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هفتهروزشماریادداشت کارگری   
 

   !استو به مرز هزاران هزار رسیده گره خورده تولید اتوبوس در مرز صفربیکاری با 

 
 

 

مریکا، کاهش تولید در صنایع مونتاژو قطعه سازی گسترش یافته و پا به پای سقوط از زمان بازگشت تحریم های جدید ا

این که مواد اولیه وارد کشور نمیشود و یا انکه نوسان ارزی وپولی  .تولید، ورشکستگی شرکت ها بیشتر شده است

چه بر سر طبقه ما می  سیستم تهیه مواد را با دشواری روبرو ساخته یک چیز است و ایکه تحریم و عوارض جتنبی آن

محمد  در شهریور ماه از قولدر رابطه با بحران بیکاری در ایران پیشتر  . آورد ، امری قابل توجه و بدون گذشت است

رییس فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی از حضور معاون اشتغال وزارت کار در رضا بادامچی 
 ۰۲کنند، قریب به  اکنون یک نفر از شش نفر در جامعه ایرانی کار می  »: خبر دادم  جلسه فراکسیون کار مجلس

 ۰۵سال، معادل  ۰۲الی  ۵۱نرخ بیکاری مردان در بین سنین . ساله کشور بیکار هستند ۰۲الی  ۵۱میلیون نفر جوانان 
وجه شود، درصد است لذا در این شرایط رکود اقتصادی باید به رونق مشاغل کوچک و خانگی ت ۰۲درصد و زنان 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاجگردون ، غالمرضا همچنین از قول « ....چرا که بسیار ضروری هستند
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هزار نفر بیکار در جمعیت فعال کشور داریم و در جمعیت  ۰۲۲االن سه میلیون و»  : آوردم شورای اسالمی 
هزار نفر جمعیت فعال داریم که  ۰۲۲میلیون و  ۰۱» : افزود« هزار نفر بیکار است ۲۱۲غیرفعال هم سه میلیون و 

در » :وی ادامه داد .« هزار نفر بیکار هستند ۰۲۲هزار نفر شاغل و سه میلیون و  ۸۵۵میلیون و  ۰۰از این مقدار 

میلیون نفر تحصیل کرده  ۸هزار نفر بیکار داریم، یعنی حدود ۰۱۰میلیون و  ۸جمعیت غیرفعال، با تحصیالت عالی 

همچنین از قول دو استاد دانشگاه و اقتصاد دان فریبرز  «.اریم که از ظرفیت اقتصادی آنها استفاده نمی کنیمبیکار د

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

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

برخالف آمارهای دولتی » : استان تهران درباره عملکرد اقتصادی دولت اظهار کرد خبرگزاری فارس گروه اقتصادی

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

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

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

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

( صمت)آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت  :هزار کارگر تاکنون بیکار شده اند  ۰۱۱بیش از

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

سازان در نشست خبری اعضای این انجمن با ابراز  رئیس انجمن قطعه نایب ،ر سامعیشاپو در همان تاریخ باز از قول 

گذرانند  سازان روزهای بدی را می قطعه»: سازی کشور تسلیت بگویم، اظهارداشت اینکه امروز باید به صنعت قطعه

زدیک به یک هفته است که کنار این موضوع ن. اند های کاری خود را هم کاهش داده نحوی که ضمن تعدیل نیرو شیفت به

هزار  ۰۵۱احتمال تعدیل نیروی ....سازان امکان ترخیص کاالهای خود از گمرک را ندارند نامه جدید قطعه با ابالغ آیین

مرتضوی رئیس در این رابطه سید مرتضی  «از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم/سازی  نفر در صنعت قطعه

ساز  نباید تعدادی قطعه. جریان انحصار در صنعت خودرو باید رفع شود» : نیز تأکید کردسازان  هیئت مدیره انجمن قطعه

های خودروساز  صورت انحصاری قطعات خود را در شرکت عضو هیئت مدیره خودروسازان شده و با این عملکرد به

 (۰)« .فروش برسانند این نوعی انحصار است و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد به

وقتی تیراژ » : آذر ماه از قول مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خود رو آوردم  اولفته در ه

ای که تابستان منتشر کردیم، نسبت  ها تعجب کرد؛ قبالً هم در نامه تولید به نصف ظرفیت قبلی رسیده، نباید از آمار تعدیل

 داده هشدار ما»   :دهد او ادامه می.« بینی کرده بودیم این بحران فعلی را پیشبه بحرانی شدن اوضاع هشدار داده بودیم و 

 او خود «.شوند می تعدیل نفر هزار ۰۱۱ یعنی خودرو، صنعت شاغالن   نصف کند، پیدا ادامه فعلی روند اگر که بودیم

است و هم به مجلس و هم به  مان هم به دولت ی نهادهای درگیر است؛ خطاب  مان همه  ما طرف حساب»  » : افزاید می

های ما را  مان توجه کنند و خواسته ی این نهادها به مطالبات توقع داریم همه. ای مثل بانک مرکزی نهادهای فراقوه

اند  هایی هم که تا امروز تعدیل نداشته سازی تاب و توان ندارد؛ شرکت قطعه» بیگلو بر این باور است  «.برآورده نمایند

 او .اند یل است که تعداد روزهای کاری را از شش یا هفت روز در هفته به چهار تا پنج روز کاهش دادهفقط به این دل

 (۵)«  .بود خواهد راه در بیشتر های تعدیل موج نیابد، بهبود شرایط اگر که کند می تاکید البته

از تحقق شدن آنچه بیشتر گفته شد و  آنچه امروز بدان اشاره می دارم مربوط به هفته آخر آذر ماه است و ابراز نگرانی

 : آن اینکه برپایه خبر مندرج در خبرگزاری کار ایران ایلنا آمده است 

دستگاه در آبان ماه سال گذشته به یک دستگاه  ۰۶۱درصدی از  ۹۰..تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسال با کاهش 

  های ایران خودرو دیزل، عقاب ن تولید اتوبوس در شرکتدر آبان ماه سال جاری، میزابطوری که  .است کاهش یافته

دستگاه در آبان ماه  ۰۱و  ۰۰۱ها به ترتیب از شش،  درصد کاهش داشته و تولید آن ۰۱۱افشان و یاوران خودرو شرق 

 .است به صفر رسیده ۰۱.۶

  هش داشته و تعداد اتوبوسدرصد کا ۰۱شرکت پیشرو دیزل آسیا نیز در آبان ماه امسال حدود میزان تولید اتوبوس در

در این میان وضعیت . است های تولید شده در این شرکت از پنج دستگاه در آبان ماه سال گذشته به یک دستگاه رسیده

تولید شرکت آکیادویچ در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته تغییری نداشته و این شرکت در ماه آبان هر 

 . است تولید نکرده دو سال هیچ اتوبوسی

از زمان بازگشت تحریم های جدید امریکا، کاهش تولید در صنایع مونتاژو قطعه سازی گسترش یافته و پا به پای سقوط 

 ۱۶۱با « شهاب شمس »این هفته اعالم شد که شرکت قطعه سازی . تولید، ورشکستگی شرکت ها بیشتر شده است

هزار کارگر صنعت قطعه  ۰۱۱هزار کارگر ودر مجموع بیکاری ۰۱۱ج اوایل آذرماه اخرا. کارگر تعطیل شده است

رئیس )نکته آخر اینکه حسن صادقی . سازی و خودروسازی ایران از سوی رئیس انجمن قطعه سازان مطرح شده بود

در این روزها هزاران کارگر در واحدهای صنعتی بحرانی درگیر  » : گوید می( اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

بیان عدد دقیق برای واحدهای بحرانی ممکن »   :او معتقد است  «.عضل مطالبات معوقه و تهدید تعدیل نیرو هستندم
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 صادقی« .آید نیست، چون تعریف درستی از بحران نداریم و مشکالت در سطوح مختلفی به سراغ واحدهای تولیدی می

تعداد کل : کند کارخانه اعالم کرده و بیان می ۰۱۱ی ترین واحدهای صنعتی موجود را باال بحرانی » : می افزیاید

در حال حاضر کل صنعت کشور دچار بحران . واحد است ۱۵۰شهر بزرگ صنعتی کشور  ۰۱واحدهای بحرانی در 

 ۰۰ایلنا ،  -خبرگزاری کار ایران )،« .افتادگی تکنیک و ابزار تولید است و به لحاظ تکنولوژیکی مشکالتی داریم عقب
برای کارگران ما ، راهی جز متشکل شدن و تشکالت درست در چنین شرایط بس دشوارو بحرانی ،  (۵۲۲۰ آذر

رودررویی جبهه کار و در چنین هنگامه ای به باور من ؛  .مستقل خود را سازمان دادن ، هیچ راهی وجود نداشته و ندارد

و نیروی میلیونی بیکاران ر صف بیکار سازی اند شاغل که دسرمایه، برای همه نیروهای اردوی کار اعم از توده کارگران 

 . راهی جز سازمانیابی و متشکل شدن در پایگان خویش در محیط کار و محیط زیست شان باقی نمی گذارد

بدون خواست   برای تضمین امنیت شغلی کارگران و بیکاران، راهی ما ،این است که در شرایط کنونی کشور حقیقت

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

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

بی واسطه و قابل لمس برای بیکاران برای دست یابی به کار یا شعار بازگشت برسر کار به عنوان خواست  مشترک ، 

 .همه زحمتکشان ایران نیازی عمومی و همگانی است 

 :منابع 

 غالمرضا تاجگردون ، گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از تابناک -( ۰)

http://www.tabnak.ir/fa/news/756931   

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

http://www.rojikurd.net/fa 

 دکتر ابراهیم رزاقی ، استاد اقتصاد دانشگاه تهران  -(۱)

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

 ۰۱.۱مرداد  ۱۱ ، نزدیک به سپاه قدس ،سایت خبرگزاری تسنیم  - (۰)

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/22/1801305 

 ۲۷، آذر۰، ... ایلنا ، بیکاری آمار کارگران  -خبرگزاری کار ایران (۱)

-https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-9/690450-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C 

 

 درس های اعتصاب کارگران  نیشکر هفت تپه !
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کف خیابان و در هفت تپه یالی کارگران نیشکر هفت تپه در این دوره و مقاومت یکماهه کارگران اعتراضات سر

ر باره احضار ها و در و دیگتنی چند زادی وثیقه گذاشتن های میلیونی برای آ وها تگیری پرداختن هزینه سخت دس

 درزندان ماندن نطوریاخته شده و از پایه گذاران سندیکای نیشکر هفت تپه و همن علی نجاتی چهره شنزندان ماند

استمرار مبارزه سخت و جان سوز بوده نشان از همه؛ همه ودانشجو عسل محمدی  مضی خانارتدران این حرکت اعبنجا

دررویی با سیاست برای ادامه مبارزه درامر روگر هوشیاری فعاالن صنعت نیشکرهفت تپه آغاز این همه باید. است

  !تلقی گردد صنعت این خصوصی سازی 

نشان داد شاهد بودیم؛ نظام به هفت تپه و بعد تر به گروه ملی فوالد اهوازکارگزاران تمامیت آنچه در تهاجم وحشیانه 

ه مطالبمعترض  تاکار و سیاسیتی را پیش می برند چگونه کارگزاران حکومتی خوب می فهمند؛ چه دارند می کنند ، 

 بعنوانر فشار دستگیری ، بازداشت و ویثقه میلیونی و بیکاری زیبلکه قد راست کند به آسانی دیگر بار نتواند محور، 

این سیاست کثیف و آزادی ُکش جمهوری اسالمی . و با چرخه سرمایه به کنار آیداش بگذرد و حقوق  حق حق طلب از

ترض و جسوری را به اشکال مختلف فلج یا حذف کند تا جنبش در طی این چهل سال بوده و خواهد بود که هر فرد مع

فعال اجتماعی و سیاسی را یا با اعدام، یا با شکنجه، یا با تهدید و . های اعتراضی و مطالباتی را به خاموشی بکشاند

در حد  نه)مهم این است که ما به این رویه تن ندهیم و راهکاری جدی. از راه بدر برد ترس یا با فریب و تطمیع،

 . برایش بیابیم( اعتراض های مجازی

امعه ما و هر بهای آزادی در جدر یابیم ؛ . هُورا نکشیم تنها رهبر ذهنی نسازیم و  ،از چهره های خیابانی قهرمان 

علیه استبداد و دیکتاتوری بر پاست ، تنها خون و بگیر و ببند نیست، بلکه بهای سنگین تر این کجایی که مبارزه بر

بلوغ جنبش  بلکهدستگیری و زندان و وثیقه  خون،از ما آزادی نه تنها . ستا مبارزهه ، ارتقاء و باال بردن کیفیت مبارز

 !از ما می طلبدرا هم طلب 

با ایجاد تشکل مستقل ،  و دست یابی به دمکراسی باید مبارزه نمود و این مبارزه  رسیدن به آگاهیبرای در این میان 

انسجام صفوف مبارزه ، یکپارچگی نیروها ، ایجاد پیوند میان جنبش های برابری طلب و آزادی  قدرت سازمان یافتگی،

دایت گری خواه ، درراستای بلوغ جنبش ها؛ همچنین داشتن استراتژی و تاکتیک درست، برخورداری از فرزانه گی ه

ت متشکل توده ای ضرورت جدی قدر از طریف دست یابی بهانداختن ماشین سرکوب دولتی روشن و قوی برای از کار

دارد و همه اینها بشکل توامان ، بهائی است که برای فراهم کردن ملزومات سیاسی مبارزه متشکل و توده ای الزامی 

 . ایست

همه می دانیم که مبارزه ادامه دارد، ولی مهم این است که ما به عنوان فعاالن سیاسی و اجتماعی بتوانیم از نیروهای مان 

کنیم که تنها و بدون پشتیبان نشوند، این وظیفه همه ما هست، و در این صورت است که نه تنها آن افراد توان مراقبت 

جنبش  دوباره می یابند و قوی تر از گذشته به جنبش باز می گردند، بلکه مانند آن ها نیز روز به روز تکثیر می شوند و



واند به این آسانی مبارزان را فلج یا حذف و این فریاد ها را جمهوری اسالمی هم نمی تهای قوی تری خواهیم داشت و

 . خاموش کند

قرار در معرض خطر جسم و جانشان همچنان و ندبازداشتهمه آنانی دارم که در زندان وآرزوی سالمتی و پایداری برای 

شور و شعور همپای هم اند ، خطر آفرین و دو ران سازدرود بر پایداری و ایستادگی یکایک آنها ؛ در این مبارزه . دارد

 !و راهکاری جزهمگامی و اتحاد نیست

با ارائه جمعبندی  انتشار یافته در کانال تلگرامی هفت تپه ،کارگران نیشکرهفت تپه شوش، جمعی از آنچه در اطالعیه  

ی می باشد که می توجه و دقت آنان از فرایند این حرکت طوالنی مدت برای خیز بعدآنچه بر آنها گذشت ، یاد آور  از

لغو خصوصی سازی " دیماه" اعتصاب مجدد در هفت تپه،» : با عنوان  که متن یاد شده توان با درس آموزی از آن به 

 :  انتشار یافته ، توجه نمود «

 

 :همکاران عزیز

ت آخرین تجمع اعتراضی ما، که حدود ششصد تا هفتصد نفر در آن شرکت کردیم در روز هجدهم آذر و در شرک 

چون بعد از اتمام تجمع در مقابل فرمانداری چندین بار وعده . خواسته اکثر ما آزادی اسماعیل بخشی بود. برگزار شد

. خشم ما از این خلف وعده ها برانگیخته شد و تجمع مجدد کردیم. آزاد کردن اسماعیل را دادند که تماما دروغ بود

بعد از آن برخی از نماینده ها شروع به نشست و . را آزاد کردندروزهای بعد از این تجمع حمایتی، اسماعیل بخشی 

اما چیزی که باعث آزادی چند . برخی از نماینده مجلس تمجید کردند و برخی از کاظمی. برخاست با خانه کارگر کردند

 .تا از دوستان ما شد اعتراض خود ما بود

 

خواسته اصلی ما این بود و . یت در شرکت اعتصاب نکرده بودیمما از ابتدا فقط برای چند ماه حقوق معوقه یا تغییر مدیر

هست که مالکیت شرکت یا به بخش دولتی منتقل شود و خودمان بر اداره شرکت نظارت کنیم یا شرکت را به خود ما و 

س و نه اکنون که چند هفته از قضیه میگذرد دیدیم که نه نمایندگان مجل. مثال به شرکت تعاونی کارگری واکذار کنند

نماینده خبرگان و نه سپاه، نه دادستان و فرماندار و استاندار و نه دولت و مجلس و قوه قضائیه، هیچ کدام برخالف وعده 

آنها فقط دنبال خاموش کردن اعتراض و اعتصاب . هایی که دادند قضیه خلع ید از بخش خصوصی را پیگیری نکردند

مسئولین و کارفرمایی که با حمایت خودشان ما را به روز سیاه نشانده برایشان کارگران بودند و هستند و منافع مقامات و 

 .اهمیت دارد

همدلی، اعتراف ! در روزهای باشکوه اعتصاب و تجمعات، مسئولین مختلف محلی و کشوری به عنوان به اصطالح

م که اعتراف نکنند هیچ کس البته آنها ه. کردند که خصوصی سازی چیزی جز بدبختی برای کارگران ایجاد نکرده است

ما کارگران، تغییرات مدیریتی نمیخواهیم؛ درد ما . بهتر از جامعه کارگری این واقعیت را با تمام وجود درک نمیکند

اینها نیست؛ ما طی چند سال و با تحمل فالکت زیاد متوجه شده ایم که اساس ماجرا ایراد دارد و باید به طور قطعی برای 

در روزهای اخیر، همکاران زیادی ضمن آغاز این بحث که حاال که ما کماکان راضی . کت اقدام کنیمتغییر مالکیت شر

نیستیم و هنوز اعتراض داریم و هیچ قدمی برای خواسته اصلی ما برداشته نشده، این سوال را طرح کرده اند که برای 

 رسیدن به خواسته هایمان چکار باید بکنیم؟

 :معتقدیم

نباید اجازه داد آنها . ری و دیگر بازداشت شدگان که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند را باید حمایت کردنمایندگان کارگ

 .را احضار و تهدید کنند

و ( اسماعیل عزیز و خانم قلیان) چه به صورت فردی یا جمعی و یا به صورت خانوادگی، به دیدار دوستان آزاد شده  -

برویم و از آنها که به خاطر ما متقبل آزار و زحمت شده ( مثل آقای علی نجاتی) زداشت شدهیا به دیدار خانواده دوستان با

اجازه . اجازه ندهیم نیروهای امنیتی جو رعب و وحشت در میان این خانواده ها ایجاد کنند. اند پشتیبانی و تشکر کنیم

با این کار ثابت میکنیم که . و حامی آنها نیستند ندهیم این عزیزان احساس کنند که آنچنان که الزم است کارگران در کنار

  .ما عمال قدردان آنها و همگی یک خانواده هستیم



نمایندگان کارگری، اگر چه باید در مورد تهدیدات قضایی و امنیتی مورد حمایت باشند اما اقدامات شان را باید نقد  -

مقامات و خانه کارگر و نماینده مجلس و امثالهم راه حل نیست برای ما دخیل بستن و اعتماد به قائم مقام اسدبیگی، . کنیم

 .و قابل قبول نیست

 

خارج ( مثال خلع ید از بخش خصوصی) نمایندگانی که از چهارچوب نمایندگی مستقل ما و خواسته های اساسی ما -

نماینده کارگری، بعد از این  تعجب آوراست که. میشوند باید از حلقه نمایندگان کارگری کنار روند یا کنار گذاشته شوند

تبریک بفرستد و یا برای ( قائم مقام بخش خصوصی) همه اعتصاب برای خلع ید بخش خصوصی، بیاید و برای کاظمی

 .کار انجام نشده از نماینده شوش تشکر کند

ه کند، ما نباید قبول اگر نماینده کارگری به اشتباه بگوید اعتصاب تمام یا قبل از آزادی همکار بازداشتی برود مذاکر -

خود ما باید پای خواسته ها بمانیم و مقاومت کنیم و اگر نماینده . همه نقدها را نباید گردن آنها انداخت. کنیم و ساکت باشیم

 .راه اشتباهی را پیشنهاد داد نپذیریم

. تمان را پیگیری کنیمزمزمه کرده بودند که باید شورای اسالمی یا انجمن صنفی درست کنیم که از آن طریق مشکال -

ما میخواهیم که مجمع نمایندگان کارگری خود را ترمیم . وابسته به دولت و کارفرما است. اینها که نماینده کارگر نمیشود

نماینده فقط باید رای و نظر ما را . کنیم ولی همزمان باید با نشان دادن اتحاد و اعتراض، از خواسته هایمان پشتیبانی کنیم

نماینده ما باید قبل از هر نشستی . منتقل کند نه اینکه به جای ما تصمیم بگیرد که اعتصاب تمام شود یا نشودبپرسد و 

نماینده ما باید با قاطعیت اعالم میکرد نظر کارگران هفت تپه این است . شرط میکرد که کارگران زندانی باید آزاد شوند

 . ما خیلی به موفقیت در تغییر مالکیت نزدیک شده بودیم. که تا خلع ید از بخش خصوصی اعتصاب ادامه دارد

این بار و در زمان . به جز اعتصاب و اعتراض، هیچ فشار دیگری مسئولین را وادار به عقب نشینی نمیکند -

اعتراضات و تجمعات پیش رو، اگر دوستان ما را مورد تهدید و احضار و بازداشت قرار دادند نه تنها تجمعات را تمام 

ی کنیم بلکه باید اعتصاب و تجمع را قوی تر کنیم و اجازه ندهیم با تهدید، وعده و کلک و ترفند آنرا کمتر و ضعیف تر نم

 .کنند

تا این قضیه را . خصوصی کردن شرکت یکی از اصلی ترین بدبختی های ماست. خانه از پای بست ویران است -

آش . فرقی ندارد سه هفته از اعتصاب بگذرد یا یک ماه. ک استیکسره نکنیم بقیه کارهای مقامات و مدیران، گول زن

 .این بار تا لغو خصوصی سازی باید اعتراض و تجمع را ادامه دهیم. همان آش است و کاسه همان کاسه

. نداز تجمعات سو استفاده میکنند، ما، نمایندگان و تجمعات ما را زیر سوال ببر" معاندین"اجازه ندهیم با این بهانه که  -

شما ! مطالبات ما را بدهید تا اعتراض نکنیم! دستگیر نکنید تا اعتراض نکنیم! خصوصی سازی نکنید تا اعتراض نکنیم 

تجمعات مسالمت آمیز ما کامال قانونی است و ! شما تقصیرکارید. مقصر ما نیستیم. خودتان باعث سو استفاده میشوید

معه هستند و آنها که خصوصی سازی میکنند و دوستان ما را احضار، کسانی که علیه آن اقدام کردند ضد مملکت و جا

 .تهدید یا بازداشت میکنند معاند کارگران و دشمن کشور هستند

حتا چندین روز بعد از پایان تجمعات هم برای همکار . ما اعتصاب و تجمعات بسیار قدرتمندی را برگزار کردیم -

تعداد . م بود تجمع جلوی فرمانداری اصال قطع نمیشد تا اول همکاران آزاد شوندالبته الز. زندانی مان مجددا تجمع کردیم

ما . تمام کارگران در ایران و جهان، از ما و خواسته های ما حمایت کردند. زیادی از مردم در شهر با ما هم صدا شدند

قدرت نمایی جمعی، یک پیروزی اعتماد به نفس و موفقیت در . به تجربه های جدیدی رسیدیم؛ تجارب ما پیروزی ماست

 اما از چیزهایی هم درس گرفتیم و باید مراقب باشیم که در اعتراضات بعدی تکرارشان نکنیم. بزرگ است

مثل پایان تجمع قبل از آزادی بازداشت شدگان، پایان اعتصاب قبل از شروع شدن اقدام جدی برای تغییر مالکیت  

  .م و بعد برای پایان اعتصاب، مذاکره میکردیمحداقل باید تضمین کتبی میگرفتی .شرکت

به دست گرفتن عکس سرداران و مقامات و تکیه کردن به فرماندار، نمایندگان مجلس، استاندار و امام جمعه و خانه 

  .کارگر و امثال آن، فقط برای تحریف و ساکت کردن اعتراض ماست

نیم با اتحاد و اعتراض، کاری کنیم که تمام مسئولین به التماس به هر حال حاال ما کارگران هفت تپه مطمئنیم که میتوا

خودمان هم فهمیدیم که چه قدرتی در اتحاد و اعتصاب ما نهفته . بیفتند ولی ما التماس نمی خواهیم، حق مان را میخواهیم

و اتحادمان پیدا کرده ما کارگران هفت تپه بیش از هر وقت دیگری اعتماد به نفس و اعتماد به نیروی جمع و تجمع . است



 .ایم

که بحث بر سر اعتصاب و تجمعات مجدد را هر چه بیشتر و دقیق تر ادامه دهند؛  :ما به تمام همکاران پیشنهاد می کنیم 

بحث محفل نداری ما . نقاط قوت و ضعف کارمان را به بحث بگذاریم تا این بار با توان و برنامه ریزی بهتر پیش برویم

حتا اگر حقوق را کامل  ،(بیستم دیماه)ما از تمام همکاران میخواهیم که تا . اعتصاب مجدد خواهد بود در شب یلدا نیز،

، اگر اقدامات عملی و جدی در راستای تغییر مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورایی (واریز کرده باشند

ل پرونده های اسماعیل بخشی و خانم قُلیان خودمان و یا واگذاری شرکت به شرکت تعاونی کارگری، مختومه کردن کام

و نیز آزاد شدن دو بازداشت شده دیگر یعنی آقای نجاتی و خانم عسل محمدی، انجام نگرفت، در قدم اول برای تجمع در 

 .شرکت و در روزهای بعدش، برای تجمع در شهر، هماهنگی و آماده سازی کنیم

 اتحاد، اعتصاب، تجمع

 ر هفت تپهلغو خصوصی سازی در نیشک

 ۱.آذر  .۱پنجشنبه  -جمعی از کارگران هفت تپه

 

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

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

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

 . گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۷۲۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۷۲۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 :بابی ساندزی دیگر در ایران وحید صیادی نصیری؛  -*
 

 
 

آذرماه، با حضور  32مراسم خاکسپاری وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی امروز جمعه 
 .سیاسی و مدنی و دوستان و آشنایان وی در بهشت سکینه قم برگزار شد جمعی از فعاالن

mailto:info@karegari.com


آذرماه در پی  32برد، روز چهارشنبه  وحید صیادی نصیری که در زندان لنگرود قم به سر می
 .روزه و عدم رسیدگی پزشکی در بیمارستان بهشتی این شهر جان باخت ۰۶اعتصاب غذای 

 کارفرما نفع به کار قانون اصالح هرگونه مخالف ماگو با ایلنا؛ و پور در گفت قاضی -*
مخالف جدی با مزد منطقه ای موافق و با مزد توافقی مخالف همچنین  ،هستیم

 :است
نماینده حوزه انتخابیه ) پور نادر قاضی :آمده است  ۷۹آذر ۳۲  روز جمعه به گزارش خبرنگار ایلنا،

در رابطه با  (ارومیه، نایب رییس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
هم : رسد، گفت موضوع مزد توافقی که زمزمه ارائه طرح آن در مجلس، این روزها به گوش می

ه کردند اما ما در این دولت و هم در دولت گذشته، الیحه اصالحیه قانون کار را به مجلس ارائ
ما مخالف جدی هرگونه اصالح قانون کار به : وی تصریح کرد .هربار جلوی تصویب آن را گرفتیم

( متشکل از کارفرما، کارگر، دولت)گرایی واقعی  جانبه نفع کارفرما هستیم بلکه به سه
که خون ما در فراکسیون کارگری نخواهیم گذاشت : نماینده مردم ارومیه تاکید کرد.. .معتقدیم

ما با این مساله موافق : ای گفت پور در خصوص مزد منطقه قاضی .کارگر را در شیشه بکنند
برای مثال، در تهران یک . باید شرایط هزینه زندگی در هر منطقه در نظر گرفته شود. هستیم

 ای از همین رو، ما با مزد منطقه. کارگر چقدر باید دریافت کند تا از پس هزینه مسکنش برآید
عالوه، ما با  به. موافق هستیم تا کارگران به واسطه آن، افزایش دستمزد داشته باشند

   . .پرداخت کمتر از دستمزد ابالغی صددرصد مخالف هستیم

روایت های مرگ معصومانه بی نام ها در /سریال فجایع در زندان ها پایان ندارد -*
 :پس دیوارهای بلند ظلم

 
در حالی که مقامات دروغگو و فریبکار قضایی : آمده است دوی کارار تلگرامی کانال نوشته به

همزمان با به خاک سپاری وحید صیادی نصیری مرگ این زندانی عقیدتی به واسطه سیاست 
های تبهکارانه شان در بی پاسخ گذاشتن خواست او در انتقال از زندان قم به زندان اوین را 

زندانی فضایی برای طرح روایت هایی مشابه از  تکذیب می کنند، جانباختن معصومانه این
  .مرگ های معصومانه در زندان ها فراهم آورده است

روز گذشته یکی از زندانیان جرائم عادی به نام اسکندر بدرلو »: علیرضا روشن در توئیتر نوشته
ه فرزند براتعلی به دلیل سرماخوردگی و عفونت ریه و عدم رسیدگی پزشکی در زندان فشافوی

 .«ساله بود ۳۹اسکندر  .مرد
اسمش شهاب  »:در توئیتر نوشت« بردیا موسوی»کاربری به نام « روشن»در پاسخ به آقای 

. یک شب دچار تنگی نفس شد. به خاطر فروش مشروب زندانی بود. داشت ۲۶بود و کمتر از 
 ۷۰سال مهر پار.انقدر برای اعزامش به بیمارستان، دیر کردند تا جلوی چشم ما از دنیا رفت

  «بود، زندان الکان رشت

تجربه نا گوار، اعتصاب غذای مرحوم وحید صیادی نصیری در سکوت تجربه زندان ؛ -*
 :خبری

مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلم، یکی از ) محمد خاکساری
 (موسسان کانون صنفی معلمان

 
 

یری فعال مدنی قم ،تجربه ای بررسی سکوت خبری اعتصاب غذای مرحوم وحید صیادی نص
وحید صیادی نصیری . در اخبار رسانه ها امده است.برای زندانیان مدنی و معلمان است. است

متاسفانه خبر اعتصاب غذای مرحوم . فعال مدنی در زندان قم به علت اعتصاب غذا فوت کرد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/702959-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/702959-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/702959-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


یادی کمتر در رسانه های داخلی و خارجی خبر اعتصاب غذای ص.صیادی در سکوت خبری بود
. می شود ولی در اخبار رسانه ها اعتصاب غذای سایرزندانیان مدنی در رسانه دیده. دیده شد

تجربه ای . برداشت خود را در مورد مرگ مظلومانه مرحوم صیادی نصیری عرض می کنم
که خبر دستگیری یا . نمی دهند برای معلمان زندانی که خانواده های آنها اجازه.باشد

دلیل سکوت خبری اعتصاب غذای صیادی دالیل .الن مدنی رسانه ای شودبازداشت فعا
 .مختلفی دارد

خانواده . بر خانواده مرحوم صیادی موجب شده است احتمال زیاد فشار نهاد های امنیتی1- 
 .ها آنها ترسیده باشند

 از خبری که خواهر مرحوم صیادی در رسانه. خبر اعتصاب غذای صیادی را رسانه ای نکردند
نهاد های امنیتی از خانواده صیادی خواسته شده .این مورد را مشخص می کند.داده است 

. از آنها خواسته شده است .در مراسم خاکسپاری شعار علیه حاکمیت داده نشود.است
 .مراسم خاکسپاری مرحوم صیادی در سکوت انجام شود

 نهاد های امنیتی به خانواده های 2-
که اگر اعتصاب غذای فعاالن مدنی . ده ، وعد های دروغ می دهندزندانی و اعتصاب غذا کنن

. نسبت به جرم متهم تخفیف داده می شود. رسانه ای نکنند زندانی یا بازداشت شده را
در میان .متاسفانه اکثر خانواده های زندانی فریب این ترفند نهاد های امنیتی را می شوند

اینجانب هرچه به خانواده های .مشاهده کرده امهمکاران معلم بنده فراوان مورد باال را 
فریب نهاد های امنیتی برای رسانه ای نکردن همکاران بازداشتی را "  بازداشتی می گفتم

 ".اکثرا خانواده ها گوش نمی دادند. نخورید
برای معلمان بازداشتی در آینده ، که . سکوت خبری اعتصاب مرحوم صیادی تجربه ای است

بازداشت همکاران معلم را رسانه .د های امنیتی را در مورد ترفند باال را نخورندفریب ترفند نها
 .ای کنند

فوت زندانی بر اثر اعتصاب غذا در زندان در مجامع بین المللی هزینه سنگین برای حاکمیت 3- 
به همین جهت نهاد های امنیتی با ترفند های مختلف می خواهند زندانی دست از .دارد

در آینده عواقب فوت مرحوم وحید صیادی نصیری را در مجامع بین المللی .بکشداعتصاب غذا 
به . فشار هایی بر حاکمیت به خاطر فوت صیادی به علت اعتصاب غذا خواهد امد. خواهید دید

 .دادستان قم مرتب پیام می دهد. همین علت است
  .علت فوت صیادی اعتصاب غذا نبوده است

صیادی نصیری برای جناح های سیاسی داخلی و خارجی  مرحوم وحید. ممکن است 4- 
 .شخصیت مهمی نبوده است

 .به همین جهت اعتصاب غذای مرحوم صیادی در سکوت خبری بوده است
فریب .خانواده های بازداشتی و زندانی و اعتصاب کننده زندانیان مراقب باشند؛  جمع بندی

                                                                                                                                                   . ترفند های نهاد های امنیتی را نخورند
دوم تشکل های صنفی فرهنگیان و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان بدون 

داشتی ها و زندانیان وظیفه صنفی خود را توجه به فشار نهاد های امنیتی به خانواده های باز
  .انجام دهند

به نهاد های حقوق  و. سوم بطور گسترده بازداشت و زندانی کردن معلمان رسانه ای شود
 .بشری ،اطالع داده شود

 :فراخوان تجمع بزرگ پیشگسوتان در یزد  -*



 
 تجمع بزرگ پیشکسوتان فرهنگی همراه با خانواده در استان یزد 

 صبح 2121ساعت 29آذر /32روز پنجشنبه : زمان 
 مکان خیابان مطهری پارک علم و فناوری دفتر مجمع نمایندگان 

 پیشکسوتان پیشرو یزد

هزار دانش آموخته دانشگاهی در سطح استان  5طرح بیگاری کشی از  -*
 :خوزستان

 
سقوط قیمت  در حالی تحریم های اقتصادی و: آمده است اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

پول، وضع بیکاری ناشی از رکود عمیق تورمی را بدتر کرده و بیش از یک و نیم میلیون نفر تنها 
در دو صنعت مرغداری و قطعه سازی در معرض اخراج هستند؛ به جای نجات اشتغال موجود و 

سرمایه گذاری همه جانبه برای نجات صنایع بحران زده؛دولت روحانی همچنان برای بهره 
شی نیروی کار رایگان دانش آموخته گان به قیمت درهم شکستن قدرت چانه زنی نیروی کار ک

مهرعلیزاده قائم مقام . حساب باز کرده و دنبال بیگاری کشی زیر پوشش طرح کارورزی است
دولت به »: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفته

ماه در  ۰التحصیالن دانشگاهی را برای مدت  نفر فارغ ۰۶۶۶ت در خوزستان ما اجازه داده اس
در برنامه پنج ساله ششم طرح  ۷۹و  ۷۰ها به کار گیریم در بودجه سنواتی  ادارات و سازمان

پیش بینی « آموزش در محیط کار» و باصطالح« طرح کارورزی»های بردگی نیروی کار نظیر 
 شده است

سی زندان شیراز در واکنش به جان باختن وحید صیادی نامه زندانیان سیا -*
  :نصیری؛ از پا نخواهیم نشست

 
برد، روز چهارشنبه  وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی که در زندان لنگرود قم به سر می

روزه و عدم رسیدگی پزشکی در بیمارستان بهشتی این  ۰۶آذرماه در پی اعتصاب غذای  ۳۲
ای  آباد شیراز نامه زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل جمعی از. شهر جان باخت

  .اند تن این زندانی سیاسی نوشتهسرگشاده در واکنش به جان باخ
  زمین به نام ایران

میهنان خویش  هایی که پایانی ندارد یک تن دیگر از هم عدالتی و دگرباره در تاریکی شوم و بی
هاست بر سر  داری سال ن داغدار شد؛ که این داغرا از دست دادیم و دگربار میهنمان ایرا

  .میهنمان سایه افکنده است
هراس از زندان، زنجیر، شکنجه و  خواه و مبارز ما، بی وحید صیادی نصیری، برادر آزادی

  .خودکشی شدن با دستانی بسته و شکمی گرسنه در اعتصاب جان سپرد
آباد شیراز در مقابل  زندان عادل( ۲واحد )امنیتی  ۲۱جا ما زندانیان سیاسی در بند  از همین

های حاکم بر جامعه و برادران مبارزمان سکوت نخواهیم کرد و همبستگی خود را  عدالتی بی
  .کنیم اعالم می

مرگ ما پر قو نیست، “شکنیم سکوت خود را تا بانگ زنیم  از اینجا از دل تاریک این زندان می
  .”گران است سنگین



مردم . یکی خواهیم مرد باور این شعار رسیدیم که اگر یکی نشویم، یکیامروز همه ما به 
زمین بیایید دست در دست هم متحد فارغ از هرگونه تفکر، آیین، نژاد و گرایش سیاسی  ایران

  .خواهان و مبارزان این مرز و بوم شویم صدای وحید و تمام آزادی
تحد در پرتو خورشید آزادی و یکپارچه و م امید روزی که سرزمین نیاکانمان، ایران آباد و آزاد

  .باشد
پور، عظیم خاکسار، امید کرمی، بیژن رضایی، حسین  مجید عزیزی، حسین فرخ: امضاکنندگان

  سپنتا
 ۲۲۷۹آذر  ۳۲ -آباد شیراز  زندان عادل

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران فوالد اهواز علیرغم حضور گسترده نیروهای  -*
  :سرکوب حکومتی

 

 
تجمعات اعتراضی کارگران شرکت فوالد    :آمده است۲۲۷۹آذر  ۳۱ شنبه، برپایه گزارش روز
کارگران فوالد . ششمین روز متوالی در سطح شهر اهواز ادامه داشت و   اهواز برای سی

اهواز علیرغم احضار، بازداشت و تهدید از سوی نهادهای امنیتی به صورت مستمر با برپایی 
لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به ”و سر دادن شعارهایی خواهان  تجمعات اعتراضی

 .اند شده” رداخت دستمزدهای معوقهبخش دولتی، آزادی کارگران بازداشتی و پ
روز جاری همزمان با شروع تجمعات کارگری حضور پرتعداد ماموران نیروی انتظامی و گارد 

ز بشدت تحت کنترل این یگان شد و مرکز شهراهوا ویژه در سطح شهر اهواز دیده می
  .بهمراه دهها اتوبوس جهت ایجاد رعب و وحشت در مرکز شهر قرار داشت

و نجات در خیابانها مستقر همچنین اداواتی همچون ماشین های آتش نشانی و امداد 
 .بودند

با این حال علیرغم احضار و تهدید کارگران طی روزهای گذشته از سوی اداره اطالعات اهواز 
حضور گسترده نیروهای نظامی، طی روز جاری، کارگران معترض امروز نیز با پوشیدن کفن و 

، ”داری استثمار، بیکاری، پرچم مایه“به خیابان آمده و با سر دادن شعارهایی از جمله 
چاره، مسئول خوب  خوزستان بی“، ”کشور ما دزد خونه است توی جهان نمونه است“

نه تهدید نه زندان دیگر فایده “، ”شهری باغیرت، حمایت حمایتهم“، ”مرگ بر مافیا“، ”نداره
تورم، گرانی، پاسخ بده “، ”هیهات منا الذله“، ”پذیرد میرد، ذلت نمی کارگر می“، ”ندارد

در سطح شهر و در مقابل نیروهای پلیس ” ال اله اال هللا“و ” هللا اکبر“و فریاد ” روحانی
 .هان رسیدگی به مطالبات خود شدندخوا

امروز شنبه کارگران معترض این مجتمع در مقابل استانداری خوزستان، سرپرستی بانک 
ای در استان  هللا خامنه ملی خوزستان، فرمانداری شهر اهواز و روبروی دفتر نماینده آیت

 .دری اهواز و سطح شهر تجمع کردندخوزستان، بازار نا
اده کارگران و زنان معترض، تعدادی از خانو  همچنین در تجمعات امروز عالوه بر حضور پررنگ

 .فعاالن محیط زیستی نیز در حمایت از کارگران فوالد اهواز و همراه با آنان حضور داشتند
 
هزار کارگِر قطعه ساز در چشم انداز نزدیک، موجی از نگرانی  ۰۳۳خبر بی کاری  -*

 :مابین خانواده های کارگری را موجب شده است
 

بی رویه قیمت خودرو های بی کیفیت تولید داخل و به رغم چپاول مردم با توجه به افزایش 
توسط خودرو سازان، که پول هنگفتی را از پیش فروش خودرو ها به جیب زده اند، همچنان 



تداوم چنین . شاهد هستیم که آن ها از پرداخت بدهی خود به قطعه سازان سر باز می زنند
 .ساز تا حد ورشکستگی سوق پیدا کنندرویه ای باعث شده تا شرکت های قطعه 

هزار کارگر و تهدید امنیت زندگی  211ورشکستگی این شرکت ها مستقیما بر بی کاری 
 .خانواده آن ها تاثیر مستقیم گذاشته و موجی از نگرانی را در پی داشته است

جا دارد تشکل های صنایع پایین دستی و قطعه ساز که مستقیما منافع آن ها از سوی 
ودروسازان داخلی تهدید می شود با سازماندهی و برگزاری تجمع های مستمر با تکیه بر خ

هزار کارگر واحد های تحت پوشش خود، در برابر مجلس، نهاد های دولتی و خودرو سازان  211
فشار گسترده ای را بر خودروسازان وارد کرده تا مطالبات مالی آن ها محقق و از ورشکستگی 

 .هزار کارگر این بخش از صنعت جلوگیری شود 112خود و تعدیل 

 :هستند حل راه دنبال به مدیران /فارابی پتروشیمی در اعتراض جدید دور -*

  

کارگران پتروشیمی فارابی،  :آمده است۲۲۷۹آذر  ۳۱ درتاریخ روز شنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
این کارگران که .اند چهارمین دور از اعتراض صنفی خود را از اواخر هفته گذشته، آغاز کرده

: گویند موقع دستمزدها هستند، می بندی مشاغل و پرداخت به خواستار اجرای طرح طبقه
سامان نشده  حد پتروشیمی بههای مکرر هنوز وضعیت اشتغال در این وا علیرغم وعده

های دیگر، خواستار اجرای طرح  مشابه بسیاری از پتروشیمی: گویند کارگران معترض می.است
ای که بارها پیش از این نیز  بندی مشاغل و افزایش دستمزدهایمان هستیم؛ خواسته طبقه

وجود دارند های بسیاری  در همین منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، پتروشیمی. ایم مطرح کرده
گویند قرار بود نهایتاً تا  کارگران می....شود بندی مشاغل اجرا می اکثریت آنها، طرح طبقه  که در

ایم هنوز هیچ  پایان مهرماه مشکالت ما حل شود ولی تا امروز که به روزهای پایانی آذر رسیده
 .خبری از حل این مشکالت نیست

 
ران هفت تپه برای آزادی موقت درسی از مبارزه کارگ؛ یادداشت منتخب  -*
 "اسماعیل بخشی"
مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلم، یکی از ) محمد خاکساری 

 (موسسان کانون صنفی معلمان
 

 اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر/  97آذر  24
و . هفت تپه که شجاعانه و بدون ترس از خواسته های صنفی همکاران خود دفاع کرد

گرچه برای زندانیان مدنی . همکاران خود با وثیقه آزاد شد" مداومت و پیگیری:با .ازداشت شدب
همین که اسماعیل بخشی بطور .مانند شمشیری باال سر آنها است. پرونده سازی می کنند

" پیگیری و مداومت"چرا کارگران هفت با .جای تشکر از کارگران هفت تپه دارد.موقت آزاد است
؟اما ما معلمان نتوانستیم بطور موقت هم شده ،همکاران خود را .شی آزاد کردنداسماعیل بخ

 از بند حاکمیت آزاد کنیم؟تفاوت رفتار صنفی کارگران هفت تپه با معلمان چیست ؟
. کارگران هفت تپه اتحاد صنفی الزم رابرای بدست اوردن خواسته های صنفی خود دارند1-

 .بخشی از خواسته های آنها بدهد. بطوریکه حاکمیت را مجبور کردند
 آنها از تشکیالت خود که سندیکای2-

که منافع جمعی انها در .تصمیمی گرفت"خرد جمعی "هرگاه  .پیروی می کنند. هفت تپه است
 .اما و اگر نمی کنند. عمل می کنند.ان است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703468-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703468-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703468-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


" محلی دانشجویان ،معلم منطقه کاسبان " کارگران با عملکرد شفاف خودتوانستند حمایت 3-
 .را جلب کنند

کارگران هفت تپه توانست موفقیت نسبی به خواسته های خود " مداومت و پیگیری4- :
 .اکثر هیات مدیره سندیکا را بطور موقت آزاد کنند.برسند

 جمع بندی
خواسته های صنفی رایگان " .خود جهت یاد اوری می نویسم مرتب اینجانب در زیر پیام های

برای رسیدن به .صنفی باید هزینه الزم را کرد رسیدن به خواسته هایبرای ". نمی اید بدست
 .را الزم داریم" اتحاد صنفی "ما  خواسته های صنفی

انتقاد "تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با روش  در شرایط کنونی از شورای هماهنگی
ی شورای هماهنگ. نقاط ضعف شورای هماهنگی گفته شود.. کمک کرد"همراه با حمایت

شورای هماهنگی بررسی .کند"تصمیم و عمل " فرهنگیان بر مبنای خواست بدنه معلمان
تجمع )است  صنفی فرهنگیان کدام ابزار مناسب  برای رسیدن به خواسته های.کند

 شورای هماهنگی با توجه بدنه معلمان    "،راهپمایی ،اعتصاب ،تحصن ،مذاکره و چانه زنی
بارها خدمت . ی رسیدن به خواسته های صنفی انتخاب کندیکی از ابزار های باال را برا

در سراسر ایران اقشار .شرایط برای اعتراض بسیار مناسب است. همکاران عرض کرده ام 
. متاسفانه ما فرهنگیان از سایر افشار در اعتراض عقب مانده ایم.مختلف دارنداعتراض میکنند

تکیه .اعتراضات نمی ایند انها هیچ گاه به . نمی توان کرد کاری"معلمان سکوت محور "تکیه به 
 .که اگاه هستند. نیروی هایی ، کنیم بر روی 

 
 بندی طبقه اجرای :شرکت عمومی روابط/فارابی پتروشیمی در اعتراض ادامه -*

 :است شده آغاز مشاغل

  

کارگران پتروشیمی  :آمده است  ۷۹۲۲آذر  ۳۰  يکشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
این کارگران که جندین روز است . تجمع اعتراضی برگزار کردندبار دیگر فارابی در بندر ماهشهر، 

اند، خواستار اجرای طرح  چهارمین دور از اعتراض صنفی خود در سال جاری را آغاز کرده
ابی معتقدند کارگران پتروشیمی فار.بندی مشاغل و باال رفتن مزایای مزدی خود هستند طبقه

های پتروشیمی حق مسلم آنهاست  بندی مشاغل، مشابه دیگر شرکت که اجرای طرح طبقه
 پتروشیمی عمومی روابط مدیر) طرفی اسماعیل .و بایستی بدون چون و چرا انجام شود

بندی فراهم  ی اجرای طرح طبقه زمینه پیش: گوید در رابطه با تجمع اخیر کارگران می (فارابی
اند منتها این موضوع زمانبر است و نیاز به فرصت  رانی برای این کار، برگزیده شدهشده و مشاو

بندی مشاغل  برای اجرای دقیق طرح طبقه: زمانی مناسب دارد؛ این مقام مسئول تاکید کرد
ست و هم اکنون نیز کار در حال پیشرفت  نیاز به اخذ مجوزهای موردنیاز و تایید مراجع نظارتی

ای برگزار کرد و به  هفته گذشته نیز معاون فرماندار با خود کارگران جلسه چهارشنبه. است
  .آنها در ارتباط با پیشرفت کار، قول داد

 

 :کارگران محکوم است  بازداشت -*
 

با یورش نیروه های امنیتی به منازل کارگران تعدای از  ۲۲۷۹آذر ماه  ۳۰در نیمه شب یکشنبه 
 شت شده اندکارگران گروه ملی اهواز بازدا

آذر ماه، مجددا تعداد دیگری از  ۳۰همچنین بر اسای آخرین خبر های دریا فتی، شب گذشته 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703890-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703890-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703890-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 .به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند های امنیتی بازداشت و کارگران فوالد اهواز توسط نیرو
ر اهواز احقاق حقوق خود د ماه است برای کسب مطالبات و کارگران فوالد اهواز بیشتر از یک

مطالبات آنها رسیدگی نشده  دست به آعتراض زده اند، اما در این مدت نه تنها به خواست و
 .است ، بلکه ما شاهد بازداشت وسیع کارگران ملی اهواز بوده ایم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات کارگران گروه ملی 
و باز داشت کارگران حق خواه را بشدت محکوم کرده و اهواز ، هجوم به منازل کارگران 

 .خواستار آزادی فوری بازداشت شده گان می باشد
 .کارگران زندانی آزاد باید کردند

 سندیکای کارگران نیشکر هفت نپه

توجهی دادستانی به درخواست آزادی مشروط  ممانعت از مرخصی و بی -* 

 : محمود بهشتی لنگرودی
محمود بهشتی لنگرودی، در  :آمده است  ۷۹۲۲آذر  ۳۰  يکشنبههرانا  به گزارش خبرگزاری

فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که اکنون در چهارمین سال از محکومیت 
برد درخواستهایی برای اعزام به مرخصی و آزادی  سر می ی خود در زندان اوین به ساله ۰

است با اینحال دادستانی تهران با درخواست مرخصی  زودهنگام به دفتر دادستانی ارائه کرده
کیل ایشان ارائه وی مخالفت کرده و هیچ پاسخی به درخواست آزادی مشروط که توسط و

  .شده نداده است
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی 

ی معلمان تهران محبوس در زندان اوین علیرغم لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنف
ی خود را پشت سر گذاشته است از  ساله ۰اینکه بیش از سه سال و سه ماه از محکومیت 

  .مرخصی و آزادی مشروط محروم است
: ی محمود بهشتی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت یک منبع نزدیک به خانواده

کند و پاسخی به  د بهشتی به مرخصی ممانعت میهاست دادستانی از اعزام محمو مدت“
  .”دهد درخواست آزادی مشروط که از طرف وکیل ایشان ارائه شده نمی

مهرماه حسین تاج، وکیل محمود بهشتی با تایید  ۹تر در تاریخ  الزم به یادآوری است که پیش
درخواست “: ده بودمندی از آزادی مشروط را دارد، اعالم کر اینکه این فعال صنفی شرایط بهره

آزادی مشروط موکلم با تایید اولیه از سوی زندان و ضابط پرونده به دادستان تهران ارسال شده 
  .”خود را در این خصوص ارائه کندتا دادستان نظر نهایی 

با گذشت نزدیک . برد ی خود به سر می ساله ۰آقای بهشتی در چهارمین سال از محکومیت 
خواست آزادی مشروط به دادستانی، تاکنون پاسخی به درخواست به سه ماه از ارسال در

این در حالی است که امتیاز آزادی مشروط به محکومانی که یک سوم . وی داده نشده است
  .گیرد را گذرانده باشد تعلق می از دوران حبس خود

به  ۳۲محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان است که نخستین بار سال 
  .ت یک ماه بازداشت بودمد

اتفاق  ۳۰اسفند سال  ۳۲دستگیری بعدی وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در 
  .سال تعلیق شد ۰سال حبس او به مدت  ۱حکم  ۳۰اواسط فروردین سال . افتاد

مجدد به مدت دو ماه دیگر به همان اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و به  ۳۷وی سال 
نیز  ۷۱او سال . سال حبس تعزیری محکوم شد ۰دادگاه انقالب به  ۲۰وجب حکم شعبه م

سال حبس محکوم  ۰دادگاه انقالب مجددا بهشتی لنگرودی را به  ۳۳بازداشت شد و شعبه 
دادگاه تجدید نظر استان تهران مجموع این احکام را تجمیع کرد و به  ۲۰کرد که در نهایت شعبه 

  .ا تبدیل شدسال حبس قابل اجر ۰



 
 مقابل شیراز دور راه مخابرات صنایع بازنشسته کارگران از نفر ۰۳۳ حدود -*

 :کردند تجمع استانداری

 

نفر از کارگران  ۱۶۶حدود   :آمده است  ۷۹۲۲آذر  ۳۰  يکشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
مقابل استانداری فارس تجمع   (آذر 32شنبه یک)بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز امروز 

سال همچنان مطالباتِ ایام اشتغال خود را دریافت  ۲۳بعد از : آنها در این رابطه گفتند .کردند
بازنشسته را از پس از این همه مدت  ۲۳۳۰این چه منطقی است که مطالبات . ایم نکرده

مگر کارخانه را به خاطر مشکالتی . یمتراشند که بحران دار کنند و دائم بهانه می پرداخت نمی
کارگران بازنشسته ...!به سالمت: تعطیل نکردید و به کارگران گفتید ۳۰که داشت در سال 

روی یکی از این بنرها . از تجمع امروز تصاویری منتشر کردند  صنایع مخابرات راه دور شیراز
شما برای وصول . مسال تحمل کردی ۲۳مسئولین محترم ما کارگران : نوشته شده است

های گذشته هم تجمعاتی  کارگران مخابرات راه دور شیراز در سال مطالبات ما چه کردید؟
زدند اما رسیدگی به مطالبات  برگزار کرده بودند برای نمونه مدتی در محوطه کارخانه چادر می

 ....های دولتی افتاده است آنها در زمین وزرات صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه

طوفان تویتری برای بلند کردن صدای فعاالن کارگری دربند زندانهای شوش و  -*
 :اهواز 

 
 علی نجاتی/ سپیده قلیان / عسل محمدی  
 ۳۲تا ۳۲آذرماه ساعت  ۳۰تپه امشب _با هشتگ زندانیان هفت 

 نشریه گام

 ظرفیت درصد ۰۳ با/شغلی امنیت تهدید از تبریز سازی ماشین کارگران نگرانی -*
 :کنیم می تولید

 

ع کارگری در مناب  :آمده است  ۷۹۲۲آذر  ۳۰  يکشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
درصدی ظرفیت تولید  ۹۶سازی تبریز از پایین بودن نقدینگی این واحد صنعتی و کاهش  ماشین

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703806-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703806-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703806-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703920-%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%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703920-%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%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


سازی تبریز به سازمان تامین  ای ماشین معوقات بیمه: گویند  کارگران می.این کارخانه خبر دادند
از مرداد های تکمیلی کارگران  رسد و پرداخت بیمه میلیارد تومان می ۲۳اجتماعی به حدود 

های مالی زیادی  این واحد تولیدی بدهی  در عین حال. سال جاری به تاخیر افتاده است  ماه
کارگران در توجیه علت .آب، برق و گاز دارد  به سایر نهادهای دولتی و خصوصی بابت هزینه

به بخش خصوصی واگذار  ۷۹ازدیبهشت ماه  ۳۰این واحد صنعتی در : گویند نگرانی خود می
و اخیرا اخباری از منابع رسمی و غیررسمی در ارتباط با برخی تخلفات سهامدار اصلی شده 

به گفته آنان؛ ...ای شده که بر نگرانی کارگران افزوده است این کارخانه در مراجع قضایی رسانه
سازی تبریز به بخش خصوصی، هنوز وضعیت  بعد از گذشت چندین ماه از زمان واگذاری ماشین

 و کارگران شاغل در آن به درستی مشخص نیست این کارخانه

 : باردیگر تجمع سپرده گذاران در تهران  -*

 

 تجمع سپرده گذاران موسسه کاسپین مقابل دادسرای جرایم پولی تهران ۷۹آذر ۳۰ روز

 ها آلودگی چرا/سرچشمه مس مقابل رفسنجان و پاریز بیکاران اعتراض ادامه -*
 دیگران؟ نصیب اشتغال ماست، مالِ 

 

در روزهای گذشته،   :آمده است  ۷۹۲۲آذر  ۳۰  يکشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
جوانان بیکاِر ساکن رفسنجان و پاریز در استان کرمان، به اعتراض خود مقابل مجتمع مس 

ها در  معترضان خواستار تغییر اساسی معادالت اشتغال و جذب بومی.سرچشمه ادامه دادند
ا باشد و اشتغال نصیب چرا باید آلودگی نصیب م: گویند این مجتمع عظیم هستند و می

های رفسنجان، محکوم به تحمل آالیندگی محیطی و بیکاری هستیم اما  ها؟ ما بومی غیربومی
شنبه هفته گذشته، چند صد نفر از  از پنج . شود ها می های شغلی نصیِب غیربومی فرصت

 ها در مس سرچشمه دست جوانان بومی رفسنجان در اعتراض به بیکاری و اشتغال غیربومی
 .اند به اعتراض زده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703631-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703631-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 :است محکوم کامیاران شهر کارگری فعالین زندان روز811 و سال دو حکم -*

 
 

 .جرم فعالین کارگری شهر کامیاران برگزاری و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر است
 باشد ترین حقوق همه کارگران می برگزاری آزادانه روز جهانی کارگر از بدیهی

 ابراهیمی روژین -صبوری دلنیا -صادقی شاهو -محمدی آرام -احمدی امید - صبوری مهرداد

@khamahangy 

 : در ادامه اعتراض ارگران پتروشیمی فارابی  -*

 

کارگران پتروشیمی فارابی دراعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و عدم اجرای طرح طبقه 
 .ه در چهارمین دور از اعتراض صنفی خود دست ازکارکشیدندبندی مشاغل ومطالبات معوق

@vahedsyndica 

 : تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه  -*

 

دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به مشکالت صنفی دانشگاه، پولی سازی آموزش و 
 سازی خدمات رفاهی دانشجویان برای دومین روز متوالی تجمع کردند خصوصی

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%88_188%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40khamahangy
https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica


 :اهواز پزشکی علوم دانشگاه بازنشستگان تجمع -*

 

بازنشستگان دانشگاه  :آمده است  ۷۹۲۲آذر  ۳۰  يکشنبهریخ در تا به گزارش خبرنگار ایلنا،
بازنشتگان .علوم پزشکی اهواز در مقابل ساختمان این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند

 29، 22های  حق سنوات ما پرداخت نشده است؛ همه کسانی که در سال: گویند معترض می
خص نیست این مطالبات چه زمانی قرار اند، حق سنوات طلبکارند و مش بازنشسته شده 29و 

در شرایطی که ارزش ریال در حال سقوط مدام است، : گویند معترضان می.است پرداخت شود
شود؛ اگر مطالبات  های بسیار می تاخیر در پرداخت سنوات بازنشستگان، موجب دشواری

مان  م اما امروز پولگذاری یا خرید ملک داشتی پرداختند، توان سرمایه مان را به موقع می مزدی
 .تر شده است ارزش به نسبت دو سال قبل به مراتب بی

هر چه زودتر ؛  اهواز در مورد دستگیری های دیشب اطالعیه کارگران فوالد -*
 :کارگران بازداشت شده را آزاد کنید

  
 همکاران گرامی

شان به جای نیروهای امنیتی ، شب گذشته یازده نفر از همکارانمان را از در خانه های
گناه این کارگران تنها فریاد عدالت خواهی بود ، فریاد هل من ناصر . نامعلومی منتقل کردند

اما عکس العمل نیروهای . ینصرنی بود ، فریاد هیهات من الذله بر سر مافیا بود و ال غیر 
امنیتی بجای دستگیری و بازخواست مسببین این مشکالت، بازداشت کارگران عدالت خواه 

این شیوه برخورد با کارگران و مظلومین هموطن از حکومتی که ادعای ناصر مظلومین . بود
های  بیم آن داریم که مافیا، قدرت امر و نهی در سازمان. جهان را دارد ، دور از انتظار است

 .امنیتی را هم داشته باشد که وا مصیبتاست
بدست آوردن   ی احیای شرکت خود ودلهره و ترس انداختن در دل دلیر مردان کارگری که برا

یک لقمه حالل کفن پوشیدند و دست خالی و بدون هیچ ناصری بجز خدای خود ندارند ، 
لذا هشدار می دهیم هرچه زودتر و بی درنگ همکاران کارگرمان . خوابی تعبییر ناشدنی ست

 .را آزاد کرده و به دستگیری مظلومان و عدالت خواهان پایان دهید
 

 :تمام عیار به کارگران معترض فوالد اهواز یورش  -*

به کارگران فوالد اهواز عده ی زیادی از  دوشنبهدر جریان یورش نیمه شب گذشته و صبح 
و هر لحظه به جمع دستگیسر شده گان افزوده می . کارگران اعتصابی بازداشت شده اند

 . م شده استنفر از بازداشت شده ها تاکنون اعال ۳۳در حال حاضر اسامی . شود 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/703950-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


 :اسامی این کارگران به شرح زیر اعالم شده است
 -۰طارق خلفی -۰مرتضی اکبریان -۱ امین علوانی -۲عیسی مرعی -۳میثم علی قنواتی  -۲

 -۲۲کریم سیاحی -۲۶غریب حویزاوی-۷مصطفی عبیات-۳جعفر سبحانی -۹مسعود عفری
 -۲۰کاظم حیدری -۲۰ حسین داودی -۲۱حامد جودکی -۲۲حافظ کنعانی -۲۳حامد باصری

محسن  -۳۶علی عقبا -۲۷کوروش اسماعیلی -۲۳مجید جنادله -۲۹یاسر ابراهیمیان
سید حبیب  -۳۲محسن پهباتی -۳۳محسن پهباتی -۳۳محمد پورحسن -۳۲بلوطی

 - ۳۳جواد غالمی -۳۹سید علی جوادپور -۳۰علی اتمامی -۳۰ جاسم رومزی -۳۱طباطبائی
اشت ها کارگران امروز بار دیگر دست به تجمع زدند و تاکید علیرغم این بازد،  عبدالرضا دستی

تا حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  کردند به اعتراضات خود ادامه می دهند
اتحادیه تشکلهای  -گروه نفتگران متحد خوزستان  -گروه اتحاد بازنشستگان  -تهران و حومه 

همان نخستین ساعات اعالم خبر بازداشت ها، ضمن کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در 
محکوم کردن یورش نیروهای امنیتی به کارگران فوالد، خواهان آزادی کارگران بازداشتی 

  .شدند

 :ادامه کارگران شهرداری بروجرد  -*

 
امروز برای پنجمین روز متوالی با تجمع مقابل فرمانداری  بروجردکارگران و کارکنان شهرداری 

 .ماه حقوق معوقه خود شدند ۷بروجرد و پهن کردن سفره خالی خواستار پرداخت 

 : کارگر زندانی حمایتت می کنیم -*

 
 

ای امنیتی و آذر با وجود یورش شبانه نیروه 39کارگران معترض فوالد اهواز که امروز دوشنبه 
 :بازداشت گروهی از همکاران شان وعلیرغم جو امنیتی دست به تجمع زده اند، شعار داده اند

 معلم، دانشجو، کارگر اتحاد اتحاد/ کارگر زندانی حماییت میکنیم 
@ordoyekar 

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


 
 اسامی+دارد ادامه اهواز فوالد بازداشتی کارگران آزادی برای تالش -*

 :ها بازداشتی

 

نسب الباجی  کاظم: آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
ها برای آزادی کارگران بازداشتی گروه ملی  ی پیگیر  از ادامه( ماینده مردم اهواز در مجلسن)

مطمئن باشید به عنوان نماینده مردم : او به خبرنگار ایلنا گفت. فوالد اهواز خبر داده است
به گزارش برخی منابع خبری، فهرست اسامی  .اهواز، موضوع را به جد پیگیری خواهم کرد

اند، از قرار  بازداشتی گروه صنعتی فوالد ایران که از نیمه شب گذشته بازداشت شدهکارگران 
 :زیر است

 (:یک بخش) فلزی صنایع و مفتول میلگرد نورد بخش از :الف
 امین علوانی .۳مرتضی اکبریان .۲

 :(۲ بخش) تیرآهن نورد بخش :ب
مهدی  .۰جید جنادلهم .۰عیسی مرئی .۱جعفر سبحانی .۲غریب حویزاوی .۳کریم سیاحی .۲

 احمد نور .۹طهماسبی

 :(ذوب) فوالدسازی بخش از :ج
 حامد جودکی .۳میثم قنواتی .۲

 :کوثر نورد بخش از :د
 طارق خلفی .۲

 :سازی لوله کارخانه:ر
مصطفی   -5علی عقبا  -4کوروش اسماعیلی  -3مسعود عفری نژاد  -2کاظم حیدری  -1

سید   -10محمد پورحسن  -9محسن پهبانی  -8محسن بلوتی  -7حسین داوودی  -6عبیات
علی   -14یاسر ابراهیمیان  -13جاسم سفر رومزی  -12عبدالرضا دستی  -11حبیب طباطبایی

 جواد غالمی  -16سیدعلی جوادپور  -15اتمامی

 :سازی ماشین کارخانه .ز
 حافظ کنعانی -1

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران -*
در  ش نیروهای امنیتی تعدادی از کارگران گروه ملی فوالد اهوازشب گذشته با یور

 خانه هایشان بازداشت شدند
  

با یورش نیروهای امنیتی در نیمه های شب " گروه ملی فوالد اهواز"تعدادی از کارگران 
بنابر . اخبار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان وجود ندارد. آذر بازداشت شدند ۳۰یکشنبه 

سامی غریب حویزاوی، طارق خلفی، حسین داودی، مصطفی عبیات و کریم گزارش ها ا
روز است که برای مطالبات  ۲۹" گروه ملی فوالد اهواز"کارگران . سیاحی بازداشت شده اند

و خواسته های خود را در خیابان های شهر اهواز فریاد می . خود در اعتصاب بسر می برند
 .رای رسیدگی به مشکالت کارگران وجود نداشته استزنند اما از طرف مسئولین اراده ای ب

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704360-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704360-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704360-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تهاجم شبانه به خانه های کارگران 
و بازداشت شان را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی " گروه ملی فوالد اهواز"

 .قید و شرط کارگران بازداشت شده می باشد
 ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانسندیکا

 ۳۶۲۳دسامبر  ۲۹برابر با  ۲۲۷۹آذر  ۳۰دوشنبه 
http://t.me/vahedsyndica 

 بحران با سوخته سرزمین به کشور سازی آلومینیوم تولید قطب ندهید اجازه -*
 :شدند فروخته پنهانی مجددا هرمزال و المهدی آلومینیوم/شود مبدل بیکاری

، «احمد مرادی»:آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۰شنبه دوبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
سازی و  ای به وزیر امور اقتصادی و دارائی، سازمان خصوصی در نامه نماینده بندر عباس، 

سروصدای قرارداِد آلومینیوم المهدی و هرمزال، برگزاری  فسخ بی  های نظارتی از دستگاه
سازی هرمزگان  صنایع آلومینیومزده مزایده فروش مجدد این دو شرکت و اوضاع بحرانی  شتاب

 .انتقاد کرد

 باسالم و احترام باسمه تعالی:متن این نام به شرح زیر است

های آلومینیوم المهدی و هرمزال فسخ و مزایده  اخیراً مطلع شدم که قرارداد واگذاری شرکت
خادمین اینجانب به عنوان یکی از  .مجدد برای فروش این دو کارخانه در حال برگزار شدن است

و نمایندگان ملت از خطه نیلگون خلیج فارس از وزیر محترم اقتصاد و دارائی و سازمان 
سازی درخواست دارم به ابهامات و سواالت ذیل پاسخ الزم جهت تنویر افکار عمومی  خصوصی
 :داده شود

به   تولید شمش ۰۰۵سازی کشور با بیش از  چرا قرارداد واگذاری این دو شرکت آلومینیوم -۲
صورت پنهانی و بدون اعالم رسمی فسخ و لغو شده است؟ و چرا برگزاری شتابزده مزایده 
فروش مجدد در حالی در شرف انجام است که خریدار و مدیران و منصوبان خریدار تا 

اند و هنوز هم در شرکت  روزانه بیــش از ده هزار تن شمش از کارخانه خارج کرده ۲۲۷۹/۷/۳۲
ل به کار هستند؟در صورتی که از لحظه فسخ قرارداد، باید همراه با ابالغ حضور داشته و مشغو

رسمی تاریخ فسخ قرارداد واگذاری از همان لحظه صورت جلسه تغییر و تحول در محل کارخانه 
به صورت مکتوب و با جزئیاتِ کامل و همراه با معرفی و انتصاب مدیران موقت از طرف سازمان 

همچــنین اوالً مجتمع هرمزال دیــگر یک مجموعه .ه استشد خصوصی سازی اقدام می
دو ماه بعد از تحویل به خریدار تبدیل به شرکت  ۲۲۷۱دارائی و امــوال نیست و در همان ســال 

و شناسه ملی  ۳۰۶۳آلومینیوم هرمزجنوب با مسئــولیت محدود با شماره ثبت 
ستان دامغان ثبت گردیده ، در در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر شهر ۲۱۶۶۰۲۷۷۳۰۷۶

 .رسید حالی که در بندرعباس باید به ثبت می

ثانیاً وام چند صد میلیون یوروئی که خریدار بعد از واگذاری از بانک صنعت و معدن گرفته با 
حمایت و پشتیبانی چه کسانی بوده و چگونه و کجا هزینه شده و ضمانت پرداخت این وام 

 و یا اشخاصی است؟کالن به عهده چه سازمان 

ثالثاً به خاطر عدم پایبندی خریدار به تعهداتش پرونده های زیادی در مراجع قانونی تشکیل و 
 .محکوم به پرداخت میلیاردها تومان حق و حقوق دولت شده است

های آلومیــنیوم که  رابعاً خریدار حتی یک کیلو شمش هم در بـورس نفروخته و کلیــه شمش
سال و انــدی از کارخانه خارج کرده به صورت قطره چکانی در بازار آزاد و با  در تـمام مدت سه

سازی در موقع حسابرسی مبنای  لذا سازمان خصوصی. احتکار به باالترین قیمت فروخته است
گردد اجازه  لذا به جنابعالی تاکید می...و محاسبه خواهد کرد؟  قیمت شمش را چگونه تعیین

 ۳۶۶۶سازی کشور به سرزمین سوخته و ایجاد یک بحران بیکاری  ومینیومندهید قطب تولید آل
دیگ در آلومینیوم  ۳۱۶نفری مبدل گردد و در پایان ذکر این مهم ضروری است که از مجموع 

دیگ  ۱۲دیگ در آلومینیوم المهدی و  ۰۰دیگ در شرکت هرمزال هم اینک فقط  ۳۳۳المهدی و 
 .هر لحظه امکان توقف هریک از واحدهای مذکور وجود دارد در هرمزال قادر به فعالیت هستند و

tg://resolve/?domain=vahedsyndica
tg://resolve/?domain=vahedsyndica
tg://resolve/?domain=vahedsyndica
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704307-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704307-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
دستگیری و بازداشت کارگران معترض گروه ملی فوالد اهواز را به شدت محکوم  -*

 !می کنیم
 

در پی یورش شبانه نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی به منازل کارگران گروه ملی فوالد در 
روز در  ۲۳ران که برای احقاق حقوق خود به مدت نفر از کارگ۲۰آذر بیش از ۳۰نیمه شب 

خیابانهای اهواز و مقابل ارگانهای ذی ربط حکومت اعتراض می کردند دستگیر شدند و بر 
این " جرم" .زدن بر آنها داده شده بود، دستبند زدند" بوسه"دستان زحمتکشی که وعدهء 

است جهت تامین نیازهای  کارگران درخواست به راه افتادن شرکت و مزدهای عقب افتاده
کسانی که با سیاست های غلط و ضدکارگری، موجب ورشکستگی تمام مراکز . زندگیشان

صنعتی و شرکتها و کارخانه ها با غارت کردن و به حراج گذاشتن آنها شدند، در مقابل تامین 
ر نان خانواده های کارگران هیچ مسئولتی نمی پذیرند و فقط برای حفظ قدرت خود تحت ه

آنان زندگی و معیشت و آسایش کارگران را وسیله ثروت اندوزی و . شرایطی تالش می کنند
اکنون کارگران را به این جرم به زندان می اندازند، اما غافل از آن که تاریخ . چپاول خود کرده اند

  .گواه آن است که ظلم پایدار نمی ماند
یاد حق خواهی خود را در خیابان ها سردادند کارگران گروه ملی اگر تا کنون بیش از یک ماه فر

و مسئوالن حکومتی این فریاد ها را نشنیدند اما مطمئن باشند که صدای گرسنگان با سرکوب 
کارگران گروه ملی بار دیگر با تشکل و انسجام خود باز هم به . و زندان خاموش نمی گردد

  .اعتراضات خود ادامه خواهند داد
ن بازداشت کارگران را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و گروه اتحاد بازنشستگا

 .بدون قید و شرط همه آنها می باشد
 "گروه اتحاد بازنشستگان"

۷۹/۷/۳۰ 
4t-https://wp.me/pabqVT 

 
 :طلبکارند مزدی معوقات ماه ۸۱ ایران گاز صنایع و فوالد باورس کارگران -*

منابع کارگری  :آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
کارگر  ۲۰اند حدود  واقع در قزوین گزارش داده« صنایع گاز ایران»و « باورس فوالد»کارخانه  در

قراردادی شاغل در این دو کارخانه که تحت مسئولیت یک کارفرمای مشترک در منطقه شهرک 
ماه  ۲۳شود   عنوان می« کمبود منابع مالی»دلیل آنچه   محمدیه قزوین فعالیت دارند، به

کارگران این واحد صنعتی که غالباً : گویند ین کارگران میا.اند حقوق و مزایا دریافت نکرده
پرداخت   همچنین. اند قراردادی هستند از اردیبهشت سال گذشته تاکنون دریافتی نداشته

طبق اظهارات آنها، .های سال با مشکل روبروست بیمه تامین اجتماعی آنها در برخی از ماه
گری ذوب فوالد و تولید رگالتور  ترتیب در زمینه ریختهکارفرمای این دو کارخانه نیز که هر کدام به 

در عین حال . های مالی زیادی به نهادهای خصوصی و دولتی دارد گاز فعالیت دارند، بدهی
دریافت تسهیالت بانکی است که اگر کارفرما وثیقه مورد   برای رفع مشکالت مالی نیاز به

شود و مشکالت  یالت بانکی فراهم نمیدرخواست بانک را تامین نکند، امکان دریافت تسه
 .کارخانه و کارگران به قوت خود باقی خواهد ماند

 
 :شود نمی تامین اولیه مواد/کنتورسازی کارگران مزدی معوقات ماه۸۱  -*

عدادی از کارگران ت :آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
ید در کارخانه کنتورسازی ایران به حداقل کارخانه کنتورسازی ایران گفتند؛ با توجه به اینکه تول

ظرفیت کاهش یافته و کارخانه به صورت نیمه تعطیل در آمده است، توان مالی مناسبی در این 
کارگران با بیان .های جانبی وجود ندارد واحد تولیدی برای پرداخت حقوق کارگران و سایر هزینه

کارگر شاغل در  ۲۳۶در حال حاضر : افزودندشود،  اینکه حقوق آنها همواره با تاخیر پرداخت می
ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند که مربوط به سال جاری و  ۲۰این کارخانه حدودا 

از دست دادن بازار داخلی سبب کاهش میزان تولید : این کارگران در ادامه گفتند.گذشته است

https://wp.me/pabqVT-4t
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704256-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704256-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704169-%D9%85%D8%A7%D9%87-%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-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704169-%D9%85%D8%A7%D9%87-%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-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


حدودا یک )هم   حال حاضر در. و به تبع آن گسترده شدن مشکالت مالی کارخانه شده است
فعالیت تولیدی کنتورسازی برای چندمین بار در سال جاری موقتا متوقف شده و ( هفته است

کارگران کنتورسازی ایران با بیان اینکه در این واحد هیچ ... .کارگران کاری برای انجام ندارند
رخانه ظرفیت اشتغال از آنجا که این کا: مسئولی نیست که پاسخگوی کارگران باشد، افزودند

کارگر را دارد و برای فروش محصوالت تولیدی خود هیچ مشکلی ندارد، از مسئوالن  ۲۶۶حدودا 
درخواست داریم برای رفع مشکالت پیش آمده که امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته، 

 .اندیشی کنند چاره

 
 محکوم اهواز فوالد کارگرانِ  بازداشت:نماینده مردم اهواز در مجلس -*

 :دشو حل گفتگو با باید مشکالت/است

 

شب گذشته،  نیمه  :آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
این کارگران، بیش از یک ماه . بیش از ده نفر از کارگران گروه ملی فوالد ایران بازداشت شدند

است که در اعتراض به توقف تولید و وضعیت نابسامان شغلی، دست به تجمع اعتراضی 
 جواد .شود رسد که بازداشت کارگران، به این تجمعات اعتراضی مربوط می به نظر می. ندا زده

: به خبرنگار ایلنا گفت  در این رابطه (مجلس در اهواز مردم نماینده) الباجی نسب کاظم
بازداشت کارگران در حالت کلی محکوم است؛ من بازداشت کارگر را به هر نحوی که باشد 

کنم چراکه مشکالت کارگری باید با بحث و گفتگو حل شود نه  میپسندم و محکوم  نمی
کارگر معترض را باید قانع کرد؛ باید از او دعوت کرد که بیاید و بنشیند و : وی تاکید کرد.بازداشت

نماینده اهواز در پاسخ به این سوال .باید صدا و دردهای کارگران را دشنید. هایش را بگوید حرف
در این زمینه : ها، مصوبه شورای تامین استان خوزستان است یا خیر؛ گفت که آیا این بازداشت

در حال حاضر در این رابطه چیزی . اطالعی ندارم و حتماً موضوع را پیگیری خواهم کرد
دانم شورای تامین استان چه مصوباتی در این زمینه داشته  نمی. ام نشنیده

 فوالد ملی گروه کارگران بازداشت مساله گیرپی :نسب الباجی در پایان تاکید کرد کاظم...است
 خواهم پیگیری جد به را موضوع اهواز، مردم نماینده عنوان به باشید مطمئن و هستم اهواز
 .کرد

 آزادی پیگیر :مدیرعامل/شدند بازداشت اهواز فوالد ملی گروه کارگران از تعدادی -*
 :هستیم کارگران

در پی تجمعات   :ه است آمد۲۲۷۹آذر  ۳۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
ی کارگران گروه ملی فوالد اهواز، شب گذشته تعدادی از این کارگران   وشش روز گذشته سی

با تایید این خبر به ایلنا ( مدیرعامل گروه ملی فوالد ایران)کسری غفوری  .بازداشت شدند
ه هر روی پیگیر ب. اند و بازداشتی در کار نیست رسد این کارگران احضار شده به نظر می: گفت

 .شب گذشته هستیم  وضعیت کارگران بازداشتی

  

 

  !آذر بازنشستگان 72حمایت از فراخوان تجمع  -*
 

ما در اعتراض به تهی شدن سفره هایمان ، بیکاری فرزندانمان و شرایط زیستمان که دیگر 
 .آذر شرکت می کنیم 39قابل تحمل نیست ، همگام با تمامی بازنشستگان در تجمع 

همچون سالهای قبل ، هیچ تغییری در !! ما باور داریم که با توجه به اظهارات مسولین

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704203-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704203-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704203-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704105-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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زندگیمان ایجاد نخواهد شد و در همچنان بر پاشنه قبلی خواهد چرخید مگر آنکه با عزم خود 
 .وادارشان کنیم که به مطالبات ما توجهی کنند

بر همین اساس در تجمع ( ....کشوری ،لشکری ،تامین اجتماعی ، فوالد و)بازنشستگان
 ."تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم"اعتراضی شرکت کرده و فریاد خواهند زد 

 :مطالبات فوری بازنشستگان
افزایش حقوق باالتر از خط فقر کار شناسی شده ، مطابق باسطح استاندارهای زندگی 1- 

 .امروز و تضمین پرداخت به موقع آن
 .قراری یک سیستم پایه ای درمان موثر ، کار آمد و رایگانلغو بیمه تکمیلی و بر2- 
 .جهت برون رفت از خط فقر 2239همسان سازی حقوق ها و اجرای ق م خ ک مصوب سال3- 
نظیر برگشت کسورات سهم درمان از )اعاده و احیای مجدد منابع عظیم صندوق هایمان 4- 

نمایندگان مستقل و منتخب  کنترل و نظارت مستقیم توسط( خزانه به تامین اجتماعی
بازنشستگان بر صندوقهای بازنشستگی برای صیانت از دارایی ها ، اموال و امکانات و 

 .ظرفیتهای آنها
به رسمیت شناختن تشکلهای مستقل بازنشستگان و تضمین فعالیتهای آزادانه آنان در 5- 

 .جهت پیگیری مطالباتشان
فعالیتهای معیشتی کارگران ، معلمان ، دانشجویان توقف بازداشتها و مداخالت امنیتی در 6- 

 .ودیگر کنشگران عرصه اجتماعی
 پایان دادن به سیاستهای خصوصی سازی7- 

ما بازنشستگان با تکیه بر اراده عمومی خود و از طریق این تجمعات ، بدون مذاکره و رایزنیهای 
ان ، در اختیار خواهیم غیر شفاف ، کف خیابانها را محلی برای طرح و پیگیری خواسته م

 .داشت
 :وعده دیدار ما

 آذر ماه 39سه شنبه 
 مقابل مجلس و برنامه و بودجه. صبح 21ساعت 

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران _
 اسفند 22گروه  _
 شورای بازنشستگان ایران _

 خواستاریم قویا را فوالد کارگران آزادی خواست بند در معلمین از حمایت گروه ما -*
: 

 

 
متشکل از فرهنگیان کشور و جمعی از ایرانیان آزاده یورش « حمایت از معلمین دربند»گروه 

نفر از آنها را قویا  22گسترده ماموران سرکوبگر به منازل کارگران فوالد اهواز و دستگیری 
 محکوم می کند و خواهان آزادی فوری همه آن عزیزان است

روز تجمع مستمر در خیابانهای اهواز برای رسیدگی  32و روز اعتصاب  23کارگران فوالد بعد از 
 به مطالبات بر حق خود ، با سرکوب و دستگیری پاسخ خود را دریافت میکنند

حاکمان مستبد ، جهت مقابله با اعتراضات برحق و روز افزون مردم راهی جز سرکوب و 
ط خشم و اعتراض دستگیری نمی بیند ولی بایستی بدانند که این اقدامات مذبوحانه فق

 کارگران و سایر اقشار را شعله ورتر میکند 



متشکل از فرهنگیان آگاه و متعهد ایران دستگیریهای ظالمانه « حمایت از معلمین دربند» گروه 
را محکوم و همه اقشار مردم ایران را فرا میخواند از کارگران شجاع فوالد اهواز حمایت همه 

 جانبه کنند 
ارگران اهواز در تظاهراتهای روزانه شان ، صدای تمام مردم ایران است لذا ندای آزادیخواهی ک

 در مقابل یورشهای هراسان ماموران سرکوبگر ، اهواز را تنها نمی گذاریم 
 29آذر  39 -گروه حمایت از معلمین دربند 

tar@HashemKhas 

به بازداشت کارگران معترض پایان ; سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران -*
  !دهید 

 
: آمده است  ۲۲۷۹آذر ۳۰ شنبهدودر تاریخ فعاالن فلز کار مکانیک ،بر پایه گزارش دریافتی 

متاسفانه با خبر شدیم شب گذشته عده ای از کارگران فوالد در خانه های خود بازداشت و به 
نگاه اقتدارگرایانه و سلبی در خصوص اعتراض مدنی کارگران . معلومی برده شده اندمحل نا

برای حفظ کار و تامین معیشت شان، بنابر اصول قانون اساسی و مقاوله های بین المللی 
کارگرانی که با سیاست های ناکارآمد دولت در به وجود آوردِن . بسیار ناپسند و محکوم است

ت سفره هاشان کوچک و کوچک تر شده است و در تامین نیازهای فضای رانتی، سال هاس
اولیه ی خود مشکالت فراوانی را تحمل می کنند آیا جز اعتراض راه دیگری برایشان مانده 

است؟ آیا برخورد امنیتی، تهدید و ارعاب نسبت به کارگران این موطن پاسخ مناسبی برای 
ضرب و زور در برابر خواسته های حقیقی حفظ معیشت شان است؟ بی تردید، به کارگیری 

اینکه مدت هاست معلمان و کارگران تحت . مزدبگیران نوعا پاک کردن صورت مسئله است
فشار نهادهای امنیتی قرار می گیرند چیزی جز بروز ناکامی سیاست های اقتصادی و 

ادامه ی . اجتماعی به کار گرفته شده توسط دولتها در سطح اجتماع به وجود نیاورده است
شعار ایجاد رفاه عمومی و گسترش عدالت . این روند منتج به نتایج گران باری خواهد شد

اجتماعی چهل سال است از بلندگوهای تبلیغاتی دولت ها به گوش می رسد بی آنکه حتا 
  .اندکی ازاین جمالتِ دهان ُپر کن در سطح جامعه محقق شده باشد

اد جامعه هستند و بنابر آمارهای رسمی درصد بسیار باالیی کارگران این سرزمین، فقیرترین آح
از طرفی، با اجرای خصوصی سازی در کشور به . از مزد بگیران زیر خط فقر زندگی می کنند

جای رفع نواقص بازار و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی مناسب جهت تامین معیشت و 
قـر و نداری در میان سبد اقتصادی برخورداری از منابع توسط همه ی اقشار، شاهِد بروز ف

پرسش این جاست آیا باید در برابر بی عدالتی و تشکیل امپراطوری کارتل . کارگران هستیم
های وطنی سکوت کرد؟ یا بایست با اقدامی مدنی نسبت به مقابله با پدیده ی شوم 

  نابرابری اعتراض کرد؟
گران بوده ایم و دولت مردان به جای در یک ماه گذشته به کرات شاهد اعتراض های مدنی کار

یاری رسانی و ایجاد بستری مناسب جهت بهبود شرایط، فقط سکوت پیشه کرده اند و در این 
کارزار نیروهای امنیتی با برخورد خشن با مزدبگیران، اندک امیدی را برای کاهش فاصله ی 

بازتاب عملیات ساکت . ندطبقاتی و تامین عدالت اجتماعی از روح و جان ما کارگران گرفته ا
سازی معترضان به خوبی نشان از عدم کارایی و دقت دولت مردان در ایجاد راهبردی عملی 

  .برای بهبود وضعیت است
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران با توجه به بیانیه های قبلی خود، هرگونه بازداشت و 

رگران فوالد اهواز و هفت تپه و خانم ها تهدید کارگران را محکوم نموده و آزادی بی درنگ کا
  .عسل محمدی و سپیده قلیان را خواستاریم

  .فع مشکالت کارگران اقدام نمایدکانون قدرت باید به سرعت و با درایت و رواداری برای ر
  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 
فراخوان هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور به مردم ایران در حمایت از  -*

 :کارگران فوالد اهواز
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ه کارگران کارد به استخوان هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور، بازداشت ظالمان
رسیده فوالد اهواز را محکوم کرده و در فراخوانی از مردم ایران درخواست کرد که قویا از 

 .کارگران فوالد اهواز حمایت کنند

 متن پیام هاشم خواستار به شرح زیر است✍ 

اهواز حمایت ملت قهرمان ایران امروز، از روزهایی است که باید همه ما قویا از کارگران فوالد 
 .کنیم

ملت قهرمان ایران همه ی ما میدانیم که حاکمان اسالم نما با وعده های دروغ حکومت را 
. غصب کرده اند و امروز بر همه روشن شده است که این حاکمان هیچگونه مشروعیتی ندارند

یز دنیای خود را آنها قرار بود دنیا و آخرت ما را درست کنند، اما به نام اسالم و با غارت ایران عز
آنها می خواستند مستضعفین را وارث زمین کنند، اماخود تبدیل به مستکبر .درست کردند

 .کشانده اند...شده و مستضعفین، ازجمله کارگران را به فقر و فالکت و
شما کارگران فوالد اهواز از بازداشت و زندان نترسید که به هموطنانتان درس فوالد شدن ، در 

این حرکت بزرگ شما، در دل های ملت امیدی شعله ور کرده .ن زور گو میدهیدمقابل حاکما
 .شداست که بزودی ، آزادی بر استبداد و خرافات و جهل پیروز خواهد 

 ایران مشهد سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان آزاده ی ایران
 ۲۲۷۹آذر  ۳۰

@HashemKhastar 

 :اهواز ملی_گروه آخرین خبرها از تعداد کارگران بازداشت شده در -*
 

و اسامی کارگران بازداشت شده گروه ملی فوالد که طی دبر اساس خبرهای منتشر شده 
  :نفر به شرح زیر رسیده است  ۱۳روز گذشته به 

 -٦جعفر سبحانی -٥غریب حویزاوی -٤کریم سیاحی -۲امین علوانی -۳مرتضی اکبریان -۲
میثم  -۲۶سید احمد سید نور -۷مهدی طهماسبی -۳مجید جنادله -۹عیسی مرعی

کوروش  -۲٥مسعود عفری نژاد -۲٤کاظم حیدری -۲۲طارق خلفی -۲۳حامد جودکی -۲۲قنواتی
 -۳۶محسن بلوطی -۲۷حسین داودی -۲۳مصطفی عبیات -۲۹علی عقبا -۲٦اسماعیلی

جاسم  -۳٤عبدالرضا دستی -۳۲سیدحبیب طباطبایی -۳۳محمد پورحسن -۳۲محسن پهبانی
 -۳۷جواد غالمی -۳۳سیدعلی جوادپور -۳۹علی اتمامی-۳٦یاسر ابراهیمیان -۳٥سفر رومزی

حسین  -۲۲احسان یوسفی -۲۳رز شیخ رباطفریب -۲۲حامد باصری -۲۶حافظ کنعانی
 -۲۳احمد باوى -۲۹امیردهقان-۲٦سید مجید موسوی  - ۲٥سیدمیثم آل مهدی -۲٤عساکره

بهزاد  -٤۳آرش محمدپور -٤۲مجید جاللی -٤۶سیدمصطفی موسوی -۲۷بهزاد علیخانى

 شهبازی
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tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C


 برای تومان میلیارد هزار دو فقط چرا/مجلس مقابل کشوری بازنشستگان تجمع -*
 !سازی؟ همسان

 

جمعی از بازنشستگان   : آمده است  ۷۹آذر ۹۳ درتاریخ سه شنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
ها نیز  کشوری مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند؛ همزمان در برخی از شهرستان

این بازنشستگان .بازنشستگان صندوق کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع شدند
 :بخشی از مطالبات خود را به صورت زیر عنوان کردند

 امروز زندگی استانداردهای باسطح مطابق شده، کارشناسی فقر خط از باالتر حقوق افزایش
 .آن موقع به پرداخت تضمین و

 .رایگان و آمد کار ، موثر درمان ای پایه سیستم یک رقراریب و تکمیلی بیمه لغو
 جهت 2239سال مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای و ها حقوق سازی همسان

 .فقر خط از رفت برون
 خزانه از درمان سهم کسورات برگشت نظیر) هایمان صندوق عظیم منابع مجدد احیای و اعاده

 بازنشستگان منتخب و مستقل نمایندگان توسط مستقیم نظارت و کنترل (اجتماعی تامین به
 .آنها های ظرفیت و امکانات و اموال ها، دارایی از صیانت برای بازنشستگی های صندوق بر
 در آنان آزادانه فعالیتهای تضمین و بازنشستگان مستقل های تشکل شناختن رسمیت به

 .مطالباتشان پیگیری جهت
نیز بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده  بازنشستگان کشوری پیش از این

فقط )سازی  بودند؛ اکنون در آستانه ارائه الیحه بودجه به مجلس، نسبت به سهم کم همسان
گویند بایستی در تنظیم بودجه، مطالبات  اعتراض دارند و می( دو هزار میلیارد تومان

 .بازنشستگان دیده شود

 :یلیون وثیقه آزاد شد م 555سپیده قلیان با  -*

 

 فریاد کن نام آزادی را
 و صادقانه دیوانگی کن

 که اکنون سکوت
 مردابی ست از سکوت و سکون

 تو دیوانه باش
 ...کن آزادیو رقص 
  میلیون تومانی آزاد شد ۰۶۶پس از گذشت یک ماه به قید وثیقه  قلیان_سپیده
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 :بازنشستگان معاش وضعیت از مجلس نماینده ۲۳۰ انتقاد -* 

 

اکبر رنجبرزاده عضو هیأت  : آمده است  ۷۹ذرآ ۹۳ درتاریخ سه شنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
 ۳۶۱پارلمان بیانیه ( سه شنبه)رئیسه مجلس شورای اسالمی در نشست علنی امروز 

در این بیاینه، .مهور در مورد عدم اجرای قانون خدمات کشوری را قرائت کردنماینده به رئیس ج
بازنشستگان . است سازی تاکید شده بر لزوم توجه به معیشت بازنشستگان و اجرای همسان

متن این بیانیه به شرح زیر  .دسازی انتقاد داردن از تخصیص ناکافی بودجه برای طرح همسان
 :است

 روحانی دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمهوری محترم رئیس

 سالم با
 این تعیین و اسالمی شورای مجلس سوی از کشور خدمات مدیریت قانون تصویب به عنایت با

 و شاغلین حقوق سازی همسان منظور به قبل سنوات در نگهبان شورای سوی از مصوبه
 باعث و است شده اجرا ناقص صورت به و نشده عملی مصوبه این متاسفانه بازنشستگان

 حقوق اختالف شده یاد قانون در و شده بازنشسته عزیز و ضعیف قشر شدید اعتراض
 به توجه با که حالی در است، شده گرفته نظر در درصد ۲۰ حداکثر بازنشسته و شاغلین
 ۲۶۶ از بیش به اختالف این گاها شغلی و سازمانی گوناگون دالیل و شاغلین حقوق افزایش

 و گردیده شاغلین به نسبت بازنشستگان حقوق افتادگی عقب عثبا و رسد می درصد
 .است داشته دنبال به را بازنشستگان اعتراض

 ماندگی عقب جبران به قادر زیاد مالی بار علت به اند کرده اعالم پاسخ در دولتی مسئولین
 تورم نرخ با هم آن که دهند می انجام را حداقلی سنواتی افزایش فقط ساالنه و باشند نمی

 .ندارد همخوانی
 مرحله چند در و مرور به گذشته سنوات طی محترم مسئولین اگر که اینجاست سوال حال

 بازنشستگان برای اگر و بود مصوبه این کردند می حقوق سازی همسان طرح اجرای به اقدام
 ماندگی عقب به توجه با تقاضامندیم حال نبود، فاحش حد این در اختالف این بود شده عمل

 بازنشستگان حقوق نبودن جوابگو و زندگی کمرشکن های هزینه و تورم نرخ باالرفتن و شدید
 شدن اجرایی ضمن و بشود عزیز قشر این حقوق افزایش به ویژه توجه ۷۳ سال بودجه در عزیز
 حقوق افزایش به نسبت مهم امر این به چشمگیری رقم اختصاص با سازی همسان طرح

 غیر های بودجه حذف با صالحدید صورت در و آید عمل به الزم اقدام ورمت نرخ رعایت با سنواتی
 اقدام مصوبه این به حداکثری بودجه اعتبار تامین به نسبت نهادها و ها دستگاه سایر ضرور
 .پذیرد صورت الزم

 :فراخوان به اعتصاب عمومی در شهر بانه  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704875-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86


 

 نکولبراکشتن در اعتراض به کشتار  بانه عمومی در شهر  اعتصاب فراخوان به 

 ۷۹آذر  ۳۹سه شنبه 

 :خراسان روستاعلی از نیمی از بیش آب بحران -*

مهاجرت ناشی از بحران آب بیش از نیمی از : آمده است  اتحاد کارگران کانال نوشته به
این بحران در استانهای دیگر هم . روستاهای خراسان جنوبی را خالی از سکنه کرده است

پور مطلق  هاشم ولی                                       .       خود را به نمایش گذاشته است
درصد ۰۶بود   دو سال قبل گفته( رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی)

اند که این خود حاکی از شدت خشکسالی  روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه شده
آبادی خالی از  ۰۳۶ی، هزار و آبادی خراسان جنوب ۰۰۲گفته وی، از سه هزار و  به. است

 .ترین علت این معضل را خشکسالی و بحران آب دانسته است وی مهم. اند سکنه شده

https://t.me/anhaana 

 :اهواز فوالد کارگران بازداشت درباره وزیر سه به نمایندگان تذکر -*

 

پور و علیرضا  نادر قاضی : آمده است  ۷۹آذر ۹۳ ریخ سه شنبهدرتابه گزارش خبرنگار ایلنا، 
محجوب، نمایندگان ارومیه و تهران، در تذکری به وزرای کشور، اطالعات و دادگستری خواستار 

نمایندگان مجلس خواستار این شدند .شده شرکت فوالد اهواز شدند آزادی کارگران بازداشت
از .های اهواز آزاد شوند نشود؛ در ضمن بازداشتی که با اعتراضات کارگران برخورد امنیتی

موج بازداشت کارگران گروه ملی فوالد اهواز آغاز شده؛ تاکنون بیش از   شب یکشنبه، نیمه
 .اند بیست کارگر بازداشت شده

 
 :است اوضاع وخیم صید، صیادان را به سوی کارگری کشانده  -*
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704851-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


 
 

صید غیر مجاز با قایق های تندرو، عدم : آورده است  به نقل از خبرگزاری ایلنا اردوی کارکانال 
میلیون تومان مجموع مطالبات صیادان از مدیریت امور ماهیان خاویاری استان  211پرداخت 

گلستان، افزایش حق بیمه صیادان در کنار عواملی دیگر نظیر احداث سدهای غیرمجاز، کاهش 
صیاد  2231ها منجر شده که از  ودخانهگذاری ماهیان در ر ها و عدم تخم سطح آب رودخانه

نفر آنها به کار ادامه دهند و مابقی به  911الی  211رسمی و ثبت شده استان گلستان تنها 
کنند و یا در  کارگری می»گیران استان گلستان  گفته ابراهیم کلته، مدیرعامل اتحادیه ماهی

 .«کنند پی کسب درآمد و شغل جدید، به شهرهای دیگر مهاجرت می

 .«هیچ انسانی غیر قانونی نیست» مهاجرت جهانی روز، دسامبر ۸۱ -*

 
 ...کنند هاجرت میدنبال تأمین زندگی بهتر، م در جهان ما روزانه هزاران انسان به

 
اند، کشور  گری و استبداد به تنگ و به ستوه آمده در جهان ما روزانه هزاران انسان که از سلطه

 ...کنند ی شاید بهتر، ترک می سوی مقصد و زادگاه خویش را به
ها و  ها و کوه ها و سنگالخ دشت در جهان ما خیل مهاجران، خود را به امواج دریاها و اقیانوس

 ...سپرند تا شاید جایی برای چند صباحی زندگی کردن بیابند میخطرها 
های اقلیم و سرزمین و مردم  در جهان و ایران، روزانه صدها اندیشمند و متفکر که سرمایه

برند  دلیل دیکتاتوری و تأمین نبودن شرایط فعالیتشان، به جهان آزاد پناه می خویش هستند، به
 ..آورند تاب میهای زندگی پناهندگی را  و سختی

روز جهانی مهاجرت را با امید به برچیده شدن هرگونه آپارتاید سیاسی، مذهبی، نژادی و 
 داریم مند برای شهروندان جهان و ایران، گرامی می جنسیتی و تأمین شرایط زندگی شرافت

@Roshanfkrane 

 :وگو با ایلنا عاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در گفتم -*
 جدیت با /کنند بیان قانون چارچوب در را خود مطالبات اهواز ملی فوالد کارگران

 هستیم تولید خط اندازی راه و کارخانه اولیه مواد تامین دنبال
زاده در  حسین حسین علی : آمده است  ۷۹آذر ۹۳ درتاریخ سه شنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

گروه ملی فوالد ایران و  ها در خصوص وضعیت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین پیگیری گفت
تمام تالش  در شورای کارگری کشور تصمیماتی گرفته شده است؛: گفت ارگران این کارخانهک

شاهللا مواد اولیه این کارخانه تامین و مشکالت قانونی برطرف  ایم تا ان خودمان را به کار گرفته
تواند صادرات داشته  تولیدات این شرکت دارای برند است و می: وی تاکید کرد.شود
: ا اشاره به اینکه گروه ملی ایران یک سرمایه ملی برای کشور است، گفتوی ب....باشد

معتقد هستیم که این کارخانه به دست کارگران، مهندسان و کارکنان این شرکت دوباره به 
  حالت اولیه و دوران خوب خود بازخواهد گشت و این اتفاق تنها در سایه همکاری کلیه عوامل
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704783-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/704783-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


زاده درباره بازداشت  حسین.ک ملی است، اتفاق خواهد افتادبه خصوص مجموعه اصلی که بان
کنم اگر کارگران و کارمندان عزیز  تاکید می: برخی از کارگران شرکت ملی فوالد ایران گفت
ها را بیان کنند؛ هنگامی که رفتاری خارج از  خواسته و مطالباتی دارند در چارچوب قانون آن

کند، لذا انتظار  اش برخورد می بر اساس قوانین و وظیفه گیرد، معاونت امنیتی می  قانون صورت
هنگامی که رفتارهای خارج از : وی ادامه داد.های قانونی استفاده کنند رود عزیزان از شیوه می

شود بنابراین معاونت امنیتی باید  گیرد، نظم و امنیت شهر دچار اختالل می قانون صورت می
 .فتار کندوارد عمل شود و در چارچوب قوانین ر

 :مجلس ساختمان مقابل مسلح نیروهای بازنشستگان تجمع -*
جمعی از بازنشستگان  : آمده است  ۷۹آذر ۹۳ خ سه شنبهدرتاریبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

نیروهای مسلح با تجمع مقابل ساختمان مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات خود 
منابع مالی پرداخت مستمری   برای تامین  ای دولتی معترضان خواستار اختصاص بودجه.شدند

های مستقیم از دیگر  همچنین اصالح قانون مالیات. هستند۷۳بازنشستگی خود در سال 
به گفته یکی از بازنشستگان، .مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح در تجمع امروز است

های مستقیم را در دستور کار خود دارد به همین دلیل  امروز مجلس اصالح الیحه قانون مالیات
های  الیاتاصالح قانون م)از نمایندگان مجلس درخواست داریم به این مطالبه ما بازنشستگان 

 .رسیدگی کنند( مستقیم

 : گتوند سد از تر کننده نگران خبر -*
نابودی . در طول شش سال حجم توده نمکی در پشت سد گتوند سه برابر شده است 

کشاورزی در زمین های کشاورزِی پائین دست سّد حداقل خسارتی است که به مردم وارد 
 .ریزگردهای بیشتری در راه خواهد بود. می شود

میزان نمک رسوب کرده در : رئیس دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه چمران اهواز گفت
پشت سد گتوند، از سه میلیون تن در سال نود به ده و نیم میلیون تن در سال نود و شش 

 رسیده است

https://t.me/anhaana 

 مشکالت/هستم اهواز فوالد بازداشتی کارگران آزادی پیگیررح کرد؛وزیر کار مط -*
 :شود امنیتی نباید کارگران

 وزیر) شریعتمداری محمد : آمده است  ۷۹آذر ۹۳ درتاریخ سه شنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
در بازدید از خبرگزاری ایلنا، در ارتباط با بازداشت بیش از بیست  (اجتماعی رفاه و کار تعاون،

ای که از بازداشت کارگران فوالد اهواز باخبر  از لحظه: نفر از کارگران گروه ملی فوالد ایران گفت
ها  رسانهوقتی از طریق . شدم، با همه نهادهای مرتبط تماس گرفتم و پیگیر موضوع شدم

مدیریت )اند با همه نهادها ازجمله بانک ملی  متوجه شدم که کارگران را بازداشت کرده
وی با بیان اینکه امروز قرار است با غالمرضا .و استاندار خوزستان تماس گرفتم( مجتمع

در رابطه با بازداشت کارگران اهواز در تهران دیدار داشته باشم، ( استاندار خوزستان)شریعت 
مشخص : شریعتمداری افزود .مطمئن باشید پیگیر آزادی کارگران بازداشتی هستم: تگف

افتد و کارگر که  خورد، حقوق کارگران عقب می است وقتی کارگاهی به مشکل تولیدی برمی
آورد؛ بعضی اوقات کارگری که چند ماه  هیچ راهی برای تامین معاش ندارد، به اعتراض روی می

به جز اعتراض ندارد؛ لذا موضوع اعتراضات صنفی کارگران باید در حیطه  ای حقوق نگرفته، چاره
کنند و با برخورد  و حل شود ولی متاسفانه مساله را امنیتی می  اجتماعی و اقتصادی بررسی

وزارت کار با : شریعتمداری اضافه کرد.خواهند موضوع را حل کنند امنیتی به جای اقتصادی، می
کند و امیدواریم امروز همه کارگران  گران فوالد را دنبال میجدیت موضوع بازداشت کار

 .بازداشتی آزاد شوند
 
ا همه ی توان از اعتصاب و اعتراضات ب ،در حمایت از مبارزات کارگران فوالد  -*

 :  کارگران گروه ملی ـ صنعتی فوالد حمایت کنیم
از اعتصاب و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن حمایت 

اعتراضات حق طلبانه ی کارگران گروه ملی ـ صنعتی فوالد و خواست ها و مطالبات برحق آنان، 
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به ویژه آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران دستگیر شده و دربند، از تمامی کارگران، 
طلب تشکل ها و فعالین کارگری در داخل و خارج، زنان، دانشجویان و مردم آزاده و برابری 

جامعه، به خصوص در استان خوزستان و شهر اهواز می خواهد که به حمایت گسترده از 
کارگران این شرکت برخاسته و فشار به عوامل و حامیان سرمایه را برای آزادی بی قید و شرط 

  .کارگران تشدید نمایند
: عبارتند از نفر بازداشتی گروه ملی ـ صنعتی فوالد اهواز بر اساس آخرین گزارش 22اسامی 

ـ طارق خلفی  2ـ مرتضی اکبریان  2ـ امین علوانی  2ـ عیسی مرعی  3ـ میثم علی قنواتی 2
ـ کریم  21ـ غریب حویزاوی  2ـ مصطفی عبیات  8ـ جعفر سبحانی  9ـ مسعود عفری  9

ـ  22ـ حسین داودی  22ـ حامد جودکی  22ـ حافظ کنعانی  23ـ حامد باصری  22سیاحی 
ـ علی عقبا  22ـ کورش اسماعیلی  23ـ مجید جنادله  29ـ یاسر ابراهیمیان  92کاظم حیدری 

ـ سید حبیب طباطبائی  32ـ محسن بهبهانی  33ـ محمد پور حسن  32ـ محسن بلوطی  31
ـ عبدالرضا  33ـ جواد غالمی  39ـ سید علی جوادپور  39ـ علی اتمامی  32ـ جاسم رومزی  32

ـ حسین  23ـ احسان یوسفی  22ـ فریبرز شیخ رباط  12ـ سید احمد سید نور  32دستی 
ـ احمد باوی  29ـ امیر دهقان  22ـ سید مجید موسوی  22ـ سید میثم آل مهدی  22عساکره 

ـ  22ـ آرش محمد پور و 21ـ مجید جاللی  22ـ سید مصطفی موسوی  23ـ بهزاد علیخانی  29
  .بهزاد شهبازی

 ۷۹/  ۷/  ۳۹ -کل های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تش
 

 :کارگر ۲۱۳ سرگردانی/شد تعطیل« شمس شهاب» سازی قطعه شرکت -*

 

  برخی منابع کارگری در: آمده است  ۷۹آذر ۹۳ درتاریخ سه شنبهارش خبرنگار ایلنا، به گز
  :با اعالم این خبر به ایلنا گفتند« شهاب شمس»شرکت طراحی و تولید قطعات صنعتی 
شیشه باالبر   که در زمینه تولید انواع« شهاب شمس»شرکت طراحی و تولید قطعات صنعتی 

فعالیت دارد، از ابتدای هفته گذشته به   جاده مخصوص ۲۰ومتر برقی و دستی خودرو در کیل
اکنون  کارگر آن هم ۳۰۶دلیل مشکالت مالی فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و تمامی 

مدیرعامل شرکت طراحی و تولید قطعات صنعتی «علیرضا شاملو » .اند بالتکلیف و بیکار شده
  الت این کارخانه گفته است؛ این واحدضمن تایید این خبر در خصوص مشک«شهاب شمس»

به صورت رسمی تعطیل ( آذر ماه ۳۰)تولیدی به دلیل مشکالت مالی از روز گذشته دوشنبه 
کارگر در این کارخانه   ۰۶۶شاملو با بیان اینکه ابتدای سال جاری حدود ....اعالم شده است

های کارخانه  کاهش هزینهطی چند ماه گذشته برای : مشغول به کار بودند در ادامه افزود
در عین حال روز . ناچار شدیم تعدادی از نیروی کار این واحد را با اتمام قرار داد کار تعدیل کنیم

وی با بیان ...کارگر باقی مانده نیز با چهار ماه مزد معوقه از کار بیکار شدند ۳۰۶گذشته نیز 
ماه است که مطالبات معوق  ۹بیش از ( زیر مجموعه شرکت ساپیا)اینکه شرکت سازه گستر 

میلیارد تومان مطالبات معوق ما را  ۰اگر این شرکت : شرکت را پرداخت نکرده است، گفت
 .توانستیم بخشی از مشکالت را حل کنیم کرد، می پرداخت می

 
 اهواز فوالد زندانی کارگر ۲۱ آزادی پیگیر:نماینده مردم اهواز در مجلس -*

 اند آمده میدان به مربوطه نهادهای همه/هستیم
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 الباجی نسب کاظم جواد :آمده است  ۷۹آذر ۳۳ درتاریخ چهارشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
ان معترض گروه ملی بازداشت کارگر:گفت (اسالمی شورای مجلس در اهواز مردم نماینده)

فوالد ایران، تذکر شفاهی نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس به وزرای مربوطه را در پی 
: گفتوی  .ها برای آزادی این کارگران خبر داد وزیر کار نیز روز گذشته، از پیگیری. است  داشته

: وی افزود.ام ردهپیگیر آزادی این کارگران هستم و موضوع را از همه نهادهای ذیربط پیگیری ک
روز گذشته در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پیگیری برای آزادی این کارگران 

نماینده مردم اهواز با تاکید بر .شدم؛ همچنین با استاندار خوزستان در این رابطه صحبت کردم
 حل وقت اسرع در دانیزن کارگران مساله :بهبود نسبی اوضاع در گروه ملی فوالد ایران گفت

 ام، داشته مربوطه نهادهای و کار وزیر استاندار، با که مذاکراتی به توجه با شد؛ خواهد
این نماینده مجلس از طرح موضوع در  .باشیم کارگران این آزادی شاهد زودی به که امیدوارم

مجلس علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری : فراکسیون کارگری مجلس خبر داد و گفت
رسد زمینه برای  نیز تذکرات الزم را داده و خواستار آزادی کارگران شده است؛ لذا به نظر می

 .آزادی سریع کارگران فراهم است

 

درصد ظرفیت جریان  05تولید با /سازی تبریز نگران امنیت شغلی کارگران ماشین -*
 :دارد

 
ازی تبریز کاهش یافته و گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که نقدینگی ماشین س

  .درصد کاهش یافته است 91ظرفیت تولید این کارخانه 
سازی تبریز به سازمان تامین اجتماعی به  ای کارگران ماشین معوقات بیمه:کارگران می گویند

های تکمیلی کارگران از مرداد ماه سال جاری  رسد، پرداخت بیمه میلیارد تومان می ۲۳حدود 
های مالی زیادی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی بابت  کارخانه بدهی به تاخیر افتاده و

 .هزینه آب، برق و گاز دارد
واگذار شده واخیرا اخباری « بخش خصوصی»به  ۷۹ازدیبهشت ماه  ۳۰سازی تبریز در  ماشین

ای شده که بر  در ارتباط با برخی تخلفات سهامدار اصلی این کارخانه در مراجع قضایی رسانه
 .انی کارگران افزودهنگر

دهند در نتیجه وضعیت پیش آمده؛ دستمزد و سایر مطالبات مزدی آنها در  کارگران احتمال می
خواهند به وضعیت  های آتی آنها به تاخیر بیفتد از این رو از مسئوالن استانی می ماه

با . بالتکلیفی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران آن برای همیشه رسیدگی کنند
 .گذشت چندین ماه از خصوصی سازی هنوز وضعیت این کارخانه و کارگران روشن نیست

 ادامه/شوند می آزاد امروز اهواز فوالد کارگران از نفر دهه گفته مسئوالن؛ب -*
 :آینده هفته در ها آزادی
کارگران گروه ملی فوالد  :آمده است  ۷۹آذر ۳۳ درتاریخ چهارشنبهرش خبرنگار ایلنا، به گزا

برخی منابع کارگری .ایران، پشت دِر دادگاه انقالب اهواز در انتظار آزادی همکاران خود هستند
ده نفر از کارگران آزاد ( آذر 33)های مسئول در جمع کارگران خبر دادند که امروز  مقام: گویند می
شوند و باقی کارگران بازداشتی به ترتیب در  یازده نفر نیز شنبه یا یکشنبه آزاد می. شوند می

از قرار معلوم برای کارگران قرار آزادی با .روزهای بعد، مسیر آزادی با ضمانت را خواهند پیمود
های حقوقی کارگران گروه ملی  اند که فیش ضمانت قبول شده و مسئوالن دادگاه قبول کرده

 .شان بپذیرند فوالد را برای ضمانت آزادی همکاران

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705278-%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705278-%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 :گزارش از وضعیت کارگران بازداشتی فوالد اهواز -*
 

آذر برای برخی کارگران شرکت گروه ملی فوالد اهواز از  ۳۳به گزارش رسیده، امروز چهارشنبه 
بودند جمله آقایان کریم سیاحی و غریب حویزاوی که قبل از دستگیری به وکیل وکالت داده 

 .توسط وکیل اعالم وکالت شد,
پرونده در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اهواز مطرح شده اتهام برخی از 

 .کارگران فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعالم شده است
 .ستهمچنین بر اساس این گزارش از ذکر اسامی و تعدادبازداشت شدگان خودداری شده ا

مقرر شد تعدادی از کارگران با تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شوند که متاسفانه بر خالف 
قانون به صورت کلی اعالم کردند که فیش حقوقی کارگران گروه ملی فوالد را برای کفالت 

 .نمی پذیرند
ه ای در این خصوص درخواست کتبی حدود بیست کارگر متقاضی از معاون دادستان نیز نتیج

 .نداشت
سندیکای هفت تپه ادامه بازداشت کارگران اهواز را محکوم کرده و خواهان آزادی کلیه کارگران 

 بازداشتی فوالد اهواز و همچنین علی نجاتی عضو سندیکای کارگران هفت تپه می باشد
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۹آذر  ۳۳

 آزاد سرعت به فوالد ملی گروه کارگران همه امیدوارم:محمدعلی جداری فروغی -*
 :ست صنفی کامالا  کارگران مطالبات/شوند

جداری فروغی محمدعلی  :آمده است  ۷۹آذر ۳۳ درتاریخ چهارشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
که قبل از بازداشت کارگران گروه ملی فوالد ایران، وکالت برخی از آنها را ( وکیل دادگستری)

هایی که  منتظر هستیم وعده: برعهده گرفته است، در تماس تلفنی به خبرنگار ایلنا گفت
بی اند، عملی شود؛ در صورتی که کارگران آزاد شوند، فعالً موج مقامات مختلف استان داده

هایی که از برخی از  برای پیگیری پرونده نخواهد بود اما در غیر این صورت، باتوجه به وکالتنامه
های  خواسته: وی تاکید کرد.کارگران دارم، از مراجع قضایی پرونده را پیگیری خواهم کرد

کارگران گروه ملی فوالد اهواز، همگی صنفی و قانونی است و این کارگران دغدغه تولید را 
  . دارند

سال آینده، حال کارگران بحرانی جمعی از کارگران پیمانکاری نفت و انرژی؛ -* 
از اعضای کارگری شورای عالی کار و افزایش عادالنه دستمزد، حمایت /خواهد بود

 کنیم می

 

جمعی از کارگران پیمانکاری   :آمده است  ۷۹آذر ۳۳ درتاریخ چهارشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
جمعی، حمایت خود را از اعضای کارگری شورای عالی کار و  ای دسته و انرژی، در نامهنفت 

 :است  در این نامه آمده.مطالبات مزدی کارگران کشور اعالم کردند

 رستاخیز از دهه چهار گذشت با کار، عالی شورای در کارگران نماینده از حمایت راستای در
 به هستند مستضعفین بارز مصداق که کارگر شزحمتک قشر هنوز ۰۹ زمستان در مستضعفان

 افزایش میزان و تورم بین فاحش اختالف وجود با سال هر و اند نرسیده خود قانونی حقوق
 .دارد ادامه است، طبقاتی ژرف اختالف به منجر که ظالمانه روند این مزدبگیران، حقوق

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705316-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705316-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705316-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705185-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%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%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705185-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%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%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705185-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%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%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705185-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%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%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 شدید و نامتعارف هشج ی بواسطه مزدبگیران و کارگران معیشتی وضعیت رو پیش سال در
 بحران و وخامت سمت به است داشته کارگران خرید قدرت بر مستقیم تاثیری که ارز نرخ

 کارگران  اتفاق به قریب که دهد می روی حالی در معیشتی آسیب و مسئله این .رفت خواهد
 زار نوسانات در اجتماعی ی طبقه پذیرترین آسیب ولیکن اند نکرده لمس را خارجی ارز هرگز

 ی شرافتمندانه زندگی که است ای افسارگسیخته تورم متعاقب معیشتی، بحران .هستند
 درآمد فاحش اختالف به توجه با .است داده قرار اضمحالل ی آستانه در  را مزدبگیران و کارگران
 شرایط قبول با بایست می کار عالی شورای که باوریم این بر ما سبدمعیشتی با کارگران
 با وقت اسرع در کارفرمایان از حمایت برای قانونی راهکاری ایجاد ضمن رگران،کا ی نماینده
 .نماید متوقف را معیشتی بحران این دستمزد، افزایش

 و گیالن /است غلط آب انتقال سیاست:وگو با ایلنا نماینده مردم اهواز در گفت -*
 نکنیم دچار خوزستان سرنوشت به هم را مازندران

 

وگو با  علی ساری در گفت  :آمده است  ۷۹آذر ۳۳ درتاریخ چهارشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
: های آب در استان خوزستان و کشور اظهار داشت خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره چالش

اکنون اهواز، کارون، . ملی استبخشی از معضل آب خوزستان مربوط به داخل و بخشی 
شان  کنند، دچار چالش شده و یا اینکه آب حمیدیه و باوی که از آب سد غدیر استفاده می

های تصفیه آب استفاده  همه مردم مجبورند از دستگاه. کیفیت است قطع، کم فشار و یا بی
ه آب و انتقال بین های فاضالب و نبود شبک وی با بیان اینکه به دلیل عدم اجرای پروژه.کنند

: ای، آب شرب و کشاورزی استان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد حوضه
های کشاورزی  سیاست انتقال آب غلط است و باعث از بین رفتن منابع داخلی آب و زمین

صنایع آب بر کشور با : نماینده مردم اهواز و باوی در ادامه گفت.استان خوزستان شده است
توجه به اینکه بسیاری از مسئولین متعلق به فالت مرکزی هستند در این بخش متمرکز 

وی .اند و محدودیت منابع آب منطقه باعث شده آب شرب و کشاورزی تحت تاثیر قرار گیرد شده
رود سیاست غلط انتقال آب  انتظار می: همچنین به بحث انتقال آب از خزر پرداخت و تاکید کرد

نتقال آب از خزر به فالت مرکزی واقعا فنی و کارشناسی نیست و حاصلی جز دنبال نشود، ا
تنها : ساری ادامه داد.شبیه آنچه به نابودی دشت خوزستان و دریاچه ارومیه منجر شد، ندارد

انتقال آب از دریای آزاد منطقی است ولی مسیر انتقال شیب سختی دارد و انتقال آب نیاز به 
دهند به انتقال  سائل خاص مهندسی خودش را دارد، بنابراین ترجیح میهای پمپاژ و م ایستگاه

 .ها یا خزر روی آورند آب از رودخانه
 
 :شدند خود شغل ابقای خواهانِ  سنندجی دستفروش ۲۳۳ از بیش -*

 

بیکاری و فقر، مشاغل  : آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۳  چهارشنبهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
. ی علت و معلولی است این دقیقاً یک رابطه. دهد غیررسمی و اشتغال را افزایش می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/704909-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/704909-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/704909-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705055-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705055-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


آوری را در  های جمع دون درک این رابطه، طرحمسئوالن ب: گویند دستفروشان سنندج می
نفر از دستفروشان سنندجی روز گذشته در یک مکان  ۳۶۶بیش از  .دهند دستور کار قرار می

از زور : گویند این دستفروشان می.های خود پرداختند عمومی گرد آمدند و به بیان خواسته
ن به نقاط دورتر شهر را رد کردند و ایم؛ آنها انتقال دستفروشا ناداری به این شغل روی آورده

های کنونی گرفتند اما در عوض، تصمیم گرفتند کاالهای  تصمیم بر ادامه فعالیت خود در محل
آنها خواستار توجه مسئوالن به اوضاع نامناسب .متر در یک متر پهن کنند ۲جای  خود را به

 .ار معاش کنیمشهرداری باید اجازه دهد ما نیز امر: معیشتی خود شده و گفتند

 :تجمع کارگران شهرداری در درفول  -*

 

فول با حضور در میدان رود نبد دذفول جهت زنفر از کارگان فضای سبز شهرداری د ۱۶تعداد 
  رسیدگی و پرداخت مطالبات خود تجمع اعتراضی داشتند

 :کردند تجمع زنجان اتوبوسرانی خصوصی بخش رانندگان -*

 

جمعی از رانندگان : آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۳  چهارشنبهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
کنندگان که گردهمایی خود  تجمع.بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی زنجان، تجمع کردند

ها و  های نگهداری اتوبوس اند، نسبت به باال بودن هزینه صبح امروز آغاز کرده۷را مقارن ساعت 
 .اعتراض دارند گرانی قطعات و لوازم یدکی، پایین بودن نرخ کرایه و مشکالت معیشتی

راننده اتوبوس درون شهری هستیم که از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی  ۲۱۶کم  دست
به گفته این راننده یکی از .زنجان در ناوگان اتوبوسرانی شهر زنجان مشغول به کار هستیم

: گوید او در این باره می. ها است مشکالت آنها افزایش قیمت قطعات و لوازم یدکی اتوبوس
کنند، از  ها باالست و دولت و شهرداری از این بابت هیچ کمکی نمی ه نگهداری اتوبوسهزین

در عین حال این ....ها برآییم طرف دیگر درآمدمان در حدی نیست که بتوانیم از پس این هزینه
  درصد از حق بیمه شخص ثالث ۹۶در گذشته : ها گفت ای اتوبوس مشکل بیمه  راننده درباره

بعد از واگذاری به بخش خصوصی، تماماً به عهده   شد اما سط دولت پرداخت میها تو اتوبوس
 .خودمان است

  :متهم شد« تبلیغ علیه نظام»علی نجاتی به  -*
خانم فزانه زیالبی روز : آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۳  چهارشنبهبر پایه گزارش دریافتی در تاریخ 

اره آخرین وضعیت پرونده علی نجاتی رئیس وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درب شنبه در گفت سه
اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که هشتم آذر 

  :توسط نیروهای پلیس امنیت دستگیر شد، اظهار داشت
موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705286-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705286-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705286-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA


رتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده اتهام جدید دیگر در ا
 .است

 :ایران خودرویی ها در حمایت از فوالد اهواز -*

 

 حمایت از کارگران فوالد اهواز ، تجمع جمعی از کارگران دردرایران خودرو  ۷۹آذر  ۳۳تجمع 
 . صورت گرفت

  :گزارش از وضعیت کارگران بازداشتی فوالد اهواز -*
سندیکای گزارش : آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۳  چهارشنبهپایه گزارش دریافتی در تاریخ  بر

برای برخی کارگران شرکت گروه ملی فوالد اهواز از جمله  می نویسد؛ کارگران نیشکر هفت 
دند، توسط آقایان کریم سیاحی و غریب حویزاوی که قبل از دستگیری به وکیل وکالت داده بو

بنابر این گزارش پرونده این گروه از کارگران در شعبه بیستم بازپرسی  .دوکیل اعالم وکالت ش
دادسرای عمومی و انقالب اهواز مطرح شده و اتهام برخی از کارگران فعالیت تبلیغی علیه 

از ذکر اسامی و تعدادبازداشت شدگان  .علیه امنیت ملی اعالم شده است نظام و اقدام
  .خودداری شده است

ادی از کارگران با تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد می شوند، اما خالف قانون گفته شده تعد
به صورت کلی اعالم کرده اند فیش حقوقی کارگران گروه ملی فوالد را برای کفالت نمی 

  .پذیرند
  .دستان نیز نتیجه ای نداشته استدرخواست کتبی حدود بیست کارگر متقاضی از معاون دا

نیشکر هفت تپه، ادامه بازداشت کارگران اهواز را محکوم کرده و خواهان  سندیکای کارگران
آزادی کلیه کارگران بازداشتی فوالد اهواز و همچنین علی نجاتی عضو سندیکای کارگران 

 .هفت تپه شده است

 :نیست کافی سازی همسان بودجه/بازنشسته فرهنگیان تجمع -*

 

پنج شنبه وز زصبح    :آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۷  شنبه پنجبه تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
خواسته .ها تجمع کردند ور مقابل استانداریمعلمان بازنشسته در چند استان مختلف کش

اند،  های گیالن، اصفهان، یزد و چند استان دیگر جمع شده حاضران در تجمع که در استان
به : گویند این معلمان می.ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه پایه است ارتقای مستمری

سازِی  رد تومان برای همسانمعترضیم؛ اینکه در بودجه فقط دو هزار میلیا 23تنظیم بودجه 
اند، عادالنه نیست؛ خود مسئوالن معترفند که  مستمری بازنشستگان درنظر گرفته

شنبه نیز  گفتنی است روز سه.هزار میلیارد تومان نقدینگی الزم دارد 22سازی حداقل  همسان
  .بازنشستگان کشوری مقابل مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705462-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 تظاهرات برای حقابه در ورزنه زاینده رود ما کو؟ -*
 مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است

 
فراخوان دهندگان تظاهرات از مردم خواسته اند که حاال که هیچ ارگانی فریادرس مردم نیست، 

ن را دگر بار خود وارد میدان میشویم و با دادن شعار در کوی و خیابان حقوق پایمال شده اما» 
 فریاد میزنیم

خواستاریم در این راهپیمایی مردمی حضور به ( کوچک و بزرگ زن و مرد)از کلیه اهالی محترم 
 هم رسانند

 صبح تا بازگشایی کامل زاینده رود۲۶وعده دیدار ما هر روز ساعت 
 مکان دروازه عباس شهر ورزنه

 
 مان سنوات /کار به بازگشت برای الحجج ثامن شده بیکار کارکنان انتظاری چشم -*

 :شود نمی پرداخت
شماری از کارکنان بیکار  : آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۷  شنبه پنجبه تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ماه از توقف فعالیت  ۲۱با گذشت حدودا : الی و اعتباری ثمن الحجج گفتندشده موسسه م
نفر از  ۳۲۶۶گذرد اما هنوز وضعیت شغلی و سنواتی  می« موسسه مالی ثامن الحجج»

کارکنان بیکار شده موسسه ثامن .کارکنان این موسسه مالی و اعتباری نامشخص است
الحجج متوقف  سه مالی و اعتباری ثامنکه فعالیت موس ۷۱از دی ماه سال : الحجج گفتند

شد، دوران بالتکلیفی و دوندگی آنها برای بازگشت به کار و دریافت مطالباتشان شروع شده 
شعبه موسسه ثامن الحجج در  ۱۹۶نفر که در  ۳۹۶۶حدود  ۷۱پیش از دی ماه سال ... .است

ورای عالی پول و سراسر کشور مشغول کار بودند که پس از تصمیم مشترک بانک مرکزی، ش
این . شوند اعتبار و قوه قضاییه مبنی بر انحالل این موسسه مالی اعتباری به مرور بیکار می

های این موسسه مالی مشغول کار بودند، بین  اندازی فعالیت کارگران که به تدریج از زمان راه
سسه مالی طبق اظهارات کارگران بیکار شده این مو.اند سال سابقه کاری داشته ۲۳تا  ۱

میلیون تومان بابت  ۲۶میلیون و حداکثر  ۳کم  اعتباری، هرکدام از کارکنان اخراج شده دست
سنوات پایان کار خود طلب دارند و در این میان تنها شمار معدودی از کارکنان موسسه مالی 

های اولیه تعطیلی موسسه، مطالبات مزدی خود را به صورت  اند در همان ماه موفق شده
 ....قی و زیر قیمت واقعی دریافت کنندتواف

 :اسامی+شدند آزاد اهواز الدفو های بازداشتی از نفر یازده -*

 

 ۲۲پنجشنبه روز عصر  : آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۷  شنبه پنجبه تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
روز گذشته، مقامات .با تودیع قرار کفالت آزاد شدند "فوالد اهواز |"نفر از کارگران بازداشتی 

از قرار معلوم، . لت آزاد خواهند شدمسئول وعده داده بودند که کارگران بازداشتی با قرار کفا
اسامی کارگران آزاد شده عبارت  .ها به روز شنبه موکول شده است آزادی باقی بازداشتی

حبیب طباطبایی، جواد غالمی، محسن بلوطی، مهدی طهماسبی، کوروش :است از
اسماعیلی، علی امامی، عبدالرضا دستی، سهراب نعامی، حسین عساکره، فریبرز شیخ 

 .و علی جواد پور رباط

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705124-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705124-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705124-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705635-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705635-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705635-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C


 : تجمعات اعتراضی بازنشستگان در اصفهان، یزد و ابهر -*
از بیست و هفتم به : آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۷  شنبه پنجبه تاریخ برپایه گزارش رسیده 

در سه روز اخیر چندین تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در شهرهای تهران، اینطرف ، 
در تجمع بازنشستگان در . ان و ابهر برپا شده استمشهد، کرمانشاه، رشت، یزد، اصفه

رشت شماری از بازنشستگان از شهرهای دیگر استان گیالن همچون انرلی، طالش، 
همچنین در تجمع بیست و هفتم آذر . الهیجان، رودسر و لنگرود نیز شرکت داشتند

برجسته  بازنشستگان حضور نمایندگانی از بازنشستگان شهرهای دیگر به چشم میخورد و
بیش از هزار نفر از فرهنگیان و معلمین شاغل و بازنشستگان در اصفهان در مقابل اداره   .بود

یک شعار برجسته بازنشستگان در این تجمع آزادی معلمان . آموزش و پرورش تجمع کردند
اهدان بخاطر دانش آموز در مدرسه ای در شهر ز ٤زندانی و اعتراض به فاجعه جانباختن 

  .مدارس بودناامنی 
بودجه شده سهم شما، آتش به جان "اعتراضی بازنشستگان شعار میدادند  اتدر این تجمع

دشمن ما همین "، "فریاد، فریاد، از اینهمه بیداد"، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "بچه ها
در همین روز در ". اسالمو پله کردن، مردمو ذله کردن" ، "جاست، دروغ میگن آمریکاست

تجمع در . های یزد و ابهر نیز تجمعات اعتراضی مشابهی از سوی بازنشستگان برپا شدشهر
  ....برگزار گردیدیزد در پارک فناوری این شهر 

 
 :تجمع کشاورزان بخش شبانکاره دشتستان  -* 

 
در  بوشهر#دشتستان در استان  شبانکاره#بخش  کشاورزان# ۷۹آذر  ۳۷پنجشنبه 

ر در مقابل استانداری بوشه دلواری_رئیسعلی#کاهش سهمیه حقابه آنها از سد  عتراض#
 .آنها به نشانه خالی بودن سفره هایشان روی زمین سفره خالی پهن کردند. تجمع کردند

 :بار دیگر جان های که در آتش سوختند  -*

 
این دو كودك مونا خسروپرست و صبا عربی در آتش سوزی مدرسه در زاهدان سوختند و 

همه . س استوزير جمهوري اسالمي همزمان در حال عذرخواهي از نماينده هتاك مجل
چیزشان از مردم ودردها و دغدغه هایشان بیگانه شده و فقط به زور ظلم و جنایت است که 

 .هنوز حاکم اند
 
 کارگران مطالبات/شوند آزاد سرعت به فوالد لیم گروه کارگران همه میدوارما -*

 :ست صنفی کامالا 

محمدعلی جداری    :آمده است ۲۲۷۹آذر  ۳۷  شنبه پنجبه تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
که قبل از بازداشت کارگران گروه ملی فوالد ایران، وکالت برخی از ( وکیل دادگستری)فروغی 

هایی  منتظر هستیم وعده: اس تلفنی به خبرنگار ایلنا گفتآنها را برعهده گرفته است، در تم
اند، عملی شود؛ در صورتی که کارگران آزاد شوند، فعالً موجبی  که مقامات مختلف استان داده

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705316-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705316-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA


هایی که از برخی از  برای پیگیری پرونده نخواهد بود اما در غیر این صورت، باتوجه به وکالتنامه
این وکیل دادگستری ابراز امیدواری .پرونده را پیگیری خواهم کرد کارگران دارم، از مراجع قضایی

های قانونی و صنفی  کرد که همه کارگران بازداشتی در اسرع وقت آزاد شوند و به خواسته
های کارگران گروه ملی فوالد اهواز، همگی  خواسته: وی تاکید کرد.آنها رسیدگی کامل شود

  . دغه تولید را دارندصنفی و قانونی است و این کارگران دغ
بیانیه جمعی از معلمان ایران در اعتراض به فقدان مدارس ایمن و استاندارد و  -*

 :تسلیت به خانواده دانش آموزان جان باخته زاهدان
 

سال هاست در کنار ظلمی که به معلمان با سرکوب معیشت و منزلت رفته است از حقوق 
در آموزش از مدارس ناایمن و غیراستاندارد که جان دانش آموزان می گوییم از فقدان کیفیت 
 .معلمان و دانش آموزان را تهدید می کنند

نتیجه این مطالبه گری برای معلمان عدالتخواه زندان و تبعید و اخراج بوده و در مقابل مشتی  
مدیر غیرمسئول، بی کفایت و فاسد هر روز اموال عمومی را بین خود تقسیم می کنند و 

که پای منافع مردم و بودجه آموزش و پرورش به میان می آید از نبود امکانات و بودجه  هنگامی
سخن می گویند در این میان هیچ تفاوتی بین جناح ها و باندهای سیاسی از اصولگرایان تا 
اصالح طلبان و اعتدالیون با انواع جدید و قدیمش وجود ندارد چون جملگی در سو استفاده 

 .ت اموال عمومی ید طوالیی داشته و در این زمینه پرونده قطور دارندهای کالن و غار
آن آتشی که از شین آباد تا زاهدان امروز جان عزیزان ما را می سوزاند محصول سال ها بی 
توجهی به امر آموزش توسط همین جناح های قدرت است که نوبتی قدرت را در دست می 

نتیجه عملکرد کسانی که صد در صد . میت استگیرند نتیجه عملکرد تمام جناح های حاک
مراکز پیش دبستانی را خصوصی کرده اند و می کوشند سیاست های ضد آموزشی و پولی 

  .سازی خود را بر باقیمانده عرصه آموزش عمومی تسری دهند
امروز در حالی که الزم است مسئوالن بی کفایت به پای میز محاکمه کشانده شوند معلم و 

سه اسوه حسنه بازداشت می شود تا صورت مسئله پاک شود و وزیر نیز در یک مدیر مدر
حرکت پوپولیستی برای انحراف افکار عمومی، امتحانات روز شنبه را بخاطر شب یلدا لغو کرده 

ها و خاطرات سنت حسنه شب یلداافتاده است غافل از اینکه اکثریت  وبه فکر بازگوکردن قصه
  .اده های وی اصال امکان جشن شب یلدا را ندارندکودکان ایران مانند آقاز

،صدوچهل هزار امضا برای افزایش بودجه وسهم آموزش و پرورش در 22معلمانی که سال 
اند هرگز فریب این  راستای ایمن کردن مدارس،به دولت ومجلس وقوه قضاییه ارسال کرده

حت را بگیردنه نه بطحایی حق دارد ژست انسان های نارا.سطحی را نخواهند خورد
نمایندگانی چون حاجی بابایی که این روزها بخاطر نزدیکی انتخابات ژست حامی معلمان 

 .به راستی که اینها جملگی سر و ته یک کرباس هستند.ودانش آموزان گرفته اند
ما بعنوان جمعی از معلمان ایران ضمن تسلیت به خانواده کودکان در آتش بیداد 

گوییم  امالن اصلی این فاجعه هستیم و با بانگ بلند میسوخته،خواهان محاکمه ع
سازی ومرعوب وزندانی کردن معلمان عدالتخواه راهکار  راهکارالپوشانی معضالت و پرونده

 .نیست وقت حسابرسی به پرونده مسئوالن خاطی و فاسدرسیده است
ه به خواهیم باتوج های حامی حقوق کودکان می ازتشکل های صنفی معلمان و سازمان

ناایمن بودن بیش ازنیمی ازمدارس کشور،در مقابل این فاجعه سکوت نکنند وبه این وضعیت 
 .اسفناک اعتراض نمایند

 نفر اول 211امضا کنندگان 
آمانج .2نسرین بهمن پور.2جعفر ابراهیمی .2محمودصدیقی پور.3صالح الدین سرخی .1

ژیال .22ژاله روحزاد.21یژه فروزندهمن.2شهرزاد قدیری.3مژگان باقری.9سارا سیاهپور.9امینی
علیرضا .29وحید میرشکار.22شعبان محمدی.22حمیده منوچهری.22صالح آزادی.23خیر

زینب .31محبوبه فرح زادی.22خدیجه پاک ضمیر.23شیوا عاملی راد.29قربانی
حسین .32ناهید حسن زاده.32ژاله احمدی.32زیبا خانی.33مسعود نیکخواه.32سپهری
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مریم .22آتوسا شهریاری.22یمیمجید کر.23رحیم امیری.22سهیال خوشبین .21اسفندیاری 
مهتاب .22ادیب قادری.23پروین صالحی.29فاطمه مرادی.29شبنم بهارفر.22حق شناس
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 :تعریف جدید مدارس خصوصی -*

 
در توئیتر  خصوصی مدارس در تعریف جدید « جعفر ابراهیمی»کنشگر فرهنگی و صنفی، 

اداره می شود فقط در اول سال  غیرانتفاعی این مدارس برای رضای خدا بصورت : نوشته 
 تجاوز از والدین پول های قلمبه می گیرند و در برخی از این مراکز به دانش آموزان  گاهی

 .بسوزند آتش می شود و در استان های دور افتاده ممکن است کودکان در 
 .این مدارس الگوی مدارس دولتی است

@jafarebrahimi6 
 
 :به مردم ایران اسالمشهرپیام تسلیت کانون صنفی معلمان   -*

  
با کمال تاسف باز هم حادثه باز هم آتش سوزی و باز هم سوختن تعدادی ازگل های 

 نوشکفته ی عرصه علم ودانش ، راستی چگونه می توان تحمل کرد؟
 چگونه می توان باور کرد که پیاپی بر کودکان معصوم این آب و خاک ستم روا داشته شود؟

 اکی باید شاهد اینگونه رویدادهای ناگوار باشیم؟ت
 مدارس ایمن کجا هستند؟

 چرا دیواری کوتاه تر از معلم و مدیر پیدا نمی کنید؟
پاسخ پدر و مادر این عزیزان را چگونه می خواهید بدهید؟ هنوز خاطره بچه های شین آباد و 

 .فته که این اتفاق افتاداز یادمان نر..... سفیالن و مازندران و نورآباد لرستان و 
 !آیا بهتر نیست مسئولین مربوطه کمی بخود بیایند؟

مسئولین با این اهمال کاری ها ازخود چه .مسلما این آخرین حادثه از این دست نخواهد بود

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2
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https://web.telegram.org/#/im?p=%40jafarebrahimi6
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1


 چیزی به یادگار خواهند گذاشت؟
ی  کانون صنفی معلمان اسالمشهر ضمن تسلیت به بازماندگان و ملت ایران بویژه جامعه

فرهنگیان، مسئوالن آموزش و پرورش الزاما می خواهد که با مدیریت صحیح و با نگرش 
انسانی به فرزندان این کشور جلوی این حوادث گرفته شود تا شاهد تکرار این گونه اتفاقات 

 .تلخ و ناگوار نباشیم
 
 به :جوکار ابوالفضل/هستند نفر ۰۳۳ از بیش تعدیل مدعی "گاج" پرسنل -*

 شوند می تعدیل بیشتری تعداد نشود، درست کاغذ وضعیت اگر گفتیم مراجع

 

ناشران این روزها به سبب  :آمده است  ۷۹آذر  ۲۶در تاریخ جمعهبه گزارش خبرنگار ایلنا،
اند  اپ کتاب، نیروهای خود را به صورت گسترده روانه خانه کردهصرفه نبودن چ گرانی کاغذ و به

نشینی  خانه.تا در شب یلدا و البته شب عید که سه ماه دیگر به آن مانده، دست خالی بمانند
های زندگی یک اتفاق بسیار  های انتهایی سال به سبب افزایش هزینه نیروهای کار در شب

. های غیردرسی محدود نشده است ناشران کتاب اما این مسئله به پرسنل. زجرآور است
ای طوالنی سکه بوده است، با  شان در برهه  های درسی هم که کار و کاسبی ناشران کتاب

، هم (گروه آموزشی جوکار)انتشاراتِ گاج . اند ها دست به همین اقدام زده هدف کاهش هزینه
های اخیر بیش  گویند که در ماه میجمعی از کارکنان گاج به ایلنا  .یکی از همین ناشران است

ها از آبان ماه آغاز  آنگونه که معترضان مدعی هستند تعدیل. اند  نفر از آنها تعدیل شده ۰۶۶از 
در آبان ماه ( موسس گاج)ابوالفضل جوکار قهرودی : افزایند آنها در این مورد می.شده است

نفر دیگر را هم صادر  ۱۶۶کم تعدیل وی همچنین در آذرماه ح. نفر از پرسنل را تعدیل کرد ۲۰۶
ها خون و دل خوردن در گاج چنین  انتظار داشتیم پس از سال: کنند  معترضان تاکید می ....کرد

 .به این کار دست بزند" باید"برخوردی با ما نشود اما کارفرما مدعی است که به دالیلی 

 :خطر شکنجه فعالین کارگری بازداشتی اهواز -*
 

پایان دادن به اعتراضات روزانه کارگران فوالد در حالی که : آمده است اردوی کارال به نوشته کان
نفر بازداشت شده اند، با توجه به  23در جریان دو یورش پی در پی نیروهای امنیتی حداقل 

خبرهای وحشتناک مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی نگرانی نسبت به جان بازداشتی 
سش های بی جوابی را در برابر همه حانیان جنبش کارگری های دیگر را شدت داده و پر

 :گذاشته
که عمل جراحی قبل باز هم داشته و پس از انتقال به زندان دو پرونده جدید  نجاتی_علی#آیا 

 اضات اخیر هفت تپه برای ایشان تشکیل داده اند، زیر شکنجه است؟هم در رابطه با اعتر
تحت  شوش_زندان#شده در  و سایر کارگران بازداشت سیاحی_کریم#، مهدی_آل_میثم#آیا 

 های شدید روحی و جسمی قرار دارند؟ شکنجه
از کار و فروپاشی خانواده های کارگران بازداشتی  خطر شکنجه، احکام طوالنی زندان، اخراج

با توجه به سابقه طوالنی برخوردهای کور و انتقام جویانه نیروهای امنیتی و قضایی با فعالین 
 .کارگری جدی و نگران کننده است

@ordoyekar 

  :اچاق می کنند و می گویند پول نیستمیلیارد ق 30 -*
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705615-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705615-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705615-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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امیر خجسته،نماینده مجلس از  :آمده است  ۷۹آذر  ۲۶در تاریخ جمعهبه گزارش خبرنگار ایلنا،
گویند  میلیارد دالر قاچاق وجود دارد بعد می ۲۶در گمرک چه خبر است ؟ باالی ،همدان گفته

 ها گرفته شود میلیارد قاچاق داریم باید مقابل این ۲۰
توانیم برای مردمی که جون و خون  کنند اما نمی ن روزها سودجویان بسیار آسان دزدی میای

  .دادند کاری کنیم
اند؟ هزار کانتینر کاالی قاچاق وارد  این آقایان از کجا آورده. چرا هست. گویند پول نیست می
 ها گرفته شود شود باید جلو این دزدی می

شان همین یارانه  سب و کاری هم ندارد و تمام سرمایهشود پیر زن و پیر مردی که ک مگر می
 شان را اداره کنند است با این تورم زندگی

 :اعتصاب کارگران کارخانە ماشین سازی تبریز  -*

 
ماە  ٦در اعتراض بە کارگران  :آمده است  ۷۹آذر  ۲۶در تاریخ جمعه طبق گزارشات رسیدە

از ظرفیت کارخانە کاستە شدە و کارخانە در  درصد ۹۶بە آواتودی . تجمع نمودندحقوق معوقە
 .آستانە تعطیل شدن است

 مشخص باید/فروشند می را آن زمین و گیرند می دولت از را صنعتی واحدهای -*
 :رود می کسانی چه جیب به بالعوض های کمک شود

 
 و اقتصاددان) شریف مصطفی :آمده است  ۷۹آذر  ۲۶در تاریخ جمعهبه گزارش خبرنگار ایلنا،

گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه اشتغال آیتمی کلیدی در هر  در (دانشگاه استاد
در تمام کشورهای دنیا موضوع اشتغال اهمیت زیادی دارد و : اقتصادی است، اظهار داشت

های مختلفی در این  ریزی شود و برنامه ها به این سمت روانه می بخش مهمی از سرمایه
ست،  بر اینکه آنچه اهمیت دارد، تحقق اشتغال واقعیوی با تاکید  .شود زمینه انجام می

ها و اعتباراتی که برای اشتغال چه به صورت بالعوض یا وام با نرخ  اگر بتوان هزینه: تصریح کرد
توان به  شود را به سمت تولید و صنعت کشور سوق داد، می سود کمتر، در نظر گرفته می

واگذار کردن و اختصاص : او ادامه داد ....میدوار بودافزایش اشتغال، تولید ملی و ارزش افزوده، ا
اهمیت اشتغال در مستمر . رانت از طریق دولت به معنای توسعه صنایع و ایجاد اشتغال نیست

وی با اشاره به اینکه  .آید ها می های تبلیغاتی دولت بودن آن است وگرنه فقط به کار حرکت
گذشته کند و تولید و ارزش افزوده را باال برده  تر از بخش خصوصی موظف است کارخانه را فعال

سازی این است  یک معضل در زمینه خصوصی: های آن را پایین بیاورند، اظهار داشت و هزینه
ای، ارز  تسهیالت یارانه. فروشند گیرند و زمین آن را می که واحدهای صنعتی را از دولت می
این افراد اصال به فکر کارگران و . فروشند را می گیرند و آن دولتی و مواد اولیه با نرخ دولتی می

واگذاری رانتی . کنند نهایتاً واحدهای صنعتی را منحل می. توسعه اشتغال در کشور نیستند
 .باید کنار گذاشته شود

 

 
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/705208-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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