسویه حساب میشود و به جای آنها نیروی جدید خواهند گرفت

نفر از همکاران پروهه ساخت مخازن در پاالیشگاه آدیش  ۰۱۱حدود   فروردین ۵۶روز جمعه  -
در اعتراض به عدم ( پیمانکاری جمشید ممبینی ؛ شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه) کنگان 

درصدی دستمزدها در حرکتی اعتراضی کار را تعطیل و با پیمانکار پروهه تسویه  57افزایش 
درصدی دستمزدها بودند که با   ۰۱فقط حاضر به  افزایش پیمانکار پروهه . حساب کردند

در مقابل این موضع پیمانکار همکاران ایستاده و گرفتن کار در این . اعتراض همکاران روبرو شد
 .شرکت را تحریم کرده اند

همکاران در پتروشیمی بوشهر نیز خواستار بیست روز کار و ده روز استراحت و افزایش  -

  .ستند و بر اعتصاب متحدانه برای روز دوم اردیبهشت  تاکید دارنددرصدی ه 57حقوق 



همکاران ما در ساختار صنعت پتروشیمی ارین متانول با خواست افزایش دستمزد  دست به -
در مقابل حسن نیا رئیس شرکت اعالم کرده است  که شرایط همین هست .  اعتصاب زدند

د و برود و کارگران هم کوتاه نیامده و به که هست و هر کسی ناراضی است تسویه حساب کن

 اعتراض خود ادامه میدهند

همه اینها نشان میدهد که نیروهای هر شرکت به تنهایی نمیتوانند با قلدری های پیمانکاران 
پیمانکاران چپاولگر متحد عمل می کنند و ما هم باید متحد باشیم تا بتوانیم   .مقابله کنند

  .و معیشتمان را عقب زنیم تعرضات هر روزه به زندگی

در مراکزی کارگران روز دوم اردیبهشت را به عنوان روز اعتصاب و اعتراض به زورگویی های 

   .پیمانکاران اعالم کرده اند

همصدا با این نیروها از همه همکاران "  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی"
با اعتصاب قدرتمند خود و نشستن در مقابل  میخواهد که متحدانه کنار یکدیگر بایستند و 

کارگاههایشان  مقابل قلدری های پیمانکاران چپاولگر بایستند و این روز را به روز نمایش اتحاد 

  .و همبستگی خود تبدیل کنند

خواست ما کارگران پروهه ای و پیمانی کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین ! همکاران
ما خواستار  افزایش حقوقها متناسب با  .ه  اقتصادی در مراکز نفتی استبرده وار مناطق ویۀ

نرخ واقعی هزینه های زندگی و افزایش هر روزه آن هستیم و همانطور که قبال هم اعالم کرده 
در عین حال درمان رایگان و تحصیل رایگان و .میلیون باشد 06ایم مزد هیا کارگری نباید کمتر از 

همچنین باید به امنیتی  .ق پایه ای همه کارگران و همه مردم استداشتن حق مسکن حقو
   .کردن مبارزات و تهدید کارگر به اخراج بخاطر طلب حق و حقوقش خاتمه داده شود

خوابگاهها و .  ما خواستار شرایط انسانی کاری و زیستی در محیط کار و زندگی مان هستیم
هنوز در بعضی کارگاهها همکاران ما . ی پیدا کنندغذاخوریها و وضع غذا باید بهبود قابل قبول

جای مناسبی برای غذاخوری ندارند و باید در گرما و سرما در محیط باز غذای خود را میل 
اردیبهشت، روز  00ما  با تاکید بر این مطالبات از همه همکاران میخواهیم که در روز .نمایند

ویۀه اقتصادی جمع شویم و حق و حقوقمان را  جهانی کارگر در مقابل کارگاهها و دفاتر مناطق
طلب کنیم و همصدا با همه کارگران و همه مردم و هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان روز 

 !جهانی کارگر، اول ماه می را گرامی بداریم

 به بازگشت برای نیشابور دو منطقه شهرداری شده تعدیل کارگران درخواست -*
 کار
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شماری از کارگران : آمده است  ۰۰۱۰ فروردین۱۱  به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ سه شنبه
به ( ام فروردین ماه سی)تعدیل شده بخش خدمات شهرداری منطقه دو نیشابور صبح امروز 

 .تراض کردندنامشخ  بودن وضعیت شغلی خود اع

کارگر  ۹۶: یکی از این کارگران در خصوص دالیل اعتراض خود و سایر همکارانش گفت
پیمانکاری بخش خدمات شهرداری منطقه دو نیشابور با سوابق باالی کاری هستیم که از 
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ابتدای سال جاری بعد از خروج پیمانکار از شهرداری از ورودمان به محل کارمان جلوگیری شده 
 .ایم شدهو بیکار 

وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که با اتمام قرارداد پیمانکار، مستوالن برای : او گفت
اخیرا هم یک پیمانکار جدید . بازگشت به کار کارگران وعده عقد قرارداد با پیمانکار جدید را دادند

شان  سابق در بخش خدمات شروع به کار کرده اما حاضر نیست کارگران بالتکلی  را به کار
ای برخی مستوالن شهری، قرار شد تا پایان  رسانی رسانه در عین حال با اطالع. برگرداند

فروردین ماه کارگران تعدیلی را به کار بازگردانند اما انتشار این اخبار تا این لحظه فقط در حد 
 .حر  باقی مانده است

ها قبل  از سال: ن خود تصریح کرداین کارگر بیکار شده شهرداری نیشابور به نیابت از همکارا
( برای رفت و روب شهر)تحت مستولیت شرکت پیمانکاری به عنوان کارگر واحد خدمات 

، از پایان (شرکت سبز زیور)ایم اما از زمان خاتمه قرارداد آخرین پیمانکار  مشغول به کار بوده
تا سه سال  ایم دو اسفند سال گذشته وضعیت شغلی مشخصی نداریم و هنوز نتوانسته

 .مطالبات سنواتی خود را از پیمانکار دریافت کنیم

شود که در حال حاضر شهرداری با این بهانه که  به نقل از یکی دیگر از کارگران گفته می
کارگران پیمانکاری هیا رابطه کاری با شهرداری ندارند، موضوع اخراج کارگران را پیگیری 

ر قبلی بعد از خروج برای پرداخت طلب سنواتی این در حالی است که پیمانکا. کند نمی
کارگران به شهرداری اجازه داده که طلب کارگران را از باقی مانده طلب شرکت از شهرداری 

 ۰اما شهرداری در پاسخ به کارگران وعده پرداخت طلب سنواتی کارگران را حداقل تا . بپردازد
 .دهد ماه دیگر می

شرایط فوق باعث : دو شهرداری نیشابور همچنین گفت این کارگر تعدیلی شهرداری منطقه
به همین دلیل از مستوالن شهرستانی و . نگرانی و برهم خوردن آرامش ما شده است

 .استانی درخواست داریم برای بازگشت به کار ما اقدام کنند

زمزمه های اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب اراک نسبت به نداشتن امنیت  -*

 :رداخت حقوق اسفند ماهشللی و عدم پ

طی روز های پایانی اولین ماه سال جدید شاهد زمزمه : برپایه گزارش منتشره آمده است 
های اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب اراک نسبت به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت 

 .حقوق اسفند ماه هستیم

رهیا قرارداد و کار جدیدی ندارد فروردین،کارخانه آذر آب در حال حاض 51براساس گزارش تاریخ 
و هیا منبع مالی هم برای انجام کاربدلیل عمل نکردن سهامدار به تعهدات مالیش دراختیارش 

نامه که  همچنین به دلیل چک های برگشتی آذرآب، بانک ها هم امکان صدور ضمانت.نیست

 .الزمه عقد قرارداد است را ندارند

درصد افزایش سرمایه را به تصویب رساند و  0111ر بنابهمین گزارش، سال گذشته سهامدا
میلیارد تومان آورده نقدی برای شرکت داشته باشد که این رقم انجام نشد و  511قول داد که 
درحالی که فروردین ماه به پایانش رسیده . میلیارد تومان به شرکت تزریق کند711امسال باید 

 .استشده هنوز حقوق اسفندماه کارگران آذرآب پرداخت ن

کارکنان وزارت کارکشور نسبت به سطح حقوق مقابل ساختمان وزارتخانه با  -*

 :  تجمع اعراضی نمودند «وزیر بی کفایت خجالت خجالت»شعار



 

کارکنان وزارت کارکشور  :آمده است  ،0010 فروردین 51روزسه شنبه برپایه گزارش منتشره 
قوق وتبعیض درپرداخت ها نسبت با دیگر برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به سطح ح

وزیر بی کفایت »وزارتخانه ها دست به تجمع مقابل ساختمان این وزارت کار در تهران با شعار
،این تجمع به فوق بنابه گزارش.زدند وخواستار افزایش دستمزدشان شدند« خجالت خجالت

 .وزارت کاربرگزارشده است اضافه کاری کارکناندلیل کاهش قابل توجه مبلغ حقوق، رفاهیات و 

معدن زغا  سنگ گلندرود برای تامین امنیت شللی با امضای  کارگران معترض  -*

 :اعتراض نمودند ی کاریبه عقد قرارداد ها طومار

 مبارزهکارگران معدن زغال سنگ گلندرودمازندران درادامه : برپایه گزارش منتشره آمده است 
برای تامین امنیت .... تانداری، فرمانداری، اداره کار ودامنه دارشان از جمله تجمع در اس

شغلی مبنی برعقد قراردادکاری طوماری را خطاب به مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد 

 .معدنی ایران امضاکردند

کارگر  51نفر از مجموع 21فروردین،در این نامه که به امضای بیش از  51براس گزارش تاریخ 
ما کارگران معدن : ود در استان مازندران رسیده، منجمله آمده استمعدن زغال سنگ گلندر

به واسطه یک شرکت تامین نیرو ( 0595)زغال سنگ گلندرود هستیم که از بدو شروع بکار 

 .طر  قرارداد با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مشغول بکار هستیم

قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی با عقد 0011مجتمع زغال سنگ گلندرود از تاریخ یکم آذر ماه 

 .کارگاه و همه کارگران را به بخش خصوصی واگذار کرده است

خواسته ما عقد قرارداد به واسطه یک شرکت تامین نیرو با شرکت تهیه تولید مواد معدنی 
 .همانند سالهای گذشته است

شرکت پیمانکار هر در حال حاضر شرایط شغلی کارگران با فشار کارفرما برای عقد قرارداد با 

 .شود روز بیشتر می

چندین بار هم به صورت کتبی و شفاهی « معدن گلندرود»در ارتباط با رفع مشکالتمان کارگران 
مشکالت ناشی از عقد قرارداد با پیمانکار را به اطالع مستوالن از جمله استانداری، 

ه جلسه فرمانداری که اند که در نتیج فرمانداری، اداره کار و حتی شورای محلی رسانده
شورای محلی و تعدادی از کارگران حضور داشتند مقرر شده شرکت تهیه تولید مواد معدنی در 

این در حالی است که . صورت هر گونه جذب نیروی کار جدید از کارگران قدیمی استفاده کند
کارگران با پس از گذشته سه ماه از تاریخ این جلسه، اخیرا شرکت تهیه تولید بدون توجه به 

کارگر در قالب یک شرکت  05سابقه، فراخوان جذب نیروی کارصادر کرده و هم اکنون تعداد 

 .نام هستند تامین نیرو در حال طی مراحل ثبت

این اقدام مدیران معدن مغایر با اصول اخالقی و شرعی است و مخالفت کارگران را در پی 

 .داشته است



روزی کارگران که این واحد معدنی را با  ش شبانهسال از تال 1درست نیست بعداز گذشت 
اند، ما کارگران قدیمی نادیده گرفته  برداری کرده تمام امکانات خدماتی و رفاهی آماده بهره

 . شویم

بنابراین درخواست ما از مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران این است که شرکت 
ا کارگران به واسطه یک شرکت تامین نیرو قرارداد کار های گذشته ب تهیه وتولید همانند سال

 .امضاء کند تا کارگران به امنیت شغلی برسند

 :  جان باختیک کارگر دیگر در فردیس براثر سقوط میلگرد روی سرش -*

ساله حین کار خالی کردن بار میلگرد از خاوردر یک  05یک کارگربرپایه گزارش منتشره ، 
حوالی جاده مالرد، به دلیل سقوط میلگرد بر سرش مصدوم وپس از ساختمان نیمه کاره در 

 .انتقال به بیمارستان جان خودراازدست داد

 مشکالتمان به /تولید و تهیه مدیرعامل هب گلندرود زغالسنگ معدن کارگران نامه -*
 :کنید رسیدگی

1220131-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

در این نامه که به  : آمده است  ۰۰۱۰ فروردین۱۱  به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ سه شنبه
ن رسیده، کارگر معدن زغالسنگ گلندرود در استان مازندرا ۱۱نفر از مجموع  ۵۱امضای بیش از 

ما کارگران معدن زغال سنگ گلندرود هستیم که : آمده است« طاهرزاده امیر علی»خطاب به 
به واسطه یک شرکت تامین نیرو طر  قرارداد با شرکت تهیه و تولید ( ۰۱۹۱)از بدو شروع بکار 

 .مواد معدنی مشغول بکار هستیم

سنگ گلندرود از تاریخ یکم آذر ماه  نویسندگان این نامه همچنین با یادآوری اینکه مجتمع زغال
با عقد قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی کارگاه و همه کارگران را به بخش خصوصی  ۰۰۱۱

کارگران هیا مشکلی از واگذاری استخراج معدن به یک شرکت : اند واگذار کرده است، افزوده
د به واسطه یک شرکت تامین ها عقد قراردا پیمانکار خصوصی و کار با آن ندارند اما خواسته آن

 .نیرو با شرکت تهیه تولید مواد معدنی همانند سالهای گذشته است

کارگران با بیان اینکه در حال حاضر شرایط شغلی کارگران با فشار کارفرما برای عقد قرارداد با 
دن مع»در ارتباط با رفع مشکالتمان کارگران : شود، افزودند شرکت پیمانکار هر روز بیشتر می

چندین بار هم به به صورت کتبی و شفاهی مشکالت ناشی از عقد قرارداد با « گلندرود
پیمانکار را به اطالع مستوالن از جمله استانداری، فرمانداری، اداره کار و حتی شورای محلی 

اند که در نتیجه جلسه فرمانداری که شورای محلی و تعدادی از کارگران حضور داشتند  رسانده
ه شرکت تهیه تولید مواد معدنی در صورت هر گونه جذب نیروی کار جدید از کارگران مقرر شد

این در حالی است که پس از گذشته سه ماه از تاریخ این جلسه، اخیرا . قدیمی استفاده کند
شرکت تهیه تولید بدون توجه به کارگران با سابقه، فراخوان جذب نیروی کارصادر کرده و هم 

 .نام هستند ارگر در قالب یک شرکت تامین نیرو در حال طی مراحل ثبتک ۰۵اکنون تعداد 

کارگران معدن زغالسنگ گلندرود در این نامه با بیان اینکه این اقدام مدیران معدن مغایر با اصول 
درست : اخالقی و شرعی است و مخالفت کارگران را در پی داشته است، در خاتمه گفتند

روزی کارگران که این واحد معدنی را با تمام  الش شبانهسال از ت ۵نیست بعداز گذشت 
. اند، ما کارگران قدیمی نادیده گرفته شویم برداری کرده امکانات خدماتی و رفاهی آماده بهره

بنابراین درخواست ما از مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران این است که شرکت 
ا کارگران به واسطه یک شرکت تامین نیرو قرارداد کار های گذشته ب تهیه وتولید همانند سال

 .امضاء کند تا کارگران به امنیت شغلی برسند

کارگر معدن  81سرویس رفت و آمد کارگران و جان باختن راننده وصدومیت  -*
 :گزارش شده است کارگر مصدوم 5وخامت حا   -چادرملو 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1220131-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1220131-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


،بدنبال تصاد  اتوبوس حامل (ینفرورد 51)سه شنبه شب برپایه گزارش منتشره در روز 
کارگران معدن چادرملو یزد با یک تریلی در شهرستان بهاباد،راننده سرویس در دم جان باخت و 

 .نفر از مصدومین وخیم گزارش شده است 5حال .کارگر مصدوم شدند 09

مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کشورنسبت به نداشتن امنیت  جمعی از -*

 :   تجمع اعراضی نمودندای توخالی مقابل وزارت کارشللی و وعده ه

 

جمعی از مشاوران حفاظت : آمده است  فروردین، 51روز سه شنبه برپایه گزارش منتشره 
فنی و خدمات ایمنی کشورهم برای بنمایش گذاشتن اعتراشان نسبت به نداشتن امنیت 

 .شغلی مقابل و وعده های توخالی وزارت کارتجمع کردند

علیرغم تغییر : ان حفاظت فنی و خدمات ایمنی حاضردرتجمع به خبرنگاررسانه ای گفتندمشاور
نامه و بهبود شرایط کسب و کار به  هایی که وزارت کار بابت استیالی آیین دولت و وعده

مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی داده بود، پس از گذشت حدود یک سال از اسقرار 
  .قبلی ادامه داردی  دولت جدید همچنان رویه

های مستمر و جلسات متعدد با مستولین و معاون روابط کار هیا  پس از پیگیری:آنهاافزودند
ی فعالیت این نیروها تا بعد از  اتفاق خاصی برای ادامه فعالیت مشاوران رخ نداده است و پروانه

برای اشتغال خود  هیا آینده روشنی: آنها درخاتمه گفتند .خرداد ماه دیگر تمدید نخواهد شد
  .توانیم متصور شویم نمی

 :تکلیف تعیین انتظار در شیراز دور راه مخابرات کارگران -*
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کارگران بازنشسته  : آمده است  ۰۰۱۰ فروردین۱۱  به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ سه شنبه
این کارگران . ی بالتکلیفی خود خبر دادند مخابرات راه دور شیراز در تماسِ خبرنگار ایلنا، از ادامه

اند در عین حال کارخانه  مطالبات معوقه بازنشستگی خود را از کارفرما وصول نکردههنوز همه 
سال پیش از چرخه  ۵تا  ۰مخابرات راه دور شیراز که به آی تی آی شیراز شهرت دارد تقریبا از 

 .تولید خارج شده است

تکلی   ی کارگران بازنشسته مخابرات راه دور در این مقطع زمانی، تعیین ترین دغدغه مهم
در : گویند کارگران می. ها است مالکیت کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگی آن

. میلیارد تومان طلبکار هستند ۱۵اند که بیش از  کارگر بازنشسته این شرکت شده ۰۱۱۱حدود 
های تاخیر و تادیه است که تاکنون به سبب روشن نشدن  این طلب مربوط به خسارت

 .خانه هنوز تعیین تکلی  نشده استاندازی کار راه

های پایانی سال گذشته برگزار شده بود، قرار شد  ای که در روز در جلسه: کارگران گفتند
اندازی کارخانه و پرداخت  برای راه ۰۰۱۰سهامدار شرکت صد میلیارد تومان تا پایان فروردین 

عدم   انتظار داریم در صورتما . های آن، پرداخت کند اما این کار انجام نشد بخشی از بدهی
انجام این کار قوه قضائیه ورود کرده و درباره نحوه واگذاری کارخانه از دولت به بخش خصوصی 

 .مجددات حقیق و بررسی کند
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کارگران این کارخانه که طی سالهای گذشته برای پیگیری وضعیت کارخانه هر چند وقت یکبار 
نهادهای مستول از جمله وزارت صمت و استانداری  نگاری با اند، از نامه دست به تجمع زده

ما کارگران نگران آینده این واحد قدیمی هستیم؛ تنها واگذاری به : گویند دهند و می خبر می
 .تواند مشکالت مخابرات راه دور را حل کند یک نهاد توانمند دولتی می

ور بدهی بسیاری به بانک طبق اظهارات کارگران این کارخانه، همچنین کارخانه مخابرات راه د
حل مشکالت تغییر کاربری و فروش اموال غیر موثر در تولید است اما مدیرعامل و  دارد و تنها راه

 .کنند مالک کارخانه همکاری نمی

اعضای تعاونی مسکن مهر بندرعباس نسبت به عدم تحویل واحدهایشان  -*
 :ع اعتراضی نمودند  تجموپاسخگو نبودن مسئوالن  مقابل استانداری هرمزگان

جمعی از عضای تعاونی مسکن :آمده است فروردین، 51روز سه شنبه برپایه گزارش منتشره 
مهر بندرعباس برای اعتراض به عدم تحویل واحدهای مسکن مهر فاطمیه وپاسخگو نبودن 

                                                                                                       .مستوالن مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند
سال است که اقساط واحد مسکن مهر را پرداخت  00بیش از :یکی از تجمع کنندگان گفت

دار شدن وام گرفتم تا  های پیش به امید خانه سال. ام کنم اما هنوز واحدی تحویل نگرفته می
نشین هستم و همچنان اقساط  را بدهم اما حاال اجاره ی اولیه واحد مسکن مهر بتوانم هزینه
تعدادی از .چرا هیا مستولی پاسخگوی ما نیست؟ تا کی باید در انتظار بمانیم. دهم وام را می

شان را پیمانکار مربوطه به جیب زده و هیا واحد تحویل  پول:تجمع کنندگان گفتند
از آغاز نام نویسی در سال : یز گفتیکی دیگر از اعضای تعاونی مسکن بندرعباس ن.دهد نمی
نفر از اعضای تعاونی، مسکن ساخته شود و به رغم عمل نشدن به این  201قرار بود برای  16

متولیان  .نفر دیگر نیز به اعضای تعاونی افزوده شدند 051های اخیر نزدیک به  وعده، در سال
اما اکنون پس از دریافت نزدیک به میلیون تومان به اعضا تحویل دهند،  02قرار بود هر واحد با 

خاطرنشان میشود که مسکن مهر .شود میلیون تومان از هر عضو از تحویل خانه امتناع می 55
 .فاطمیه در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس قرار است ساخته شود

 باال را ها قیمت کنند اراده لحظه هر ای عدهوگو با ایلنا مطرح شد  در گفت -*
 گیرد می را بگیران حقوق دامن گرانی و تورم /برند می
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 سیدموسی  : آمده است  ۰۰۱۰ فروردین۱۱  به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ سه شنبه
ای  ها لحظه در شرایط کنونی که قیمت: گفت (دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر)میرجهانمردی 

  .یابد، امکان حفظ قدرت خرید مردم وجود ندارد افزایش می

میرجهانمردی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ قدرت خرید مردم در ابالغ 
شناسند  های کشور را به خوبی می رهبری چالش: ی کلی تامین اجتماعی گفتها سیاست

  .کنند گذاری می ها ریل ها به مرز جدی برسد، ایشان برای رفع آن و هرگاه که چالش

وی با تاکید بر اینکه حفظ قدرت خرید مطرح شده در این ابالغیه، به معنای باال بردن توان 
ها، نبود ثبات در  حالی است که افزایش روزافزون قیمت این در: اقتصادی مردم است، گفت

  .کند بازار و ضع  نظام توزیع، دایم توان مالی و اقتصادی مردم را تضعی  می

: دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با ابراز تاس  از اینکه هیا ثباتی در بازار وجود ندارد، گفت
هر لحظه اراده کنند، کاالها را احتکار و دار است که  ای سرمایه اختیار بازار در دست عده

در وقوع این شرایط بحرانی، کارگران، بازنشستگان و حقوق بگیران . برند ها را باال می قیمت
  .هیا نقشی ندارند

قدرت خرید مردم به دو : وی با اعالم اینکه اقتصاد ادبیات و زبان خاص خودش را دارد، گفت
مت کاالها و خدمات را پایین بیاوریم یا حقوق و میزان درآمد یابد، یا باید قی صورت افزایش می

ها و بازار آشفته باشد، اما وقتی  ای باال ببریم که پاسخگوی هزینه بگیران را به اندازه حقوق

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1220332-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%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-9/1220332-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


ها  هیا یک از این دو گزینه اقتصادی در مدیریت کشور وجود ندارد، چه انتظاری داریم که قیمت
  .های پایین را حفظ کرد رید دهککنترل شود تا بتوان قدرت خ

میرجهانمردی با اعالم اینکه گرانی به یک امر طبیعی و عادی برای دولتمردان و نمایندگان 
ها  صنعتگر، تولیدکننده، کشاورز یا هر قشر دیگری دائم قیمت: مجلس تبدیل شده است، گفت

د و باید در مقابل غول گرانی و برند، اما این حقوق بگیران هستند که درآمد ثابت دارن را باال می
  .تورم ایستادگی کنند

هنگامی که خط : درصد جامعه قدرت خرید مناسبی ندارد، گفت ۱۱وی با اعالم اینکه بیش از 
هزار تومان  ۶۱۱میلیون و  ۵کنند اما دریافتی حداقل بگیر  میلیون تومان تعیین می ۰۵فقر را 

ن همه هزینه و تورم از دست رفته است و جامعه شود، یعنی توان پاسخگویی به ای تعیین می
  .باید تحت فشار باقی بماند

دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با اعالم اینکه در شرایط کنونی عده معدودی از رفاه نسبی و 
فشار اقتصادی، : اند، گفت درصد مردم درگیر و ناتوان شده ۱۱عالی برخوردار هستند و بیش از 

نه تنها در باال بردن قدرت خرید   انی دامنگیر حقوق بگیران است و دولت همبحران، تورم و گر
  .اند های پایین جامعه به مرز فقر و فالکت سقوط کرده مردم موفق نبوده، بلکه روز به روز دهک

تواند  ها نمی های بیهوده و چالش نمایی وی با اعالم اینکه رویاپروری، دادن اطالعات غلط، بزرگ
ها را کنترل  اینکه اعالم شود قیمت: اسفبار اقتصاد سر و سامان بدهد، گفتبه وضعیت 

های محروم جامعه  بگیران و دهک اند و مهار اقتصاد را در دست دارند، دردی از حقوق کرده
باید بپذیریم . کنند هایشان احساس نمی کند، زیرا چیزی از این همه ادعا در سفره درمان نمی

ی اسفبار است که مقام معظم رهبری در قالب ابالغیه و به صورت ا که وضعیت به اندازه
 .اند مستقیم نسبت به این شرایط ورود کرده و به صورت غیر مستقیم هشدار داده

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل خوان تجمع سراسری معلمانافر -*

 فرهنگیان ایران

 .ی گردندفرهنگیان ایران به خیابان بر م۰ اعتراضات سراسری معلمان

 صبح ۰۱:  ساعت  -۰۰۱۰اردیبهشت  ۰ پنجشنبه: وعده ما 

 پ ، خیابان سپهبد قرنی. مقابل وزارت آ:  تهران 

 پ. مقابل ادارات کل آ:  مراکز استان ها 

 پ. مقابل ادارات آ:  شهرستانها 

 :هستند بیکار دانشگاهی التحصیالن فارغ از درصد ۵۵ -*

 

: گفت فناوری و تحقیقات علوم وزارت نوآوری و فناوری معاون :برپایه خبر منتشره آمده است 
 سیستم این: گفت خیرالدین علی . هستند بیکار دانشگاهی التحصیالن فارغ درصد ۰۰ حدود

 و نبوده موفق آموختگان دانش اشتغال بخش در شاید و باید که طور آن تاکنون کشور، آموزش
 . گیرد قرار کار دستور در آموزی مهارت و ورزی مهارت و کند تغییر رویکردها باید



 افزایش با کشور سال ۱۵ تا ۰۵ سنی گروه بیکاری نرخ شد؛ اعالم پیش چندی دیگر، سوی از

 . است رسیده درصد ۰۱۷۶ به ،۹۹ سال به نسبت درصدی ۵۷۶

 شرایط از حاکی یافته، کاهش نیز اقتصادی مشارکت نرخ که شرایطی در بیکاری نرخ افزایش

 . است کار بازار نامناسب

 :ای که گذشت آزادی بیان در هفته  -*

 !ان علیرضا ثقفی در خطر استج

 

در این روز :آمده است۰۰۱۰ فروردین  ۱۰چهارشنبه  به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران،
خبر رسید مأموران زندان علیرضا ثقفی، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران را برای 
معاینات پزشکی و بررسی وضعیت قلبی به بیمارستانی در كرج بردند و به جای بستری کردن 

 .اند و معالجه به زندان بازگردانده
  تجمع اعتراضی برداری نفت و گاز مسجد سلیمان کار شرکت بهره کارکنان نوبت  -*

 :نمودند

کار شرکت  پرسنل نوبتجمعی از  ۰۰۱۰فروردین  ۱۰چهارشنبه برپایه گزارش منتشره در روز 
ساعته در محوطه ساختمان مرکزی  ۰۵کار  نفت و گاز مسجدسلیمان با خواست تثبیت نوبت

  .این شرکت دست به تجمع زدند

خیز جنوب به تصمیم شرکت مبنی بر  کار مراکز زیرمجموعه شرکت مناطق نفت پرسنل نوبت
کار  د و خواستار تثبیت نوبتساعته اعتراض دارن ۵کاری به شیفت چرخشی  تغییر شیفت نوبت

 .ساعته فعلی هستند ۰۵

  تجمع اعتراضی کار شرکت نفت و گاز آغاجاری در امیدیه کارگران و کارکنان نوبت -*
 :نمودند

 



کار شرکت  جمعی از پرسنل نوبت ۰۰۱۰فروردین  ۱۰چهارشنبه برپایه گزارش منتشره در روز 
ساعته در محوطه ساختمان این شرکت در  ۰۵ کار نفت و گاز آغاجاری با خواست تثبیت نوبت

  .شهرستان امیدیه دست به تجمع زدند

  تجمع برداری نفت و گاز مارون و کارون کار شرکت بهره کارگران و کارکنان نوبت -*

 :اعتراضی نمودند

 

کار شرکت  جمعی از پرسنل نوبت ۰۰۱۰فروردین  ۱۰چهارشنبه برپایه گزارش منتشره در روز 
ساعته در محوطه  ۰۵کار  اری نفت و گاز مارون و کارون با خواست تثبیت نوبتبرد بهره

 .ساختمان این شرکت در شهر اهواز دست به تجمع زدند

 : ادامه داد  اعتراضات کارکنان نوبتکار بهره برداری نفت و گاز  -*

 

چهارشنبه  امروز،شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفتبه گزارش کانال تلگرامی 
کارکنان نوبت کار شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون،  :آمده است ،0010فروردین  ۱۰

گچساران، مارون و مسجدسلیمان با مطالبه تثبیت شیفت های دوازده ساعت دست به 

 .اعتراض زدند

این همکاران نسبت به تغییر ساعت کاری به شیفت های چرخشی هشت ساعته و 
 .سیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی شان معترض هستندهمینطور عدم ر

تجمع اعتراضی شبانه روزی چند صد نفره اهالی سراوان نسبت به حمل زباله  -*

 :ادامه دارد به منطقه درجاده ومسدود کردن مسیر خودروی حمل زباله

اوان به اهالی سر :آمده است،0010فروردین 50روز چهارشنبه قبرپایه گزارش منتشره در تاریخ 
تجمع شبانه روزی چند صد نفره درجاده ومسدود کردن مسیر خودروی حمل زباله برای 

 .اعتراض به حمل زباله به منطقه،ادامه دادند

نفر برای جلوگیری از ورود زباله به  511تا  211برپایه گزارش رسانه ای شده،شبانه روز حدود 
فرماندار  امام پناهی، حمیدرضا روردین،ف 29 روز دوشنبههمچنین  .کنند این منطقه تجمع می

از روز  حمل زباله خودروی مسیر با مسدود کردن سراوان که اهالی رشت از
برای یکبار دیگر به  خواهد فروردین مانع از حمل زباله به منطقه شده اند،می 22 دوشنبه



ماستش ومجبور میشود  قاطع معترضین روبرو شده نه با پاسخ کنند که دولتمردان اعتماد

 .راکیسه وعقب نشینی کند

 :ببینید
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های از  گ و اسقاط کامیونهای گمر داران کشور نسبت به افزای  هزینه کامیون -*

 :  به ادامه اعتراضات خود پرداختند رده خارج شده با تجمع مقابل مجلس

داران  کامیون جمعی از فروردین، 50روز چهارشنبه : برپایه خبرمنتشره آمده است 
از رده  های گمرگ و اسقاط کامیون های هزینه به افزایش کشوردرادامه اعتراضشان نسبت

 .ه تجمع مقابل مجلس زدندخارج شده دست ب

 :احضارنگار مسعودی و افسانه عظیم زاده به دادسراي اوین جهت اجراي حكم -*

افسانه عظیم زاده فعال اجتماعي و حقوق كودك و نگار : برپایه خبر منتشره آمده است 
مسعودی عكاس مستند اجتماعي و فعال حوزه زنان پاییز سال گذشته توسط نیروهای 

دستگیر و هر كدام چندين ماه در انفرادي بند دو ال  زندان اوین تحت بازداشت  اطالعات سپاه
سرانجام نگار مسعودي به سه اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام .و بازجویی قرار داشتند

علیه امنیت ملی ،فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشويق به فساد و فحشا و افسانه عظیم زاده 
و تباني به قصد ارتكاب جرم علیه امنیت كشور و فعالیت تبلیغي علیه نظام به دو اتهام اجتماع 

متهم ردي  يك .دادگاه انقالب به رياست قاضي ايمان افشاري محاكمه شدند ۵٩در شعبه 
ماه حبس تعزيري بابت اقدام  ۵سال و  ٤نگارمسعودي در اين دادگاه دو جلسه اي به تحمل 

میلیون تومن بابت تشويق به  ۵۱علیه نظام و پرداخت علیه امنیت ملي و فعالیت تبلیغي 
سال حبس تعزيري بابت اقدام علیه  ۵فساد و فحشا و افسانه عظیم زاده متهم ردي  دوم به 

قانون مصوبه هیتت وزيران مورخ  ٩در نهايت با استناد به بند ب ماده .امنیت ملي محكوم شدند
و هر دو متهم به پرداخت جزاي نقدي حبس قابل اجرا را مناسب ندانسته  ۰۱۹۹۰۰۵۰۵٥

 .محكوم شدند

 :بازگرداندن مجدد او به زندان  مراجعت علیرضا ثقفی به بیمارستان و -*

بعد از یک هفته وضعیت بسیار وخیم جسمی امروز چهارشنبه ماموران زندان علیرضا ثقفی را 

 .بردند برای معاینات پزشکی و بررسي وضعیت قلب ايشان به بیمارستاني در كرج

در بیمارستان انجام شده و پزشکی قانونی (نوار قلب و غیره )  معاينات و آزمايشهاي قلبي
را تایید نموده است اما متاسفانه علیرضا  ۰۱بر روی  ۵۰خطر سالمتي مبنی بر فشار خون 

 .ثقفی بجای بستری شدن و معالجه به زندان برگردانده می شود

بار وضعیت سالمتي ايشان توسط رسانه هاي بین المللي، در دو روز گذشته براي انتشار اخ
از دالیل جلوگیری از مداوای او را اخبار   درون  زندان فشارهاي زيادي به  او آورده اند و یکی

 .منتشر شده سالمتیش به او اعالم كرده اند

 کانون مدافعان حقوق کارگر تاکتیک به سکوت کشاندن را محکوم می کند و انتشار اخبار
وضعیت سالمتی زندان را حق زندانی می داند و زندانی که صدایش در داخل زندان خاموش 

 .است را نباید در خارج از زندان نیز خاموش کرد

ما از تمامی نیروهای آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم که خواستار مداوا و آزادي هر چه 

 .فی است و زندان جای او نیستسریعتر علیرضا ثقفی باشند، آزاد بودن حق علیرضا ثق

 ۰۰۱۰فروردین  ۱۰
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 کانون مدافعان حقوق کارگر

 ورود با کارگر هزار ۳ بیکاری و بم خودروسازی چندشرکت تعطیلی از ممانعت -*
 :قضا دستگاه
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محمد »:آمده است ۰۰۱۰فروردین روزچهارشنبه ۱۰در تاریخ ایلنا،خبرنگارزهرا معرفت به گزارش 
طی چند ماه گذشته این : اظهار کرد( دادستان عمومی و انقالب شهرستان بم)ضیاءالدینی 

ستاد در راستای منویات رهبر معظم انقالب، رسیدگی به مشکالت چهار شرکت بزرگ 
زی در بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داد و با اقدامات به موقع دستگاه خودروسا

 .عمل آمده است قضایی و اجرایی از تعطیلی این واحدهای صنعتی جلوگیری به

های خودروسازی ارگ جدید بم مشغول به  هزار نفر در شرکت ۰۰وی با اشاره به اینکه بالغ بر 
خیر با ورود میدانی رئیس کل دادگستری کرمان، طی چند ماه ا: فعالیت هستند، گفت

دادستان مرکز استان و جمعی از مقامات ارشد قضایی استان و شهرستان چندین جلسه رفع 
هزار نفر در این  ۱موانع تولید در دادگستری بم تشکیل و از تعدیل نیرو و بیکار شدن بالغ بر 

 .عمل آمد های خودروساز جلوگیری به شرکت

های قانونی از  دادستانی با تمام توان و با استفاده از ظرفیت: تصریح کرد دادستان بم
 .کند بنیان و نخبگان شهرستان حمایت و پشتیبانی می های دانش شرکت

پنجاه و چهارمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان »:کانون نویسندگان ایران -*
 «داریم ایران را گرامی می

ی  ستیز پنجاه و چهار ساله: ون نویسندگان ایران آمده است برپایه خبر کانال تلگرامی کان
گرانی که بنیادشان بر لگدکوبِ آزادی مردمان بنا شده است،  کانون نویسندگان ایران با سرکوب

گذرد؛  امان می حاال سالی از پی سالیان این ستیز بی. بسیار و نام سربلند کم ندارد  رنج
نیست کردن، سالیان متعهد ماندن و دم فرو نبستن و  سالیان قتل و بند و ربودن و سربه
اش، شرح تاریخ بالیدن یک نهاد مستقل روشنفکری در  ایستادن؛ سالیانی که شرح زیر و بم

کشد؛  هایش پا پس نمی زده است؛ نهادی ناوابسته به قدرت که از آرمان سرزمینی استبداد
گذارد، چه  را بر میز می« چراغش»چه آنجا که حکومت به قصد تصاحب، پیشنهاد روشن کردن 

بندد و به کام  جان به تخت بیمارستان می جا که نیمه کند و چه آن جا که با طناب خفه می آن

 .کشاند مرگ می

سال در بند ماندن رضا خندان . سالی بر عمر کانون نویسندگان ایران افزوده شده است
ها و سال  سازی ار احضارها و پروندهو آرش گنجی، آزادی مشروط کیوان باهن، تکر( مهابادی)

بریده همچنان از ضرورت  جان و بریده او که بر تخت بیمارستان، نیمه قتل بکتاش آبتین؛ هم 
ستیزان را به هراس  تریِن زندگان است و آزادی اش هم زنده او که مرده گفت؛ هم  مبارزه می

  .اندازد می

اش در گسترش دوزخ کم  به سیاق همیشه ها، در میان این دو اردیبهشت، حاکمیت جز این
خواه  نگذاشت؛ تیغ تیز بر آزادی اندیشه و بیان کشید، نویسندگان و هنرمندان مستقل و آزادی
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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-9/1220978-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%85-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7


را سانسور کرد، زندگی بسیارانی را به تاراج برد، بر فقر و فساد و تباهی و نیستی افزود، 

  .ای به دست گرفت ن تازیانهگیر را چو ها را از معترضان انباشت و بیماری همه زندان

این . ها و آزارها اما خللی در عزم راسخ کانون نویسندگان ایران وارد نکرده است تداوم سرکوب
خواهی است و خواب استبداد را  نهاِد اکنون پنجاه و چهار ساله همچنان بانگِ بلند آزادی

همواره نشان داده که عزم  هایی چند در این تیرگی بسیار، کانون با افروختن شعله. آشوبد می
اکنون که حق آزادی بیان بیش از هر زمان دیگری . راسخش با قتل و بند خاموش نخواهد شد

توان یقین داشت  رسد، می به خواست همگان بدل شده و در فریادهای معترضان به گوش می

 .شود تشر میمن  ها بیهوده نیست و آن عزم و اراده که پایداری در روشن نگاه داشتن آن شعله

ها  در تمام این سال. هایش ها و نشیب ساله شده است؛ با تمام فراز ۵۰این پایداری 
اند و با یقین به ضرورت آزادانه اندیشیدن و آزادانه گفتن و با یقین به  نویسندگانی پیش آمده

اند و رودرروی  گر پای فشرده همگانی بودن حق این آزادی بر ستیز جمعی با قدرت سرکوب
ها که نیرویشان نه در کمیت، بلکه در عزم استوارشان برای  اند؛ آن استبداد و ارتجاع ایستاده

اند  نویسندگانی که همواره باور داشته. دفاع از آزادی بیان بی هیا حصر و استثنا نهفته است
کند مگر با  و این استقالل معنا پیدا نمی« هاست شان ضامن استقالل فردی آن کار جمعی»
کمترین بهای این پیش آمدن، یقین داشتن، پای فشردن و . ابستگی تام و تمام به قدرتناو

اش پنجاه و چهار سالگِی این استواری  ها بوده و نتیجه ایستادگی کردن، عمر و زندگی آن
اند، با یاد فروزان  ها که باِر بالیدن این نهاد یگانه را به دوش کشیده پس اکنون با یاِد آن. است

عفر پوینده، محمد مختاری و بکتاش آبتین، در غیاب یاران در بندمان و در غیاب تنی چند محمدج
، اسماعیل خویی، منوچهر هزارخانی و رضا براهنی، پنجاه  ی این سال از یاراِن دیریِن درگذشته

  .داریم و چهارمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را گرامی می

 ۰۰۱۰فروردین  ۱۰

 دستمزد افزای  آیای مناقشات سیاسی بر سر حداقل دستمزِد کارگران  مهادا  -*

 شود؟ می کارگران اخراج باعث
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آمده است ۰۰۱۰فروردین روزچهارشنبه ۱۰در تاریخ ایلنا،خبرنگارزهرا معرفت به گزارش 
های دست راستی به قدری  این گزاره را رسانه« افزایش دستمزد به ضرر کارگران است»:

شود که اگر دستمزدشان افزایش پیدا  اند که گاهی خود کارگران هم باورشان می تکرار کرده
علم »شان را با افزایش دستمزِد کارگران به  کسانی که مخالفت! هاست ضرر آن کند به
شود  ها می دهند، معتقدند که افزایش دستمزد نه تنها باعث افزایش قیمت ربط می« اقتصاد

زنند و تعداد بسیاری از  ی کارگاه، کارفرمایان دست به تعدیل نیرو می بلکه با افزایش هزینه
  .کنند و در نهایت این به ضرر کارگران است راج میکارگراِن خود را اخ

نگرانی از اخراجِ کارگران بابت افزایشِ دستمزد، بیشتر از آنکه نگرانِی نمایندگاِن کارگران باشد، 
ای برای مقاومت در برابر افزایش  نگرانِی کارفرمایان بابِت کمتر رفتِن سود به جیبشان و بهانه

  .دستمزد است

ها به همین بهانه، بدون توجه به نرخ سبد معیشت و تورم تعیین  ان طی سالدستمزِد کارگر
به طوریکه با استناد . شده و این وضعیت رفته رفته معیشت مزدبگیران را نشانه گرفته است

های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به  به پۀوهشی که مرکز پۀوهش
  .رای ایران کارگران و بازنشستگان هستنددرصد فق۵۹ایم که  جایی رسیده

درصدِی دستمزد با وجود اینکه همچنان ۵۱با این اوصا  اصال دور از ذهن نبود که افزایش 
قرار  ی بسیاری با نرخ واقعِی سبد معیشت دارد، مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی فاصله
ادند که این افزایش دستمزد در هشدار د ۰۰۱۰ها بالفاصله بعد از تعیین دستمزد  آن. بگیرد

  .نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراجِ کارگران امری محتوم است
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توان ارتباط  ایم؟ آیا می هایی از اخراجِ کارگران بعد از افزایش دستمزد داشته اما آیا نشانه
دیره عضو هیتت م)علی اصالنی  مستقیمی بین افزایش دستمزد و اخراج کارگران یافت؟

هنوز : گوید در پاسخ به این سواالت می (های شوراهای اسالمی کار سراسر کشور کانون
خیلی از . توان در مورد افزایش میزان اخراج کارگران در سال جدید به طور قاطع صحبت کرد نمی

اند و تا لیست بیمه فرودین ماه به  فرودین ماه شروع کرده ۰۵ها فعالیت خود را از  کارخانه
توانیم در این مورد  مان تامین اجتماعی منتقل نشود و اردیبهشت ماه را نگذرانیم، نمیساز

ها به دنبال نیروی کار  دانیم این است که خیلی از کارخانه اما چیزی که ما می. صحبت کنیم
  .هستند و اتفاقا کمبود نیرو هم دارند

شتر سیاسی است تا مناقشه بر سر حداقل دستمزِد کارگران بی: اصالنی معتقد است
هایی مثل تاثیر افزایش  توان بهانه کارفرمایان بتوانند یکسری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی

  .دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد

ها افزایش پیدا کرده است اما تاثیری که  ی بنگاه اگرچه ما قبول داریم که هزینه: وی افزود
به . های تولید گذاشته، ناچیز است یر موارد بر افزایش هزینهافزایش دستمزد نسبت به سا

های انرهی از دی ماه تا فرودین ماه افزایش قابل توجهی داشته اما  ی حامل طور مثال هزینه
اند؟ چرا فقط نسبت به افزایش  ها اعتراض داشته کدامیک از کارفرمایان به این افزایش قیمت

  ؟دهند حداقل دستمزد واکنش نشان می

های  کارخانه: گوید کند و می اصالنی همچنین به افزایش قیمِت تولیدات و خدمات اشاره می
هاست  اتفاقا افزایش دستمزد به نفع آن. بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مشکلی ندارند

رود و این باعث  کند و تقاضا برای خرید باال می بگیران افزایش پیدا می چراکه قدرت خرید حقوق
به عالوه قیمت خدمات و تولیدات هر سال . شود ها می ق تولید محصوالت و خدمات آنرون

. شود کند و دستمزِد کارگران از همین افزایش قیمِت محصوالت پرداخت می افزایش پیدا می
ها افزایش پیدا کند اما دستمزد کارگران افزایش  توان انتظار داشت که هر سال قیمت نمی

  .نداشته باشد

ی سوِد افزایش قیمت تولیدات و خدمات به جیِب کارفرمایان برود؛ اصالنی با  نیست همهقرار 
های کوچک هم باید بگویم که اگرچه بابت  ها و کارگاه در مورد بنگاه: دهد این جمله ادامه می

شود اما در اینجا هم اول باید به  افزایش دستمزد، فشار بیشتری بر این کارفرمایان وارد می
ها همین االن هم دستمزِد قمیت محصوالت اشاره کنیم و دوم اینکه برخی از این بنگاه افزایش

  .پس افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر اخراج کارگران ندارد. دهند واقعی به کارگران نمی

توان به افزایش  شوند اما آیا این موضوع را می هر سال تعدادی از کارگرها از کار اخراج می
اخراج کارگران علل مختلفی دارد : گوید داد؟ اصالنی در پاسخ به این سوال می دستمزد ربط

شود و اگر تعدیلی بخواهد صورت بگیرد  اما چون زمان تعیین دستمزد به آخر سال موکول می
افتد، بنابراین تعدیل نیروی کار را معموال به افزایش دستمزد و افزایش  اول سال اتفاق می

ی  ی دستمزد، هزینه دهند اما همانطور که قبال گفتم بیشتر از هزینه یی تولید ربط م هزینه
کند که آن هم ربطی به کارگران ندارد بلکه به  ی مواد اولیه به کارفرما فشار وارد می تهیه

  .شود سیاستهای کالن کشور مربوط می
بوده االن در بازار تومان ۵۱۱هزار و ۰ی اصالنی؛ در حالیکه قبل از عید قیمت آرد کیلویی  به گفته

هزار و هشتصد تومان رسیده و همچنین قیمت شکر بعد از عید به ۰۰بدون فاکتور به 
  .هزاروهشتصد تومان افزایش یافته است۰۹

چرا هیچیک از نمایندگاِن کارفرمایی در مورد این افزایش قیمِت مواد اولیه حر  : گوید او می
ای  شود؟ عده د صدای اعتراضشان بلند میرس زنند اما تا حر  افزایش دستمزد می نمی

های مجازی دائم تکرار کنند که افزایش دستمزد به ضرر تولید  کارشان این شده که در شبکه
  .است اما واقعیت این است که مشکالت کارفرمایان و تولید را باید در جایی دیگر ُجست

حلی برای رفعِ  توانند راه آیا میگویند افزایشِ دستمزد به ضرر کارگران است  ها که دائم می آن
ی زیاِد بین دخل و خرجِ کارگرانی پیدا کنند؟ دستمزدی که در بهترین حالت حدود  فاصله



تواند باعث افزایش تورم شود؟ تا کی قرار  میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد، چطور می۰
ها که  ت بگردد؟ آناست کارگران قربانی شوند تا تولید رونق بگیرد و چرخ اقتصاد مملک

دهند  شان به افزایش حداقل دستمزد را به نگرانی برای وضعیِت کارگران ربط می اعتراض
  بگویند نگران کارگران و تولید هستند یا سوِد کارفرمایان؟

 :است خطر در ثقفی علیرضا جان: خبر 

 

 ثقفی، علیرضا عمومی حال: برپایه خبر کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران آمده است 
. است نهاده وخامت به رو ایران نویسندگان کانون زندانی عضو و کارگری فعال نویسنده،

 خطرناک افزایش باعث بازداشت از ناشی های استرس و نامناسب ی تغذیه سالخوردگی،
 در کنون تا دارو دریافت و بهداری به مراجعه وجود با و شده اخیر روز سه در او  خون فشار

 قانونی پزشکی به او اعزام از زندان بهداری حال این با. است نشده حاصل تغییری  او وضعیت
                                                                  .است زده باز سر پزشکی ی پرونده تشکیل و

 اجرای یبرا ماه اسفند ۵۱ از شد، بازداشت کرج در مراسمی در گذشته ماه که ثقفی علیرضا
 به را او جان ثقفی وضعیت به توجهی بی. است شده منتقل کچویی زندان به اش پیشین حکم
 .است زندانبانان ی عهده بر او سالمت به گزندی هر مستولیت تردید بی. اندازد می خطر

نفر  85سرویس رفت وآمد کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان هم تصادف کرد و  -*

 :مصدوم شدند

سرویس رفت وآمد کارگران  : آمده است فروردین، 50عصرروز چهارشنبه ه خبر منتشره در برپای
کارخانه پلی اکریل اصفهان با یک دستگاه کشنده تریلی در مسیر جنوب به شمال بزرگراه 

 .کارگرزن ومرد مصدوم شدند 05دستجردی تصاد  کرد و 

 :دهی سه فرامرز اتهام تفهیم و احضار:خبر  -*

 

 ابالغِ  پی در فروردین، ۵۵ دوشنبه روز ایران، نویسندگان کانون عضو و شاعر دهی، سه فرامرز
 .شد اتهام تفهیم و احضار اهواز شهرستان انقالب و عمومی دادسرای ۰۱ ی شعبه به قبلی



 های سازمان یا و ها گروه نفعِ  به تبلیغی فعالیت» اتهام بابت از دهی سه فرامرز جلسه این در
 و گرفت قرار بازجویی مورد مدافعش، وکیل حضور با «ایران اسالمی جمهوری نظام مخال ِ 
 کفالتِ  قرار تودیع با انتسابی اتهام ردِ  و دفاع از پس بهبهان ساکن شاعر این. شد اتهام تفهیم
 .شد آزاد موقت صورت به تومانی میلیون ۰۱۱

 کانون اعضای بر فشار اخیر، های ماه در ها سازی پرونده و احضارها ی تازه موج پی در
 است گرفته صورت حالی در احضار این. است یافته ادامه گذشته همچون نیز ایران نویسندگان

 هاله گنجی، آرش ،(مهابادی) خندان رضا ایران، نویسندگان کانون عضو چهار اکنون هم که
 .برند می سر به زندان در ثقفی علیرضا و صفرزاده

 :تپه هفت روز مسائل -*

 که کنند می مطرح را مسائلی همکاران از برخی روزها این. نباشین خسته عزیز نهمکارا
 مسائل بعضا و هستن ناراحت بازی باند و اجحا  از و دارند حق بعضا قسمته، یک به مربوط

 و کند سازی شفا  دارد تالش کانال. میشود حل بهتر دیگری طریق به که است کوچکتری
 منتشر دو هر پاسخ و نقد. شوند منعکس میشه مربوط ما مهه منافع به که جائی تا نظرات
 . پرداخت آن به حد از بیشتر نباید و دارد اهمیت حدی تا ای مستله هر. شدند

 کدامند؟ ما امروز مسائل. برود یادمان تپه هفت روز مسائل نباید خود، بجای اینها اما

 . بیۀنی ساالر و بخشی اسماعیل همکارمان گشت باز اول،

 هفت کارگران حامی قلیان خانم و ما وکیل زیالبی خانم های پرونده شدن اعالم مختومه م،دو
 . تپه

. نیست قبول قابل ظلم این. است نشده و شود سازی همسان بود قرار دستمزدها سوم،
 .است همکاران همه حق ایمن و یکسان قراردادهای داشتن و دستمزدها سازی همسان

 و کارگران به مراجعه بدون که کاری ساعات تغییر این. شیفت و کار ساعت مستله چهارم،
 باید کارگران. است ساز مشکل میگیرد صورت دارد توضیحی هیا بدون و نظرخواهی بدون
 . باشد روشن ناصری و فتحی آقایان برای باید این. نمیرود پیش کاری گرنه و باشند راضی

 .  آنان شغلی امنیت امینت و وضعیت تغییر فصلی، همکاران استخدام پنجم،

 اتحادی. است ارض کره در کارگران اتحاد نماد کارگر روز. است راه در کارگر جهانی روز ششم،
 شان حقوق به کارگران تا الزمست جهان و ایران سطح در و بوده گنج ما برای تپه هفت در که

 .باد مبارک جهان و ایران کارگران و عزیز همکاران بر کارگر روز پیشاپیش.  برسند

 همکار پیام

 :کاری  های شیفت علت به آغاجاری گاز و نفت شرکت کارکنان اعتراضی تجمع  -*

 کار نوبت کارکنان از شماری : آمده است فروردین ۱۰ چهارشنبه روزبرپایه خبر مندرج در تاریخ 

 .کردند اعتراضی تجمع برگزاری به اقدام آغاجاری، گاز و نفت برداری بهره شرکت

 اجرای به نسبت پالکاردهایی، داشتن دست در و شعار سردادن با معترض رکنانکا
 اعتراض اندک، کاری ساعات برای دستمزد پایین مبالغ دریافت و ساعته ۵ کاری های شیفت
 .اند شده خود معیشتی و شغلی مطالبات به مستوالن رسیدگی خواستار و  کرده



 متناسب دریافتی حقوق افزایش و ساعته ۰۵ یها شیفت به کاری ساعات تغییر خواهان آنها

 .هستند فعالیت ساعات با

 :وحید اشتری: از اند رفته استانبو  به سیسمونی خرید برای قالیباف خانواده -* 

 ترکیه پروازهای در) چادری خانواده یک از عکس و فیلم سری یک استانبول مسافران از تا چند
 مشکل به کانتر متصدی با بار باالی حجم بخاطر روزام که اند فرستاده( نیست مرسوم خیلی

 .اند مستولین خانواده از شده معلوم هواپیمایی عوامل رفتار با بعد و اند خورده

 .اند بوده قالیبا # آقای خانواده ظاهرا

 یا که بوده ایشان با هم جوان زوج یک. اند شناخته را مشیر زهرا سرکارخانم ایشان همسر
 ترکیه از که باری باالی حجم ظاهر. اند بوده دامادشان و دختر یا و شان عروس و پسر
 خرید برای یعنی. است بوده امثالهم و کودک تاشوی تخت و نوزاد کی  و کالسکه اند، آورده می

 .بودند رفته ترکیه به سیسمونی

 ارتباط معراج هواپیمایی و امام فرودگاه های بچه با شدن مطمتن برای حاال تا بعدازظهر از. ۱

 .درآوردم را پرواز اطالعات و گرفتم

 معراج امروز دقیقه ۰۱:۰۵ ساعت ۰۵۱۰ شماره پرواز لیست در نفر سه این اسم

 .است امام فرودگاه به استانبول فرودگاه از

 (داماد) بحیرایی امیررضا و قالیبا  مریم مشیر، زهرا

 کنید باور ولی. کنم می عرض تبریک قالیبا  آقای خدمت را نورسیده نوه قدم پیشاپیش
 لوازم ورود ممنوعیت و اشتغال و تولیدملی از مردم برای چفیه با و نشست باال آن شود نمی

 .کرد ترکیه بدرقه سیسمونی خرید برای را خانواده و کرد سخنرانی ملی خودروی و خانگی

 .شویم می پاره ها تناقض ازین داریم


