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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

ه جسورانه اسماعیل بخشی به عالیترین نام  :امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از

اسالمی ، نشانه بلندای مبارزه طبقه ما در برابر کلیت نظام است ، نباید " نظام مقدس" مقام امنیتی 

 دریا سرشار از شکوفه های توفان است : نعمتی عیدی رفیق شاعر کالم  -  !اسماعیل را تنها گذاشت

 

 

 

   
 

 :اسماعیل بخشی

 دو پرسش از وزیر اطالعات
  

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

شد  روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب و رنج هایی بر من تحمیل ۵۲جناب آقای علوی در 

که هنوز از شّر آنها خالص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در این مدت دو 
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پرسش اساسی مثل ُخره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما میباشید و این حق 

 .ش ها را بدانیمبنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرس

  

 ۲۵اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا 

توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود  ساعت در سلولم از جایم نمی

وماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس و امروز پس از گذشت تقریبا د

نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش  درد میکنم جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می

دانم  بدتر، شکنجه های روانی بود، نمیزدند اما از شکنجه ی جسمی  های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می

چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم 

و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی 

وم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطالعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این روحی و روانی می ش

از نظر اخالقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسالم حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا : پرسش را دارم 

 رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟

  

مکالمات « شنود  »ز شکنجه های جسمی و روحی ست بحث مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر ا

دانیم  تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطالعاتی شماست، بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می

د می ش« شنود»همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها تماس های تو 

که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر اطالعات و یک 

خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخالقی، حقوق بشری و « شنود»آیا : شخصیت روحانی و مذهبی این است که 

« شنود»ر عزیزم را دستگاه اطالعاتی شما باید دین اسالم رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همس

 کند؟؟؟

  

لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده 

 تلویزیونی دعوت میکنم

 اسماعیل بخشی

 ۴۹۳۲دی  ۴۱جمعه 

 

 : یادداشت روزشمار کارگری هفته 

 

 ؛۷۵۳۱انقالب بهمن  در سالگرد چهلمین سال

 !است که همچنان تکثیر می گردد در رودررویی با استبداد حاکم نسل ما خاموش نشده اسماعیل بخشی صدای 

 امیرجواهری لنگرودی 

 

جمعه در تاریخ روز فریاد دادخواهی داغ لعنت خوردگانی ایست که از دل جنبش کارگری ایران اسماعیل بخشی  نامه

 . به بیرون پرتاب شده است  تا گرام اش ،اینس از پست۴۹۳۲دی  ۴۱

این سال ها و مرگ همه سال ها و یعنی مرکز فرماندهی سرکوب  ،" نظام مقدس"به عالی ترین مقام امنیتی  این نامه

نشانه تحولی نو در   این افشاءگری و فریاد دادخواهی. است های خود کشانه زندان های ایران را به پیش صحنه کشانده 

 . دهه مبارزه طبقه ما در برابر کلیت نظام است طی چند 

نامه اسماعیل بخشی ؛ فریاد دادخواهی از همه آنانی ایست که زیر ساطور خون چکان شکنجه گران همین نظام با 

افشین  - ستار بهشتی: از جمله  کارگران شناخته شده  بیشمار" مرگ یا قتل خاموش"، " اعدام نرم"  بکارگیری تاکتیک 

  -ولی هللا فیض مهدویو همینگونه قتل یا مرگ خاموش  - محمد جراحی -شاهرخ زمانی   -کوروش بخشنده -واسانل

امید رضا   -امیر حسین حشمت ساران  -ابراهیم لطف الهی  -اکبر محمدی -کاظمی( زهرا)زیبا  -زهرا بنی یعقوب

هاله  هدی صابر، -رامین آقا زاده قهرمانی  - محمد کامرانی -محسن روح االمینی -امیر جوادی فر لنگرودی -میرصیافی

بعد از  -قتل احمد راجی از دراویش گنابادی درزندان  -کاوه عزیز پور -محسن دکمه چی، عبدالرضا رجبی   -سحابی

 -سنندج در سارو قهرمانی -اراک در وحید حیدری -دزفول در تهران؛ محسن عادلی در سینا قنبریخیزش دی ماه  

حسن  -سنندج در حسین قادری -زنجان در محمدنصیری -چالوس در علی پوالدی -سنندج رد کیانوش زندی

قتل فجیع و جانگداز دکتر  -زجر کش کردن دکتر کاووس  سید امامی  -اراک در  سید شهاب ابطحی -کرج در ترکاشوند

زیست محیطی، عضو فعال  شریف باجور  همچنین هنوز به طور قطعی روشن نشده است که چه شد تا - فرشید هکی



در جنگل  زاده امید حسین -نیا  رحمت حکیمی -محمد پژوهی انجمن سبز چیا و مسئول اطفا حریق این انجمن به همراه

بجا مانده از زخم وجودی این در بستر مرگ های خاموش ؛ ....... وحید صیادی نصیری -های مریوان در آتش سوختند

 ! نظام را به دادخواهی فراخوانده است 

عالی ترین مقام امنیتی را در برابر افکار عمومی جامعه هشتاد میلیونی  ،با طرح دو پرسشبخشی اسماعیل دراین میان 

 .ما و افکار عمومی بشریت مترقی در سراسر جهان  به چالش طلبیده است 

گان و دانشجویان و در روند رودررویی با مبارزات کارگران و معلمان ، بازنشستقابل ذکر است که حاکمیت اسالمی 

سرکوب : ت سچند کار را توامان به پیش برده اآزادیخواهان ایران و خاصه آنچه در جنوب کشور شاهدش بودیم،  

اعضای مجمع نمایندگان شورای ازو به زندان کشاندن وهمراه کردن چند تن دهشتناک کارگران هفت تپه و دستگیری 

، سراغ کارگران  با سیاست های خود و آزاد سازی آنان با قرار وثیقهها  فشار بازجوییکارگران هفت تپه در زیر تیغ 

ه ع آنان و همچنان جمعی از آنان را تا بیخیل وس نجمع کردن آنان از کف خیابان و به زندان کشاند باو دفوالد اهواز رفتن

انی کردن فضای دو صنعت اهواز و شوش و پادگ دو شهر نامی کردظن باحاکمیت . امروز در زندان نگه داشته اند 

بر فراز " شورای اسالمی کار"استان خوزستان یعنی نیشکر هفت تپه و مجتمع گروه ملی اهواز و تحمیل  مسلط

فوالد اهواز به یک پادگان عیار صنعت نیشکر هفت تپه و گان  و تبدیل تمام یندسندیکای نیشکر هفت تپه و شورای نما

نان، کار، آزادی : " ن شعله گداخته و آتشفشانی کارگران جنوب و بربستر شعارنظامی، همه و همه در متن خاموش کرد

شعاری که تجلی آنرا باید در سیمای آتش زنه اسماعیل بخشی دید که امروز . صورت گرفته است " و اداره شورایی

 . تکثیر شده و در همه جای ایران دامن گستر گردیده است

ام امنیتی کشور را بر بستر چنین شرایطی باید سنجید و به گربه رقصانان صف نامه اسماعیل بخشی به عالی ترین مق

 !و خندیدبندی های مختلف نگریست 

عی در ااین نامه در فاصله چند ساعت بعنوان کیفر خواست طبقه ما مورد حمایت و پشتیبانی گسترده ترین نیروی اجتم

 . رود  ت وابتکار عمل های فزونتری به پیش میر قرار گرفت و همچنان با حدت و قدروز کشاداخل و خارج 

به سر درب اتحادیه ها و سازمان ها ومجامع  همچنانبه زبان های مختلف دنیا ترجمه شده وتا هم اکنون این نامه 

کارگری جهانی توسط فعاالن عرصه کارگری آویخته می شود تا همبستگی آنان با کارگران زیر شکنجه ایران را بر 

  .انگیزاند

آنان را مطلع سازند که مامورین امنیتی علی نجاتی چهره شناخته شده نیشکر هفت تپه و یکی از پایه گذاران سندیکای 

را که چندی پیش عمل قلب باز داشته و می بایست تحت درمان و بیمار ولی همچنان  مقاوم نیشکر هفت تپه و بازنشسته 

با دست و پای  را و او  دان ا دستبند و پا بند به پزشكی قانونی بردهاستراحت باشد ، هم اکنون این كارگر زندانی را ب

تا فریاد بر تحول خواه جهانی مراجعه می کنند   به اتحادیه ها و مجامع زنجیر شده از زندانی به زندان دیگر می کشانند

همان شکجنه گرانی اند که  از فوالد اهواز در زیر دست و پای علی نجاتی و کارگرانی  آورند که یاران اسماعیل بخشی

 . رانند اسماعیل بخشی از آنان سخن می

صد البته جدا از دلواپسان نظام که هر یک به نوعی در دل قوه قضائیه، در درون مجلس اسالمی ، استانداری اهواز به 

بندی مشخصی در  تکذیب شکنجه و ابرام خواهی از جنایات تاکنونی خود بر آمده اند ، در بیرون از حکومتیان نیز صف

 . خود را تعریف می کندبخشی رابطه با نامه اسماعیل 

ما نیز : " خیل وسیع کارگران هفت تپه و نیروی عظیم رنج و کار جامعه در یک صف همچنان اعالم می دارند 

همزاد صف و " اسماعیل بخشی را تنها نمی گذاریم " ، " ما نیز شکنجه شده ایم من و " ، " اسماعیل بخشی هستیم 

پنداران مخالف خیل تشکل مستقل سندیکای نیشکرهفت تپه که از مدت ها پیش صف خود را درهنگامه سندیکا سازی 

تقلبی امنیتی ها درتهران در برابر حرکت مستقل کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در همراهی 

به نمایش گذاشته بودند ، امروز نیز خود را با موضعگیری دو " رضا رخشان " ، و همسویی با " سعید ترابیان " با 

 . پهلویی در برابر نامه اسماعیل بخشی عیان ساخته اند 

کارگران نورد شاهپور احسانی راد ، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق "در این میان  

در افشای شکنجه و دعوت وزیر اطالعات به ( اسماعیل بخشی ) شجاعت ایشان ...  ": ، نوشته است "پروفیل ساوه

خواهان تحریم آن میشد  ،خیر دارد که با اعالم برائت از شورای اسالمی کار -تپه  -زمانی برای کارگران هفت  ،مناظره

رزات حق طلبانه و دین خود را به کارگران می پرداخت تا از منافع، مصالح و مطالبات کارگران دفاع کند، این نامه مبا

کارگران را در حد یک مسئله شخصی تقلیل میدهد چون هیچگونه اشاره ایی به مشقات و مصائب، سرکوب و همچنین 



این . مطالبات به حق کارگران که در این مدت بر سر آنها و خانواده هایشان توسط حکومت روا شده است، نشده است

  ."جزیی از جنبش کارگری است ضرورت داردنقد خیر خواهانه کارگری برای هر کارگری که 

نامه اسماعیل بخشی تا همین جای کار، یعنی در فاصله یکروز، زمینه ساز کمپین های : باید به آقای احسانی راد گفت 

بزرگ در داخل و خارج از کشور بر علیه تمامیت چهل سال داغ و درفش و شکنجه در چهل ساله گی حاکمیت سیاه در 

 .یم را زیر پا گذاشته است زندان های رژ

 

سر افرازان  »را به عنوان  تپه  هفت کارگران نیشکر پایان اعتصاب صدای بلند،با  ۴۹۳۲آذر ماه  ۴۵ شما که در تاریخ 

نظام و به زیر زندان کشاندن و  های گستردهاسماعیل بخشی و بازداشت  دستگیریی  به واسطه« جنبش کارگری ایران

روی امکانات جمهوری اسالمی برای حل خود نشانه این بود که د، یکن پایان ماجرا قلمداد می زجر ُکش کردن آنان ،

نمی دانستید که اسماعیل همچون و  ، حتا بیشتر از خود جمهوری اسالمیبودید های پیش  رو زیادی حساب کرده بحران

/ دیگر گونه مردی آنک / ن گرک و میش درآواز خونی» : شاعر آزادی می سراید  آنگونه که شاملو"  ابراهیم از آتش:"

و شیر آهن کوه ... که خاک و سنگ را بشاید/ هدیتی نه چنان کم بها بود / به نظر.... / که خاک را سبز می خواست 

اندوه / که راز مرگش/ رویینه تنی  -در نوشت / به پاشنه ی اشیل / میدان خونین سرنوشت/ مردی از اینگونه عاشق

برخاست و به وسعت جامعه بازتکثیر شد که امروز صدای او در همه جای جهان شنیده می « ...   بود عشق و غم تنهایی

آی مردم، حال که اسماعیل از شکنجه :" شود که خانم پروین محمدی هم در کنار شما به روایتی چند سویه می نویسد 

و صد البته با  " .اسماعیل اسیرشان بود اسیر همان جانورانی هستند که ،هنوز هشت کارگر فوالد ،شدنش گفته است

    .باریک بینی ویژه خویش ، نامه را جسورانه قلمداد می کند 

این هدف گیری به جسارت آمیزترین شکل . نامه اسماعیل بخشی ، دقیق نشانه گیری کرده است : بدون تردید من بر آنم 

خواهد داد و زمینه گسترده ترین همگرایی ها بین ممکن، نشانه های واقعی جنبش مستقل کارگری ایران را ارتقا 

کانونیان و اقشار میلیونی تحت ستم  -الیه های مختلف دانشجویان -پرستاران  -زنان -بازنشستگان  -معلمان  -کارگران 

را برای همسویی با هویت جنبش مستقل کارگری ایران ؛ امر دادخواهی خانواده های جانفشانان این نظام از شکنجه 

 . ران را به پیش صحنه کشانده است گ

" آقای احسانی راد ، شما که به همه زوایا و حشر ونشر هفت تپه اشراف دارید ، خوب می دانید؛ ماجرای تجدید فراش 

درنیشکر هفت تپه، بعد از شکست فضاحت بار این سطح شورا ها در صنایع مختلف کشور ، " شورای اسالمی کار

که صدایش بعد از شکستن سندیکا سازی تقلبی در تهران از حلقوم خود رضا رخشان،  ترفند تکرارو تکراری است

به عنوان آنگاه که وی در کنار سعید ترابیان . پیشتربه درآمده بود تپه،  عضو اخراجی سندیکای کارگران نیشکر هفت

رضا رخشان . ش آرا بپردازند به سراغ جعبه مارگیری ها رفتند تا به شمار، در انتخابات مجمع عمومی جعلی « ناظر»

چندین دشنام نامه پر طمطراق، بخش وسیعی از فعاالن عرصه کار و کارگری داخل و خارج کشور  انتشارکه پیشتر با 

 در کنار سعید ترابیان و در معیت نیروهای حراستی ، در حالی که داشترا از پیش در دادگاه اش ، حلق آویز کرده بود 

 ابراهیم مددی و دیگر -حسن سعیدی و داوود رضوی  -برای رضا شهابی را سازی امنیتی   ههای پروند آخرین برگه

 ، با وصول خرج سفرش از حضرات تدارکاتچی، کرد  رو می اتوبوسرانی تهران و حومه اعضای سندیکای شرکت واحد

و دیدیم که  تپه خواهد رسید نوبت به هفت تهران ، شرکت واحد سندیکایبست وعده داد که بعد از بار و بندیلش را می

بزرگ کارگران به این انتخابات دروغین، همچون سندیکا سازی تقلبی تهران سعید ترابیان و " نه " صدای تق اش از 

 !شرکا اش بلند شد

وقتی نامه اسماعیل بخشی ،عالی ترین مقام امنیتی کشور را به چالش کشید، در واقع حرکتی را سازمان داد تا ریشه 

چنین تطور طبقاتی را به سطح نه تجسم آشکار سیمای . و شکنجه کنندگان را در پهنای جغرافیای ایران بخشکاند شکنجه

کارگران خود در هفت تپه، که تا اینجای کاربا تی پای " شورای اسالمی کار" به انتخابات کذایی " اعالم برائت : و  گفتن

همه و . ترابیان در سطح سندیکای شرکت واحد با افالس روبرو گردیدهفت تپه ، به مانند سندیکا سازی متحد شما سعید 

 . همه نشانه گذاری شما ، آدرس اشتباه نشان دادن به جنبش مطالباتی و آزادیخواهی ایران است

در کنار هزاران  "شورا اسالمی کار" به انتخابات کذایی بخشی از منظر شما چه کد گذاری وجودی دارد که اسماعیل 

نکرده است؟ درحالیکه او به واقع با به چالش طلبیدن عالی ترین مقام امنیتی حکومت  "اعالم برائت"  هفت تپه،کارگر 

" تقلیل " کج فهمی شما آنرا به سطح . اسالمی ، کل کائنات نظام عنکبوتی جمهوری اسالمی را به مبارزه طلبیده است 

هیچگونه اشاره ایی " واقعا فکر می کنید که اسماعیل بخشی! اید ، تعبیر می نم" مسئله شخصی" مبارزه راه گشای او به 

 هم طبقه ای های خود نشان نداده است ؟ " به مشقات و مصائب 



 !زهی بی انصافی قدر نشناشانه 

این نگاه فرصت طلبانه در این شرایط به عینه با نگاه استاندار استان خوزستان غالمرضا شریعتی : متاسفانه باید بکویم 

 .سناریوهایی در میان است که می خواهند بی اعتمادی و بدبینی ایحاد کنند»   :اب،  پهلو می زند آنجا که می گوید کذ

او اینها را گفته چون به عنوان عضو شورای اسالمی   روز بعد از آزادی این حرف ها را زده؟ ۵۲اسماعیل بخشی چرا 

 « .کار انتخابش نکردند

آمیز اسماعیل بخشی ؛ علیرغم فشارهای سنگینی که متوجه اوست که تکذیبش نماید ، ولی نامه جسارت : من بر آنم  

.  تکذیبش نیزعین تائید است  -با توجه به شناخت مردم از حاکمیت اسالم استبدادی -ای درپیشگاه کلیسا" گالیله" تکذیب 

حزب هللا از راه رسیده و ته  وله ی امنیتی،و یا تعدادی کوت بی قوارهچند بازجوی چرا که نامه اسماعیل بخشی ، نه به 

بلکه پاسخی بود به ملتی که وحشت، فقر، خفقان، سرکوب، استبداد زدگی و خشونت در گوش و پوست تاریخ اش  ریشی،

و بت پوشالی داغ و درفش اقتدارگرایان و النصر اسماعیل پوست ترکاند . و انگار بیرون نمی ریخت  ریشه دوانده

زجرکش  زندانیان سیاسی و خاموشهای مرگ نظام بر حلقه   سیاست شوم، نامه اسماعیل  .به فنا برد را بالرعب گویان 

آنچه که به .  را به باد دادبا شدت تمام ادامه دارد، " بیرحمانه و بی هیاهو"آنها در شرایطی که تاکتیک سرکوب  کردن

جان زندانیان : فریاد زد همواره . اده باش کامل درآوردزنگ خطری است که باید وجدان های بیدار را به حال آممثابه 

زمانی که سردمداران رژیم بر . هر لحظه ممکن است خبر مرگ یکی از آنها رسانه ای شود .سیاسی در خطر است

 قطعی رسیده اند که در میان مردم پایگاه و نفوذی ندارند و نتیجه اساس نظرسنجی ها و ارزیابی های میدانی شان به این

بنابراین باید با تمام توان . زمین زیرپای شان لرزان است، دست بردن به خشونت عریان از سوی آنها امری طبیعی است

به افشای این سیاست ددمنشانه در قلع و قمع فرزندان این مرزوبوم پرداخت و مانع از آن شد که جنایتکاران داعشی، 

ایراد بنی اسرائیلی و دلخوشانه از منظر فرقه ای و  .بگذارند" یخودکش"اسیران مردم را زجرکش کنند و نام آن را 

جا دارد که صف تان را از . انحصارطلبانه به نامه اسماعیل بخشی ، تنها دستگاه سرکوب را راضی نگه می دارد 

جامعه  امروز گوش نیروی توده ای. صفوف آنان جدا سازید و با پاسخ های چند من یک غاز خودتان را دلخوش نسازید 

 !بیراهه و جاده خاکی نزنید. ما به این حرف ها و شعار ها نیست 

و در چهلمین سالگرد انقالب بهمن  ۴۹۳۱خیزش دی ماه  فراموش نشدنیدر سالگرد روزهای که  مبر این باور نم

گام های حاکمیت سیاه اسالمی زیر   سیاست پیروزی با وحشت آفرینیبا درس آموزی ازآنچه بر نسل ما گذشت، ۴۹۲۲

با شکست  توده به پا خاسته کارگران و اردوی پُرشمار رنج و کارجامعه و مردمان سازمانیافته کوچه و خیابان ، استوار 

 . قطعی روبرو خواهد شد

 

 !دریا سرشار از شکوفه های توفان است: عیدی نعمتی 

 
پست فیس بوکی شاعر انعکاس یافته  درکالم شاعر عیدی نعمتی و خوشنگاری قاسم شمسی لنگرودی هنرمند خوشنگار

 !است

 



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

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

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

 . گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۱۹۳۷آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۱۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 
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 :روزشمار کارگری هفته 

را محکوم  سرکوب تجمع فرهنگیان اصفهان :بیانیه شورای بازنشستگان ایران -*
 :می کنیم

 
 !یورش به مردم و بازداشتها را متوقف کنید

 !معیشت و آزادی داریمبازنشستگان ، شاغلین و همه کسانی که دغدغه 
در تجمع اصفهان ، زنان و مردانی که سالهای سال از زندگی خود را در زحمت و کار گذران 

  !کرده اند با گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفتند
بدنهایشان به روی زمین کشیده و به زور و فشار ماموران امنیتی به درون ون ها فرستاده و به 

 .شدندبازداشتگاه ها اعزام 
 .در مخیله هیچیک از ما هیچ عذری برای این یورشها نمی گنجد

 نفتی؟؟ دکلهاینجومی بودند و یا دزدان  اختالسگراناینان 
شاهد . اینان زنان و مردان تالشگری بودند که شاهد غارت معیشت و درمانشان هستند 

سوخته شدن کودکان در مدرسه و تکه پاره شدن دانشجویان در اتوبوسهای فرسوده دانشگاه 
  .هستند!!! آزاد

 .مطالبه گر حق و حقوشان هستند
دیماه را محکوم میکند و  ۶شستگان ایران ، یورش و بازداشت تجمع کنندگان شورای بازن

 .خواهان آزادی هر چه سریعتر همه بازداشتیان است
 
بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان در محکومیت تهاجم و سرکوب معلمان و  -*

  :بازنشستگان اصفهان
 

ه سرکوب آزادی و تحکیم تهاجم و سرکوب معلمان و بازنشستگان در اصفهان، نشان دهند
معلمان و بازنشستگان  .سیاست ریاضت اقتصادی و معیشتی و بر علیه مردم زحمتکش است

اقدام به تجمع ... اصفهان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برای بیمه کارآمد و
  .اعتراضی کردند اما با دستگیری و ضرب و شتم و گاز اشک آور مواجه شدند

ن و زورگویان این سیستم به خواسته های به حق آنها هم بی اعتنایی و پاسخ مسئوال
مسکوت گذاشتن این مطالبات است هم سرکوب و بازداشت کسانی است که برای به دست 

 .آوردن حقوق خود راهی جز اعتراض و مبارزه برایشان باقی نمانده است

mailto:info@karegari.com
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C


ه بودند اما شجاعانه آمدند و در معلمان و بازنشستگان به رغم این که قبل از تجمع تهدید شد
 .میثاق جمعی که با دوستان و همکاران خود بسته اند باز هم خواهند آمد

گروه اتحاد بازنشستگان این حمله به تجمعات را که از سر استیصال انجام می شود، محکوم 
 .کرده و آشکار است که این اعتراضات خاموش شدنی نیست و ادامه خواهد یافت

 "اد بازنشستگانگروه اتح"
۷۹۷۱/۷۹ 

 تاریخ از وسیعی بخش هنوز:سازی در ایران محمد مالجو در نشست خصوصی -*
 شبه/دانیم می را قدریت روایت عمدتا بلکه دانیم نمی را ایران در سازی خصوصی

 کردند خودشان آن از 07 تا 07 سال از را سازی خصوصی بیشترین ها دولتی
708362-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

در  (اقتصاددان)محمد مالجو  :آمده است  ۷۹دی ۹ جمعه در تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
زار شد، که در محل موسسه پرسش تهران برگ« سازی در ایران خصوصی»سمیناری با عنوان 

ام به  با اشاره به اینکه از اولین سلب مالکیت شدگان در این فرایند شروع کنم که اشاره
ها در قالب  با اشاره به برآورد کلی از ازدست رفته: جمهور شهروندان است، اظهار داشت

: به دست داد، گفت 59تا  07توان از سال  های دولتی که می مالکیت غیرمستقیم بر شرکت
رقم  59تا  07های غیردولتی در این فاصله  های سهام دولتی به بخش می واگذاریارزش اس

اگر این رقم را تورم زدایی کرده و براساس . هزار میلیارد ریال بوده است 077یک میلیون و 
موضوع  .زند هزار میلیون میلیارد ریال سر می 2تکرار کنیم این رقم به  57های سال  قیمت

های دولتی  دولت به نمایندگی از مردم دارایی. حق مالکیت دولتی استسلب مالکیت انحالل 
ها و  ها، بنگاه کم طبق تعریف باید منافع حاصل از این دارایی دست. را در اختیار خود دارد

هنگامی . ها را در خدمت همین کسانی که به نمایندگی از آنها برگزیده شده، قرار دهد شرکت
شاهد انحالل حق ( سازی خصوصی)شوند  ردولت واگذار میهای دولتی به غی که دارایی

به این اعتبار چیزی که جمهور شهروندان از دست : وی افزود.مالکی دولتی خواهیم بود
توجه کنید که اینجا از یک . های دولتی است دهند، مالکیت غیرمستقیم شان بر شرکت می

تبدیل شدن به انواع دیگری  نوعی از حق مالکیت در حال. کنیم دگرگونی نهادی صحبت می
 ....شود ازحق مالکیت می

 
 : سال مقاومت اسماعیل عبدی ۳گزارش گرامیداشت  -*

 
عبدی در زندان در به مناسبت سومین سال مقاومت اسماعیل  ۱٣۷۹دیماه  ۹روز جمعه 

عدالت آموزشی، رفاه معلمان ) به حق معلمان و دانش آموزان ایران    دفاع از خواسته های
، آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت،مدارس استاندارد ، بیمه ی درمانی دانش آموزان، 
گان وسایل گرمایشی و خنک کننده ی استاندارد و در ابراز همدردی با خانواده های جانباخت

آیین بزرگداشتی در منزل اسماعیل عبدی ( زاهدان و همه ی حقوق پایمال شده مردم ایران
وکیل ، کارگر و معلم از استانها و شهرستانهای گوناگون کشور از جمله  /۰با حضور بیش از 

همدان، تهران ، البرز، گیالن و چند شهر دیگر در کرج برگزار شد، در این نشست که بیش از 
به طور انجامید ، حاضرین برای رسیدن به خواست جامعه ،بحث و تبادل نظر ساعت  ۴

داشتند، برخی براین باور بودند ،که درمدت چهل سال گذشته همه ی حرفها زده شده و 
هیچ حرف تازه ای برای گفتن نمانده اما حکام بیدادگر هیچ تمایلی به اصالح خویش و 

نها راه پیش روی مردم فقط و فقط ورود به میدان بازگشت از ستمگری ندارند، از این رو ت
 .عمل می باشد

سپس جمعیت برای دیدار با خانواده ی محمد حبیبی ، دیگر معلم زندانی راهی شهرک 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/708362-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/708362-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/708362-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/708362-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-708362


اندیشه شدند و با سرکار خانم خدیجه پاک ضمیر همسر محمد حبیبی و دبیر ارزشمند 
 .دندفیزیک ابراز همبستگی تا تحقق خواسته های صنفی وی نمو

که . در این دیدار ،عبدالرضا قنبری سخنانی را بطور تلفنی خطاب به جمع ابراز نمودند
جمعیت با سخنان عبدالرضا قنبری ابراز هم اندیشی کرده، و در تایید سخنان وی کف زنان 

ابراز شادی نمودند، این مراسم قرار است به تازگی در منزل سایر زندانیان فرهنگی در منزل 
زار شود، همچنین جمعیت حاضر برای سالها مقاومت محمود بهشتی و روح هللا آنان برگ

مردانی نیز دست زدند و شاد باش گفتند، و برای رهایی همه ی ملت ایران تبادل نظر 
 .کردند

دیماه ابراز  ۶همچنین جمعیت حاضر نسبت به سرکوب وحشیانه ی معلمان اصفهان در روز 
 .انزجار نمودند

 
  :خانواده محمد حبیبی  دیدار با  -*

 
دی ماه ، جمعی از معلمان همدان، تهران، البرز و گیالن با خانواده محمد حبیبی  0روز جمعه 

 دیدار و با وی این معلم دربند اعالم همبستگی نمودند
 
 رایگان بندی   بسته ساعت دوازده /اعتیاد ترک کمپ در معتادان از کشیدن بیگاری -*

 :کارتون

 

دان بهبود کارگیری معتا وضعیت به :آمده است  ۷۹دی ۹در تاریخ جمعه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
در این رابطه در روزهای . های اعتیاد همواره مورد انتقاد بوده است یافته در برخی از کمپ

با  (فردیس دادستان) جهانشاهلو حسین.کننده است اخیر، اخباری منتشر شده که نگران
: های ترک اعتیاد فردیس انتقاد کرد و نوشت انتشار عکسی در کانال خود از وضعیت کمپ

های سطح شهر  نفر از همکاران اداری و قضایی اعالم تمایل کردند تا از کمپ ۲ هفته قبل
ها ارسال کردند که به حال  هایی را از وضعیت کمپ بازدیدهای غیرمترقبه داشته باشیم، عکس

کمپ دیگر : وی نوشته است.ام خودم تاسف خوردم و عذاب وجدان دارم که چرا کوتاهی کرده
دقیقه صبح کار را شروع  /۷:٣های نازی است؛ از ساعت  یه اردوگاهکه خودم بازدید کردم شب

دهند؛  بندی کارتن انجام می شب بسته ۱۱کنند آن هم در روی کف سرامیک و تا ساعت  می
دیواری که فقط یک سقف دارد جا داده و دارد  ٤نفر را در این  /۱۲عدد تخت دارد اما  /۲

انتشار این خبر در فضای مجازی، در گفتگو با این مقام قضایی پس از  .کند استثمار می
دو  :ها از تشکیل پرونده قضایی برای کمپ ترک اعتیاد متخلف خبر داد و تصریح کرد رسانه

 .اند بوده 59های خصوصی و ماده  کمپ یاد شده از کمپ

سندیکای کارگران  وفوالد ملی اهواز "اعالم حمایت از آزادی کارگران زندانی  -*
 :و معلمان زندانی" تپهنیشکر هفت 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/708394-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/708394-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/708394-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86


 
 

اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در نشست روز جمعه هشتم دی ماه حمایت خود را از 
و " سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه_ فوالد ملی اهواز "کارگران زندانی 

 .معلمان زندانی اعالم کردند
 .کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردند

 کاناللینک 
t.me/vahedsyndica 

 شهرداری سبز فضای کارگری نیروی ۳۳ اخراج :عضو شورای شهر بوشهر -*
 :نیست منصفانه بوشهر

 

عضو )اکبر توسلی  : آمده است ۷۹دی  ۹ جمعهدر تاریخ  ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
نفر  ٣۶و حذف  اخراج: در نشست اعضای شورای شهر بوشهر گفت( شورای شهر بوشهر

نیروی ماهر کارگری و کارشناس باتوجه به سابقه چندین ساله آنها با در نظر گرفتن شرایط 
آنالیز : توسلی ادامه داد.خاص اقتصادی فعلی و فشار بر خانوارهای آنها دور از انصاف است

های سه گانه موضوع پیمان شامل نگهداری  قیمتی از سوی پیشنهاد دهندگان در بخش
به : وی افزود.های بهداشتی ارائه نشده است سبز، نگهداری آبنما، نگهداری سرویس فضای

های  های بهداشتی به عنوان یکی از بخش دلیل عدم خاتمه قرارداد فعلی نگهداری سرویس
های آن شرکت تایید و پرداخت  گانه موضوع پیمان که تا این تاریخ تمامی صورت وضعیت سه

این عضو شورای .داری بوشهر تبعات حقوقی خواهد داشتشده است برای دستگاه شهر
 اخراج کارگران را بررسی و پیگیری خواهم کرد: شهر تاکید کرد

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-9/708391-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/708391-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


سرکوب وحشیانه تجمع فرهنگیان اصفهان را :صنفی تشکلهای هماهنگی شورای -*
 :محکوم می کنیم

 
ای حاکمیت اراده سال پیش، شجاعانه و آگاهانه بر /۴ما ملتی هستیم که ۷  ایران شریف ملت

مردم بر سرنوشت خویش، اقامه عدل و داد و ارائه الگویی نوین از دمکراسی، هستی خود را 
های استبداد و استثمار در طبق اخالص گذاشتیم و لبخندزنان، ذائقه  در برابر سرکشی

 .شهادت را چشیدیم
ریاد دادخواهی امروز سرنوشتمان به کجا کشیده است که حافظان امنیت مردم، در برابر ف

 کنند؟  کشند و معترضان به بی عدالتی را سرکوب می مان، قداره می معلمان بازنشسته
آیا استفاده از تازیانه، مشت و لگد و گاز اشک آور ماموران نیروی انتظامی در برخورد با معلمان 

اصفهان، همان آزادی و دمکراسی وعده داده شده است؟ متاسفانه کار به جایی رسیده 
است که نه تنها حق و حقوق معلمان شاغل و بازنشسته به صورت کامال رسمی، تضییع 

دهند به  ای به خود حق می عدالتی، آشکارا نهادینه شده است بلکه عده شود و بی می
عدالتی است، وحشیانه  آنها رفع تبعیض و بی  معلمان بازنشسته و نجیبی که تنها خواسته

زدن، دستگیری  آور ، چادر را از سر زنان معلم بکشند و با کتک شکیورش ببرند و با شلیک گاز ا
 .و بازداشت، آنها را متفرق کنند

قانون اساسی ضمن  ۲۹بر اساس اصل  ایران یانفرهنگ#صنفی  هماهنگی تشکلهای شورای
اعتقاد راسخ به حق برپایی اجتماعات و راهپیمایی و تحصن برای آحاد ملت، حمالت وحشیانه 

و غیر انسانی به معلمان و بازنشستگان معترض در اصفهان را شدیدا محکوم نموده و موکدا 
 ۶ان بازنشسته در اصفهان در روز درخواست دارد با عامالن و آمران حمله وحشیانه به معلم

برخورد قاطع صورت گیرد و هرچه سریعتر با آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان  ۷۹دیماه 
 .از آنها دلجویی الزم به عمل آید

خواهد درجهت  ایران از فرهنگیان بزرگوار می صنفی فرهنگیان هماهنگی تشکلهای ضمناشورای
های رسمی شورای  ها و اطالعیه فی متحد، با بیانیههای صن وری بهینه از فعالیت بهره

  .هماهنگی، همراهی و همسویی داشته باشند
از دولت درخواست موکد دارد که با  ایران_فرهنگیان_صنفی_تشکلهای_هماهنگی_شورای

اولویت بخشیدن واقعی و نه شعاری به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و 
 ۷۹شاغلین و بازنشستگان تا حد عبور از خط فقر، در بودجه ریزی برای سال  افزایش حقوق

  .اقدام الزم را به عمل آورد
 ایران فرهنگیان_صنفی تشکلهای_هماهنگی شورای

 : رستم ممسنی در شهر جدید اعتراض کارگران قند  -*

 

ه خالی برای تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند رستم با پهن کردن سفر دی ۹روز شنبه

 . صورت گرفتچندمین بار مقابل فرمانداری 
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نه بزرگ به انتخابات تحمیلی شورای اسالمی کار در شرکت نیشکر هفت :  خبر -*
  :تپه

 
امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با عدم شرکت گسترده در انتخابات شورای اسالمی 

  .ندبه این تشکل دست ساز و حکومتی گفت" نه بزرگ"کار یک 
علیرغم تالش مسئولین اداره کار و نهادهای امنیتی برای شرکت کارگران نیشکر هفت تپه در 
انتخابات شورای اسالمی کار و به رغم حضور چشمگیر آنان در شرکت، این انتخابات با واکنش 

 .سرد و ایستادگی اکثریت کارگران مواجه شده است

 :هانتن از بازداشت شدگان فرهنگی اصف ۸آزادی  -*
 

تن از  ۹در پی بازداشت های گسترده فرهنگیان اصفهان ، : آمده است  دی ۹ روزشنبه
خانواده . دی آزاد شدند۹بامداد امروز شنبه  2معلمان زندانی در بازداشتگاه قائمیه ساعت 

های آنان تا پاسی از شب مقابل بازداشتگاه و دادگستری کل استان اصفهان واقع در خیابان 
  .ی آزادی آنان حضور داشته اندنیکبخت برا

 :به گزارش کانون فرهنگیان و بازنشستگان اسامی پنج نفر از آزاد شدگان به شرح زیر است
آقای سید غیاث الدین قائم  -2 آقای شاپور ابراهیمی دبیر ریاضی از ناحیه یک اصفهان -5

 9آقای بهرامی  -4 آقای عباس آصفی دبیر ورزش اهل سمیرم -3 مقامی از ناحیه سه اصفهان

 آقای مقبلی -

جمعی از کارگران سندیکای شرکت واحد ، خواستار بازگشت همکاران اخراجی  -*
 : خود بر سر کار شدند 

 

کارگران اخراجی حسن سعیدی، رضا شهابی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و 
 فرحناز شیری شاغل باید گردند

واحد از بازگشت بکار همکاران اخراجی خود که به حمایت اعضای سندیکای کارگران شرکت 

 .دلیل اعتراضات صنفی از کار اخراج شده اند

 : حریق وسیع در کارخانه جاروبرقی شهر صنعتی جی اصفهان  -*



 

در پی حریق در کارخانه  حریق تعدادی از آتش نشانان آسیب دیدندء بدلیل کمبود امکانات اطفا 
هان ، شش آتش نشان به دلیل گستردگی حادثه مصدوم جاروبرقی شهرک صنعتی جی اصف

نیمی از کارخانه در این حریق آسیب دید و  .شدند که یکی از آنها به بیمارستان منتقل شد

 مصدوم داشت ۱٣مهار کردن آتش سه ساعت طول کشید و مجموعا حادثه 

 : وضعیت جسمانی علی نجاتی خطرناک است -*

 

علی نجاتی موفق به دیدار غیر حضوری با این کارگر زندانی  دیماه ، خانواده ۹روز شنبه 
 . علی نجاتی از نظر جسمی به شدت الغر و رنگ پریده بوده است. شدند

دی ماه منتشر کرده، یادآور شده  ۹سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در گزارشی که روز 
ورد اذیت و ازار قرار گرفته علیرغم بیماری و شرایط سنی، او در دوران بازجویی بسیار م: است

به طوری که به خاطر وخامت اوضاع جسمی، در دوران بازجویی به بیمارستان منتقل شده 
 .بود

با توجه به این شرایط هنوز وضعیت پرونده جدید علی نجاتی مشخص نیست و این کارگر 
 .سندیکایی به بند شلوغ منتقل شده است

ار برای علی نجاتی که مبتال به بیماری قلبی است ازدحام زیاد جمیعیت و همچنین دود سیگ
 . بسیار مضر و خطرناک است

 .شرایط علی نجاتی به گونه ای است که محیط بسته، بیماری او را تشدید می کند
اما مسئولین امنیتی علیرغم دانستن این موضوع همچنان وی را در زندان نگه داشته اند در 

یماری حتما بایستی حکم زندان باز در رابطه با وی اجرا حالی که طبق قانون، با توجه به ب
 . شود

مامورین امنیتی برای عدم اجرای این قضیه برای علی نجاتی پرونده جدیدی را باز نموده اند 
علی نجاتی عمال به صورت غیرقانونی در زندان . که هنوز قرار و وضعیت آن مشخص نیست

 .نگه داشته شده است
شکر هفت تپه تداوم بازداشت علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران نی

سندیکای کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط نامبرده 
 .شده است

 :تجمع کارگران شهرداری نیشابور در اعتراض به بازگشت پیمانکاران -*



 
جمعی از کارگران خدماتی  : آمده است  ۷۹ دی ماه ۹شنبه  برپایه خبر منتشره در تاریخ

از ابتدای ماه جاری، شهرداری : شهرداری نیشابور با برگزاری یک تجمع اعتراضی گفتند
نیشابور وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش خدماتی این مجموعه را از حالت قرارداد 

ن ما در معرض تهدید قرار مستقیم به پیمانکاری تغییر داده و در نتیجه امنیت شغلی همکارا
 .گرفته است

 : تجمع خانواده های زندانیان کارگر فوالد اهواز در برابر استانداری  -*

 

 كارگرانو تجمع اعتراضى خانواده هاى بازداشت شدگان   :اهواز ۱٣۷۹دى ماه  ۹شنبه روز 
؛ " جای کارگر در کارخانه است ؛ جای دزد در زندان: "با شعار  در مقابل استاندارى اهواز فوالد

 .خواهان ازادی همکاران و فرزندان خود شدند 

 :تومان شد ۰۰۵۱۱قیمت مرغ  -*

 
 

تومان رسید این درحالی است که وزیر  //۱۴۰م مرغ در خرده فروشی به قیمت هر کیلوگر
 .تومان اعالم کرده بود ////۱جهاد کشاورزی نرخ منطقی این محصول را 

 :درصدی موز در یک سال ۰.٦٥٤درصدی قیمت رب گوجه فرنگی و  ٨٤۸افزایش  -*
رب گوجه »ط به مربو( ۱٣۷١آذر )بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل 

سیب درختی » درصد افزایش و  ۱.١٥٤با « موز » درصد افزایش و پس از آن  ۲٤۹،۹با « فرنگی
 درصد افزایش می باشد /۱۱۱٥با « زرد 
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پاداش بازنشستگی پرداخت / تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد -*
 :نشد

 
ی مشهد در اعتراض به عدم بازنشستگان دانشگاه علوم پزشک،هشتم دی ماهشنبه روز  

پاداش پایان خدمت برای : گویند این بازنشستگان می.پرداخت مطالبات مزدی خود تجمع کردند
 .عده زیادی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی پرداخت نشده است

بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواستار پرداخت به موقعِ پاداش پایان خدمت 
اگر پاداش پایان خدمت را همان زمان بازنشستگی : گویند بازنشستگان میاین . خود شدند

گذاری کنیم؛ اما وقتی این  توانیم با آن برای آینده خود و فرزندانمان سرمایه پرداخت کنند، می
ای ندارد چون پول، ارزش  پردازند، دیگر برای ما فایده ها تاخیر می ها و حتی سال مبلغ را با ماه
این بازنشستگان خواستار پاسخگویی مقامات وزارت بهداشت و .دهد از دست می خود را مدام

 .   دانشگاه علوم پزشکی شدند
میلیون  ۳۳۱ماجرای برداشت غیرقانونی  حسینی با مهر تشریح کرد؛ محمد -*

 :دالری دولت از صندوق توسعه ملی

عضو ناظر مجلس در  ، محمد حسینی :آمده است ۷۹دی ۹در تاریخ خبرگزاری مهر به گزارش
ی با میلیون دالری دولت از صندوق توسعه مل /٣۶صندوق توسعه ملی، ماجرای برداشت 

، درباره خبرنگار مهر  در گفتگو با وی  .نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد
برداشت غیر  کمیسیون برنامه وبودجه،: برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی،گفت

در : وی ادامه داد.د بررسی قرار دادقانونی بانک مرکزی و دولت از صندوق توسعه ملی را مور
قانون احکام دائمی، سهم صندوق از محل صادرات  ۱۶اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده 

 ۷۰در راستای اجرای قانون بودجه سال . های نفتی به صراحت تعیین شده است فرآورده
سهم صندوق  میزان صادرات فرآورده های نفتی در سیاهه هایی به بانک مرکزی ارسال شد و

 ۷۰مورد محاسبه قرار گرفت و به حساب صندوق منظور شد تا یک قسمت آن در انتهای سال 
بر : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد.واریز شود ۷۶و قسمتی از آن در سال 

اساس سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه که صادرات فرآورده 
سهم صندوق توسعه ملی معاف کرده بود لذا در این خصوص ابهامی   از پرداختهای نفتی را 

در همان زمان آقای نوبخت نامه ای به بانک مرکزی می : حسینی گفت.ایجاد شد
مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی سهمی از صادرات فرآورده های نفتی ندارد، بر  نویسد

سابهای صندوق برداشت شده و در حساب میلیون دالر از ح /٣۶اساس نامه جناب نوبخت 
 ....های دولت منظور شد

 
 :کارگر کارخانه قطعه سازی قزوین 087اخراج  -*

 
کارگر با سوابق یک الی  /۱۹کارگران کارخانه قطعه سازی مارلیک سان قزوین از اوایل دی ماه 

ی اخراج کرده سال را به خاطرعدم پرداخت مطالباتش از سوی دو کارخانه بزرگ خودروساز ۱۰
کارگر کار می کند که آنها هم قراردادشان یک الی دو ماهه تمدید  /۱۶و در حال حاضر با 
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 .شود می
بسیاری از کارگران بیکار شده یا مستاجرند یا فرزندان دانشجو دارند و با بیکار شدن امکان 

 .پرداخت کرایه خانه های خود را ندارند
بی خبری از شرایط  :ری اسالمی ایرانسرکوب نویسندگان در جمهو،  خبر -*

  :کورش کرم پور گذشت
 

 
پس از گذشت چهار روز وضعیت او . شنبه در آبادان بازداشت شد پور روز یک کورش کرم

 .همچنان مبهم است
پور شاعر اهل جنوب را در منزلش بازداشت  دی ماموران امنیتی کورش کرم ۷شنبه  روز یک
به . او شاعر و فعال اجتماعی است. کند آبادان زندگی میپور در شهر  کورش کرم. کردند
پور، او در فضای مجازی پیرامون مسائل اجتماعی مطالب انتقادی منتشر  ی دوستان کرم گفته

وچهار  پور پس از بیست کرم. کننده هنوز دلیل بازداشت او را نگفته است نهاد بازداشت. می کرد
ز منتقل شده است و اکنون در زندان این شهر به ساعت بازداشت روز دوشنبه به شهر اهوا

 .روز از بازداشت او هنوز از وضعیتش اطالعی در دست نیست ۴با گذشت . برد سرمی
 
 :شد« ها تعطیلی کارخانهجلوگیری از »معاون وزیر کار عضو کارگروه  -*

با حکم معاون  :آمده است ۷۹دی۷در تاریخ  خبرگزاری مهرمحمد جندقی ، خبرنگار   به گزارش
اول رئیس جمهور، معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده این 

 .مایت از صنایع تعیین شدوزارتخانه در هیأت ح
، حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار مهر به گزارش

عنوان نماینده این وزارتخانه در هیأت حمایت از صنایع قانونن حمایت صنعتی و جلوگیری از 
این حکم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس .کشور تعیین شد تعطیلی کارخانه های

هیأت حمایت از صنایع به موجب قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از .جمهور صادر شده است
های کار، امور اقتصاد و دارایی،  تعطیل کارخانه های کشور، با ترکیبی از نمایندگان وزارتخانه

زرگانی و یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه، اتاق با
 .وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است

درصد حقوق بگیران در بخش خصوصی زیر  61 :مرکز پژوهش های مجلس خبر -*
 :خط فقر قرار دارند

 
خصوصی  ها مجلس از وضعیت حقوقی شاغالن فقیر و بیکار خبر داد که بخش مرکز پژوهش

عمدتا کارگران )درصد از افراد زیر خط فقر 05تر کرده؛  ها فقر را عمیق این سال چطور طی
 .خصوصی هستند بگیر بخش ، حقوق(ساختمانی و معادن

 درصد آنها بیمه هستند8اند، فقط  هزارنفری که سال گذشته شاغل شده057از 
کنند و به لحاظ  یهزارتومان در ماه دستمزد دریافت م977بنگاه صنعتی کمتر از  558کارگران 

 .میزان درآمد تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند
درصد از خانوارهای با سرپرست 59درصد از افراد زیر خط فقر مطلق، بیکار هستند و نزدیک 47

 زن در این گروه هستند

 : خود  از زندان اهواز عزیزانکارگر برای آزادی و کودکان تجمع مادران و همسران  -*

https://www.mehrnews.com/news/4498852/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4498852/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 

در مقابل استاندارى در شهر اهواز  فوالد#تجمع خانواده هاى كارگران ۱٣۷۹دى ماه  ۷به كشنی
روز بی اطالعی از سرنوشت  ۱۰قابل ذکر است که  .جهت اعتراض به بازداشت كارگران فوالد

ر شهر اهواز می گذرد و علیرغم وعده مسئولین تعدادی از آنان د كارگران بازداشت شده
 .همچنان در زندان بسر می برند

 : تجمع کارگران کوت عبدهللا اهواز  -*

 

ماه حقوقشان تجمع  54کارگران اليروب كار کوت عبدهللا در اهواز در اعتراض به عدم پرداخت 
 کردند

هزار میلیاردی مالیات بر  ۵۱غفلت دولت از درآمد :کارشناس اقتصادی مطرح کرد -*
 :عایدی مسکن

https://www.mehrnews.com/news/4500764 
پژوهشگر اقتصادی ، به گفته عزیزی  :آمده است ۷۹در تاریخ دهم دی خبرگزاری مهر به گزارش

هزار میلیارد  /۰معتقد است اگر مالیات بر عایدی مسکن به درستی اجرا شود می تواند تا 
در نشست بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با  .تومان درآمد برای کشور در پی داشته باشد

مستغالت و همچنین بررسی الیحه بودجه سال آینده که با حضور  موضوع مالیات امالک و
کارشناسان در دانشکده رسانه خبرگزاری فارس برگزار شد، به موضوع فرار مالیاتی و نقش آن 

با بیان اینکه فرارهای مالیاتی گسترده وی  .در تامین درآمدهای بودجه ای دولت نیز اشاره شد
پزشکان به تنهایی از : شود، افزود میلیارد تومان اعالم می هزار /۴ای داریم که تا بعضا تا 

هزار میلیارد تومان مالیات طفره می روند این در حالی است که به راحتی می  ۹پرداخت 
این کارشناس اقتصادی درباره بودجه طرح .توانند از وقوع چنین فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد

میلیارد تومان در  //۷هزار و  ۴م می کند که تنها وزارت بهداشت اعال: تحول سالمت نیز گفت
بودجه سال جاری برای طرح تحول سالمت دریافت کرده ایم اما سازمان برنامه و بودجه می 

هزار میلیارد تومان برای کل  ۹۶هزار میلیارد تومان صرفا برای طرح تحول سالمت و  ٣۶گوید 
اقتصادی، نهادهای باالدستی در بخش  به گفته این کارشناس.درمان تخصیص داده شده است

هزار میلیارد تومان که به عنوان  ٣۶بودجه خصوصا سازمان برنامه و بودجه نمی داند که این 
شود و تنها چند نفر  طرح تحول سالمت دریافت شده است در چه بخش هایی مصرف می

 ....معدود از مدیران کالن وزارت بهداشت نحوه مصرف این بودجه را می دانند

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4500764/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4500764/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4500764/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4500764/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4500764/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4500764/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4500764/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86


 :کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز؛  اطالعیه -*

 
 دگر عضو ها را نماند قرار۷  چو عضوی بدرد آورد روزگار

 همکاران عزیز و گرامی
 باسالم و دعای خیر

همه ما و خانواده هایمان در طی سالهای گذشته و در مواجهه با مشکالت عدیده ای که از 
گر مافیای فوالد بر ما تحمیل کرد ، سخت ترین و شاید یک طرف بخش خصوصی و از طرف دی

 .بتوان گفت وحشتناک ترین ایام عمرمان را گذراندیم
در طول این سالها هیچ مقامی چه در استان و چه در کشور هرگز از منافع و حقوق ما دفاع 
 .ندنکرده و به عیان دیدیم که همیشه طرف چه کسانی را گرفتند و از چه کسانی حمایت کرد

بااینحال ما کارگران گروه ملی فوالد هیچوقت از پا درنیامدیم و هرروز مقاوم تر و آبدیده تر از قبل 
 .به دنبال تحقق خواسته های مشروع خود بودیم

تا به اکنون توانستیم دستاوردهای بزرگ و قابل قبولی کسب کنیم که  ۰٣۷۱از اعتراضات سال 
 .همبستگی ما بود رمز دستیابی به آن تنها در اتحاد و

هرجا دوشادوش هم و فارغ از اختالف سلیقه ها حرکت کردیم و بر تحقق مطالبات خود اصرار 
کردیم نتیجه گرفتیم به گونه ای که دیدیم برای شکستن اتحاد ما از هیچ توطئه و نفاقی دریغ 

به ما وارد نکردند و هر جا خلل و روزنه ای ایجاد شد از همان روزنه وارد شدند و ضربه ها 
 .کردند

نمونه آخر آن مذاکره فریبکارانه با نقشه از پیش طرح شده بود که متاسفانه عده ای معلوم 
الحال به نمایندگی از کارگران گروه ملی وارد این بازی از قبل باخته شده و شد آنچه نباید 

 .میشد
 .این اشخاص بزودی باید پاسخگوی خیانت خود باشند

ا همیشه ثابت کردیم از حق خود نمیگذریم و بر سر آن بااحدی تعارف و با همه این احوال م
 .سازش نداریم

 (موجیم که آسودگی ما عدم ماست)
بازداشت ها و زندان رفتن ها هرگز مانع حرکت ما نبوده است چرا که همیشه جدای از عده 

 .ای منافق ،باقی همه متحدانه و با شهامت و شجاعت حق گفتیم و حق خواستیم
نفر از دالورمردان ما در بند باقی مانده اند همچون گذشته دالوران دیگری  ۹امروز هم که هنوز 

هستند که شجاعت،غیرت و شرف خود را به میدان آورده اند و در کنار خانواده های رنجدیده از 
فراق فرزند،همسر و پدر و دلشکسته از بی تفاوتی برخی همکاران ، پیگیر امورات آزادی 

 .ران خود هستندبراد
 همکار عزیز

نفر را دیده باشی ، اگر ضجه و فریاد تظلم  ۹این روزها اگر چشمان اشکبار فرزندان این 
خواهی مادرانشان را شنیده باشی ،اگر کمر خمیده شده پدرانشان را دیده باشی ، اگر از 

انتظاری  وضعیت روحی و جسمانی خانواده هایشان باخبر باشی ، اگر بعد از ده سال چشم
 .کودک تازه بدنیا آمده دور از پدر را دیده باشی سنگ هم که باشی میشکنی

باور کنیم که همراهی و همدلی با خانواده های این همکاران در اسارت ، از سنگینی بار 
 .مظالمی که بر آنها میرود میکاهد و قوت قلب های شکسته شان میشود

 .فقط وعده های دروغ شنیدیم و فریب خوردیم نفر ففط و۹تا به امروز برای آزادی این 
از مسئولین انتظاری بیش از این نبوده و نیست چرا که هیچوقت جز وعده های توخالی چیزی 

 .برای ارائه به ما نداشتند
ما از رفتار فریبکارانه کسی در عجبیم که خود را پدر خانواده گروه ملی مینامد اما قدمی 



و به اصطالح خود فرزندانش بر نداشته است و البته فراموش اساسی برای آزادی همکاران 
نمیکنیم که چگونه بااقدامات خود جاده را برای سرکوب اعتراضات هموار کرد و البد اکنون در 

 .انتظار پاداش این خوش خدمتی خود میباشد
 همکاران عزیز

 .ما همیشه در شجاعت،غیرت،حمیّت و شرافت زبانزد بودیم و هستیم
شه افتخار میکردیم که اگر خاری به پای یکی از کارگران گروه ملی فوالد برود همه ما همی

 .هزار و اندی کارگر این مجموعه درد خواهند کشید٣
این ها شعار نیست بارها و بارها در عمل ثابت کردیم که پای شرافت و حیثیت و برادری 

 .یکدیگر ایستاده ایم
  :ما این شعر که

 روزگارچو عضوی بدرد آورد 
 دگر عضوها را نماند قرار

 .را ترجمان عملی بودیم و نشان میدهیم که هنوز هم هستیم
اکنون در شرایط خطیری قرار داریم و الزم است بازهم مثل گذشته برادری و اخوت خود را ثابت 

 .کنیم
د را فردا روزی خواهد بود که در کنار هم می ایستیم و آزادی برادران و همکاران در اسارت خو

 .مطالبه میکنیم
 ٣۷۹۱۷۱/۷۱۱وعده ما فردا سه شنبه 

 صبح /۱ساعت 
 مقابل ساختمان مدیریت گروه ملی صنعتی فوالد

 

سه ابهام در واگذاری دو مجتمع رح شد؛در نامه توکلی به وزیر اقتصاد مط -*

 رئیس خصوصی سازی عزل شود/آلومینیوم

https://www.mehrnews.com/news/4500660 

دیده بان شفافیت و  رئیس :آمده است ۷۹در تاریخ دهم دی خبرگزاری مهر به گزارش
مسئله در خصوص واگذاری دو ۹ای به وزیر اقتصاد با تشریح احمد توکلی طی نامه عدالت،

مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال،خواستار عزل رئیس سازمان خصوصی سازی و مالک این 
از  به وزیر امور اقتصاد خواستار خلع ید فوری علیمحمدیی نامه ای وی ط .دو مجتمع شد

مالکیت مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال ، عزل پوری حسینی رئیس فعلی سازمان 
 .خصوصی سازی و حمایت از اعالم جرم دیده بان علیه وی شد

یح و مبسوط همچنین توکلی از دژپسند خواست تا علت فسخ قرارداد این مجتمع به صورت صر
بیان شود و تمامی اموال فروخته شده این مجتمع مشخص و از مالک پیشین مجتمع آلومینیوم 

 .در لینک باال می توان مطالعه نمود   متن این نامه .المهدی و هرمزال ستانده شود

 :اطالعیه در کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد  -*

 

https://www.mehrnews.com/news/4500660/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ۱۹۹۹نسانی شهردار تهران با حضور در سامانه دوشنبه دهم دی ماه معاون توسعه منابع ا
 .شهرداری، تلفنی پاسخگوی کارگران شهرداری همچنین شهروندان خواهد بود

عدم پرداخت تسهیالت : "از کارگران شرکت واحد می خواهیم برای بیان مطالبات خود، شامل
در " امسکن، عدم اجرای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، کم و قطع کردن برخی مزای

 .تماس و مطالبات شان را از معاون شهردار بخواهند ۱۹۹۹ساعت مذکور با سامانه 
t.me/vahedsyndica 

هزارمیلیاردتومان از منابع  ٨٥۰یک دالر کاهش قیمت نفت دهد؛ مهر گزارش می -*

 :کاهد بودجه می

https://www.mehrnews.com/news/4499695 

هر دالر کاهش قیمت نفت در سال  :آمده است ۷۹در تاریخ دهم دی خبرگزاری مهر زارشبه گ
 .خواهد شد ۷۹هزار میلیارد تومانی منابع بودجه  ۲٥۴آینده، سبب کاهش بیش از 

کل کشور که توسط دولت  ۷۹ساس الیحه پیشنهادی بودجه سال ، براخبرنگار مهر به گزارش
دالر،  ۰۴هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود  قیمت به مجلس ارائه شده است، در الیحه

و برای  //۴۲برای کاالهای اساسی حدود )تومان  ///۶متوسط نرخ برابری دالر حدود 
یک میلیون )میلیون بشکه در روز  ۱.۶٣۰ ، صادرات نفت حدود(تومان ///۹سایرکاالها حدود 

هزار بشکه در روز فروش  ۱٣۰ونیم بشکه در روز مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی و 
میلیارد دالر فرض شده  ٣٥۴و صادرات گاز طبیعی حدود ( میعانات گازی به پتروشیمی ها

در نظر گرفته شده  هزار میلیارد تومان ۱۴۲سرجمع منابع نفت در بودجه نیز بیش از .است
 ....است

نیازها و انتظارات بازنشستگان را تامین  ۸۸الیحه بودجه مصوبه دولت در سال  -*
 :نمی کند

 
 !بازنشستگان و همراهان عزیز

با سیستمی مواجهیم که نه تنها به مطالبات اقشار محروم جامعه پشت کرده و روش بی 
مدیران گروههای بازنشسته به درون خود و اعتنایی را در پی گرفته بلکه با جذب برخی از 

شکل دادن به کمیته هایی که مصداق فرستادن به دنبال نخود سیاه است، مسبب تفرقه بین 
 .گروههای بازنشستگی در سراسر کشور شده است

در چنین شرایطی که تمام راه ها را رفته ایم از نامه نگاری، تلفن به نمایندگان، مذاکره با 
 ۲هیچ کدام پاسخی به خواسته های ما نداده اند و برای طرح همسانسازی  ...مسئوالن و

هزار میلیارد ناقابل را در نظر گرفته اند، پس برای یادآوری زنده بودن مان و نیازهای معیشتی 
مان در کنار هم دیگر اعتراضات خود را با صدای رسا بیان می کنیم که چرا بودجه ها را میان 

راکز تبلیغات فرهنگی و دهها ارگان دیگر تقسیم کرده اید اما کف آن را به نهادهای نظامی و م
  .بازنشستگان اختصاص داده اید و اینها یعنی؛ ندیدن این همه سال اعتراض ِ بر حق

مقابل مجلس شرکت می کنیم و هرگز دست از پیگیریهای خود  /۱دی ساعت  ۱۲ما در تجمع 
همچنین الزم است در پی تشکل . شی بسر آمده استبر نمی داریم تا بدانند سالهای خامو

  .نوینی باشیم که راههای موثرتری را برای گرفتن حق بیابیم
 گروه اتحاد بازنشستگان

۷۹۷۱/۷۱/ 
4x-https://wp.me/pabqVT 

 : می گرددمیلیون وثیقه ازاد  077عسل محمودی با  -*
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روز بازداشت از زندان اهواز به دادسرای عمومی  ۲۷در  محمدی_عسل ,#بنا به گزارش رسیده

 میلیون تومانی به او ابالغ شده //۰و انقالب شوش منتقل شده است و قرار وثیقه سنگین 
 بستگانش در صدد تههی مبلغ وثیقه هستند و او همچنان در بازداشت به سر میبرد .  است

 ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه

 :زخمی 01واژگونی سرویس کارگران معدن آباده با یک کشته و  -*

 
 ه صبح دقیق ۴۰و  ۰محمد جواد مرادیان رئیس اورژانس استان فارس اعالم کرد ساعت 

با اعالم گزارش واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران معدن در ( دی /۱دوشنبه )روز
تیم اورژانس به محل اعزام و مصدومان به ( حوالی روستای چهار گز)نی ریز  -محور آباده 

 بیمارستان منتقل شدند
 .هنوز علت حادثه مشخص نیست

 : ادای احترام به دانشجویان جان باخته  -*

 

دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران با حضور در محل واژگون شدن اتوبوس، به 
 های جان باخته خود ادای احترام کردند همکالسی

 : مشکل خودروسازی، دولتی بودن است -*

https://www.mehrnews.com/news/4501828 
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فحص مجلس نهم از رئیس تحقیق و ت :آمده است ۷۹دی ۱۱در تاریخ  خبرگزاری مهر به گزارش
خودروسازی با تاکید بر اینکه علت اصلی مشکالت کنونی، دولتی بودن صنعت خودرو است، 

این صنعت : گفتوی  .را به درستی اجرا کند ۴۴دولت باید در صنعت خودروزسازی، اصل : گفت
ار به علت آنکه سهم بسزایی در اشتغال، تولید و ارزش افزوده ملی دارد باید مورد حمایت قر

های دیگر همواره نقد مان  ما چه در قالب کمیته تحقیق و تفحص و چه در قالب: وی افزود .گیرد
دولتی،  ریشه اصلی مشکالت به مدیریت. بر روی عوامل بازدارنده رشد صنعت بوده است

گردد که متاسفانه در حال حاضر نیز این  رانتی و نبود استراتژی بلندمدت برای صنعت بر می
علیلو با تاکید بر اینکه علت اصلی مشکالت کنونی، دولتی بودن صنعت .اکم استمدیریت ح

را به درستی اجرا کند و صنعت  ۴۴دولت باید در صنعت خودروسازی، اصل : خودرو است، گفت
علیلو در خصوص تسری مشکالت صنعت  .خودرو را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند

ی خودروسازی کشور که همان رانتی بودن، ها آفت: گفت خودروسازی به قطعه سازی
قطعه ساز . است، دامن گیر صنعت قطعه سازی کشور نیز شده است.. سیاسی بودن و 

ها و رانت بازی ها تن دهد و  اش بچرخد یا باید به این سیاسی بازی  برای آنکه چرخه اقتصادی
توسط خودروسازان به  شود و لذا صنعت قطعه سازی کشور، یا اینکه از دور فعالیت خارج می

 .گروگان گرفته شده است

 
رد پای اسدبیگی، کارخانه دار فراری هفت تپه، در پرونده قاچاق ارز مالک  -*

 :ماشین سازی تبریز

 
در دادگاه رسیدگی به  به نقل از میزان آمده است  :اردوی کاربر پایه گزارش کانال تلگرامی 

ارزی از راه قاچاق عمده ارز  سازی تبریز، که به اخالل ینزاد، مالک ماش های قربانعلی فرخ اتهام
تپه  است، نام امید اسدبیگی، یکی از مالکان و مدیرعامل پیشین کارخانه نیشکر هفت متهم

 .هم وسط آمده
زاد آمده که او در فاصله ا مرداد تا اسفند سال  در کیفرخواست فرخ« میزان»به گزارش روزنامه 

ریال هم بابت آن   اقتصاد نوین ارز دولتی گرفته و یک دالر از بانک میلیون۷۹از  ، بیش۱٣۷۴
 .پرداخت نکرده

فاکتورهای جعلی برای خرید   کردن پیش  در دریافت این میزان ارز دولتی، اسدبیگی با درست
کرده و سپس ارز دریافتی را با  زاد کمک  اف، به فرخ  دی های ام گازدار و وزق  تولید نوشابه  خط

 زاد را داده باالتر در بازار فروخته و سهم فرخ  قیمت
از  تومان پرداخته اما سود فروش ارز در بازار آزاد، بیش  میلیارد/۱زاد تقریبا  اسدبیگی به فرخ

 چه از سود مانده، در اختیار اسدبیگی است که فراری است آن. میلیارد تومان بوده٣۰

 :لیون دالر ارز دولتی فرار کردمی ۸۸با  اسدبیگی مدیرعامل هفت تپه : خبر -*
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اجازه نخواهیم داد وجبی از این خاک به غیر از »گفت  تپه که می اسدبیگی مدیرعامل هفت

، تنها در یک فقره از تخلفاتش، با «ایجاد رفاه و توسعه برای مردم، در مسیر دیگری قرار گیرد
  .اشت جیبش و فرار کردمیلیون دالر را گذ ۷۹های توجیهی اخذ ارز دولتی،  جعل برگه

امید اسدبیگی مدیرعامل پیشین نیشکر هفت تپه که چندماه پیش به کارگران بیچاره گفت 
  .دست در دست هم زیر سایه نظام بمانیم با میلیاردها تومان از پول کارگران متواری شد

ون دالر میلی۷۹در دادگاه امروز رئیس حراست بانک مرکزی گفته شد با همکاری امید اسدبیگی 
 ۷۹. ارز از دولت دریافت شده و با نرخ آزاد در بازار فروخته اند و سودش را به جیب زدهاند

سازی تمام قد از او دفاع  تپه است که رییس خصوصی امید اسدبیگی مالک هفت! میلیون دالر
 .کرده است

ه در دادگاه های چند کاربر توئیتر در مورد فساد مالی امید اسدبیگی است ک متن باال واکنش
 .امروز رئیس حراست بانک مرکزی از او اسم برده شده است

 ! ادعاهای این دزد فراری را گوش کنید -*
 

اجازه نخواهیم داد وجبی از این خاک به غیر از ایجاد »تپه که میگفت اسدبیگی،مدیرعامل هفت
تخلفاتش، با جعل ،تنها در یک فقره از «رفاه و توسعه برای مردم، در مسیر دیگری قرار گیرد

 !میلیون دالر را گذاشت جیبش و گریخت58های توجیهی اخذ ارز دولتی، برگه
با این حال کارگران نیشکر هفت تپه که گرفتن مدیریت کارخانه از این دزد فراری را طلب می 

ضمن این که  .کردند سهم شان شد پرونده های سنگین قضایی، زندان، شکنجه و گرسنگی
 .بیگی نگرفته اند و به جای او پدرش در جلسات شرکت می کندشرکت را از اسد

 
 :برابر محیط زیست است ۰۳های مذهبی و تبلیغاتی  ؛ سهم نهاد۸۸بودجه  -*
 

ایران، سهم نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و سازمان صدا و  ۱٣۷۹در الیحه بودجه 
 ۱٣رسد که حدود  می( تومانمیلیون  //۰٣)سیما در مجموع به بیش از پنج تریلیون تومان 

 .است" امور محیط زیست"برابر بودجه 
میلیارد تومان  ۴/٣شود  هوا هم می کل بودجه امور محیط زیست که شامل مقابله با آلودگی

 .است
، به این معناست (به اضافه صدا و سیما)تریلیون تومانی نهادهای مذهبی و تبلیغاتی  ۰بودجه 

هزار تومان خرج نهادهای مذهبی و تبلیغاتی  ۶۶نفر حدود که حکومت ایران به ازای هر 
  .کند می

  .این در حالی است که بودجه محیط زیست به ازای هر ایرانی، کمتر از پنج هزار تومان است
سازمان بهزیستی ایران که برای ارائه خدمات حمایتی و تامین حداقل   برای یک مقایسه دیگر،

هزار میلیارد تومان  ۴د تاسیس شده است، امسال حدود نیازهای اساسی افراد کم در آم
 .هزار تومان به ازای هر ایرانی /۰یعنی کمتر از . گیرد بودجه می

  : استعفای وزیر بهداشت -*
 

حسن قاضی زاده در جلسه معاونین وزارت بهداشت که در : برپایه خبر منتشره آمده است 
علت رسمی استعفای وزیر . خود خداحافظی کردستاد این وزارت خانه برگزار شد از همکاران 

سوپرمیلیاردر پورشه سوار کمبود بودجه اختصاصی به بهداشت و درمان در الیحه بودجه عنوان 
اما برخی از مخالفان حاکمیت با توجه به بحران موجود، در تحلیلی اغراق آمیز  . است  شده

استعفای وزیر بهداشت . ح کرده انداحتمال استعفای سریالی و فروپاشی کابینه دولت را مطر
 .از جانب حسن روحانی پذیرفته شد 

 :تکرار شد" جمهوری اسالمی ایران"در حماسه دروغین انتخابات -*
 



پس از اینکه دیروز، انتخابات شورای اسالمی کار، توسط کارگران هفت تپه تحریم شد و بیشتر 
به انتخابات شورای اسالمی نام اسماعیل آرا هم باطله بود که اکثرا در آن به عنوان اعتراض 

بخشی نماینده محبوب و واقعی کارگری در رای ها نوشته شده بود و با وجود اینکه نهادهای 
امنیتی و دولتی تمام تالش خود را کردند که با تمدید زمان انتخابات تا آخر شب بلکه تعداد آرا 

لبانه تعداد رای ها چندین برابر مقدار را به حد نصاب برسانند، امروز صبح طی یک اقدام متق
 !واقعی اعالم شد و بدین ترتیب باز هم دروغ و تقلب، حماسه آفرید

در روزهای قبل نهادهای امنیتی و دولتی تالش کردند نام اسماعیل بخشی را در لیست 
کاندیداهای شورای اسالمی بگذارند که مورد اعتراض وی قرار گرفت و دولتی ها موفق نشدند 

از نام اسماعیل بخشی در این بازی سو استفاده کنند؛ سایر نمایندگان پیشین در مجمع 
نمایندگان با چاشنی تهدید و نیز توهم و ناآگاهی خودشان درانتخابات ثبت نام کردند و تالش 

با اینکه شورای اسالمی ناکارآمد و به ( یا به آنان حقنه شده بود که بگویند که) کردند بگویند
! خور است اما این افراد میخواهند از این ناممکن، کسب مطالبات کارگری را ممکن کننددرد ن

نمایندگان سابق به خواسته کارگران پشت کردند و راهی به جز آنچه کارگران هفت تپه به آنها 
نشان داده بودند را رفتند و در انتخابات سراسر تقلب آمیز هم مشارکت کردند و به طرزی 

دیروز و در تمام ساعات برگزاری انتخابات نمایشی، . ش رقصی هم کردندتاسف آور خو
خودروهای امنیتی و نیز گشت های پاسگاه هفت تپه دایم در رفت و آمد بودند که با رعب و 

اما نهایتا مجبور شدند با تقلب و دروغ تعداد آرا را به . وحشت کارگران را وادار به رای دادن کنند
تقلب کنندگان حواسشان نیست که در طول یک . مقدار واقعی اعالم کنند مقداری چندین برابر

آرا واقعی . شبانه روز حتا تعداد آرای چند صد نفری برای مجتمع هفت تپه خجالت آور است
آنقدر کم بوده که برای افزایش آن به چند برابر نتوانستند رای اول را به بیش از هشتصد تغییر 

نشان دادند که برای چند هزار کارگر و در طی انتخاباتی که سه  دهند و با این وضع بازهم
 .شیفت کاری را در بر گرفته است عدد تقلب آمیز هشتصد رای، باز هم خجالت آور است

طی اخبار دریافتی صحبت بر سر اعالم به حد نصاب نرسیدن انتخابات نیز شده اما با توصیه و 
آرای واقعی مهم نیست و همین که اعالم شود  همکاری نهادهای امنیتی اعالم شده تعداد

شورای اسالمی تشکیل شده کافی است و تعداد آرا را دست کاری کردند تا به این خیمه 
 .شب بازی خود جامه عمل بپوشانند

کارگران هفت تپه نشان دادند که به خوبی فرق بین نماینده و تشکل واقعی و مستقل خود با 
اما افراد سابقا عضو مجمع . د شورای اسالمی کار را میفهمندامنیتی مانن-تشکالت حکومتی

نمایندگان نشان دادند که چه به علت تهدید امنیتی و یا به علت توهم خودشان به شورای 
 .اسالمی، شایسته ی نمایندگی کارگران هفت تپه را ندارند

انتخابات شورای با وجود تقلب در تعداد آرا، باز هم و پیشاپیش، این مسخره بازی به نام 
اسالمی نزد کارگران و افکار عمومی شکست خورده است و این بازی های مقطعی نمیتواند 
صدای اعتراض کارگران را خاموش کند بلکه برعکس خشم ما را نسبت به نهادهای دولتی که 

 .به هر طریق، مدافع خصوصی سازی و مدافع اسدبیگی ها هستند را افزایش خواهند داد
است که این نهادهای دولتی که به ضرب و زور و تقلب به پای برگزاری انتخابات  سوال این

شورای اسالمی رفتند با خواسته اصلی و همیشگی ما برای لغو خصوصی سازی چه 
میکنند؟ ما برای لغو خصوصی سازی دست از مبارزه برنخواهیم داشت و معرکه گیری هایی 

 .امثال آن در راه ما سدی ایجاد نمیکندمانند انتخابات کذایی شورای اسالمی و 
ما کارگران هفت تپه دست به انتخاب مجدد نمایندگان واقعی خود خواهیم زد و برای لغو 

 .خصوصی سازی گام های جدی و الزم را برخواهیم داشت
 جمعی از کارگران هفت تپه

 ۷۹دیماه  ۱۱سه شنبه 

از برای آزادی تجمع جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهو -*
 : همکارانشان

در  طی روزهای گذشته : آمده است  ۱٣۷۹دی  ۱۱  شنبه سه برپایه گزارشات منتشره 
مدیریت شرکت در اعتراض به تداوم بازداشت همکاران خود  حالیکه جمع کثیری از آنان عازم

باعث تداوم بودند برخی از عوامل مدیریت با حضور در جمع کارگران با اعالم اینکه این تجمع 



حبس بیشتر کارگران بازداشتی خواهد شد تالش کردند تا از شکل گیری این تجمع ممانعت 
به عمل آورند با این حال حدود یکصد نفر از این کارگران به همراه تعدادی از خانواده های 

هفت کارگر زندانی خود را به مقابل دفتر مدیریت شرکت رساندند و خواهان آزادی همکاران 
  .دانی خود شدندزن

بدنبال این تجمع، رئیس حراست تازه منصوب شده شرکت که از کادرهای ارشد سپاه می 
باشد در محل حاضر شد و با تهدید به بازداشت کارگران توسط نیروهای امنیتی از آنان 

خواست به تجمع خود پایان دهند اما علیرغم این تهدیدات جمعهایی از کارگران به همراه 
خانواده کارگران بازداشتی حاضر به ترک محل نشدند تا اینکه قائم مقام مدیر  جمعی از

عامل شرکت به ناچار در میان معترضین حاضر شد و با تاکید بر اینکه امروز با دادستان اهواز 
جلسه ای خواهد داشت اعالم کرد اقدامات الزم برای آزادی کارگران زندانی انجام خواهد 

  .داد
بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است با راه اندازی از سوی دیگر 

تیر آهن و خط لوله سازی، مقامات و  /۶٣تولید در دو خط تولیدی شرکت، شامل خط 
کادرهای سپاه حضور چشمگیری در کارخانه پیدا کرده اند و زمزمه واگذاری گروه ملی 

عالوه بر این، نیروهای امنیتی . تم االنبیا قوت گرفته استصنعتی فوالد اهواز به قرارگاه خا
کارگران گروه ملی . در محل شرکت حضور چشمگیری دارند و فضای آن بشدت امنیتی است

روز تجمعات و راهپیمائی های خیابانی در عین حال که  ٣۹صنعتی فوالد اهواز در طول 
بودند مخالف واگذاری شرکت به قرار خواهان راه اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی شرکت 

  .گاه خاتم االنبیا نیز بودند
روز از یورش گسترده و شبانه مامورین نهادهای امنیتی به منازل  ۱۹علیرغم گذشت 

نفر از آنان، هفت کارگر معترض این  ۴٣کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز و بازداشت 
غریب حویزاوی، کریم سیاحی، بهزاد مجتمع بزرگ صنعتی به نامهای علی قنواتی، 

علیخانی، مصطفی عبیات، طارق خلفی و کاظم حیدری همچنان در بازداشت هستند و 
. تاکنون پیرامون آزادی این کارگران هیچ پاسخ روشنی به خانواده های آنان داده نشده است

رد اما تا کاظم حیدری از جمله کارگرانی است که از هفده روز پیش تحت بازداشت قرار دا
 .چهار روز پیش همکاران این کارگر زندانی از بازداشت او بی خبر بودند

 

 :در کمیسیون برنامه تصویب شد ۸۸کلیات الیحه بودجه در جلسه عصر امروز؛ -*

 

عضو کمیسیون  ، سیدمهدی فرشادان :آمده است ۷۹دی ۱۱در تاریخ  خبرگزاری مهر به گزارش
 .ه و بودجه خبر داددر کمیسیون برنام ۷۹برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات الیحه بودجه 

در دستور کار جلسه امروز کمیسیون برنامه  ۷۹بررسی کلیات الیحه بودجه : اظهار داشتوی 
 .و بودجه قرار داشت و در نهایت کلیات الیحه بودجه به تصویب رسید

پس از تصویب کلیات، کمیسیون وارد بررسی تبصره : عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد
مقرر شد در هفته های آینده حتی : نماینده مردم سنندج گفت.یحه بودجه شدهای درآمدی ال

در زمان سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، کمیسیون برنامه و بودجه در دو نوبت صبح 
 .و عصر الیحه بودجه را مورد بررسی قرار دهد

 :  تجمع بازنشستگان در تهران و مشهد -*
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مروز در تهران و چند شهر دیگر از جمله مشهد تجمع های اعتراضی گروهی از بازنشستگان ا 
فراخوان این . ا در برابر مجلس شورای اسالمی تظاهرات کردنددر تهران بازنشته ه. برپا کردند

تظاهرات پیشتر از سوی سه تشکل بازنشستگان شامل، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، 
دلیل این تجمع بی . بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای بازنشستگان ایران اعالم شده بود

عیشت و زندگی مناسب توام با سالمت برای توجهی بودجه ی سال آینده ی دولت به تامین م
 .بازنشستگان اعالم شده بود

کل کشور اعتبارات  ۹۷در الیحه بودجه سال : یکی از تجمع کنندگان در این باره اظهار داشت
خاصی برای پرداخت حقوق بازنشستگان پیش بینی نشده است که ما نگران این موضوع 

ما : مسان سازی حقوق بازنشستگان هستیم، افزودوی با بیان این که ما خواهان ه. هستیم
کل  ۹۷از مجلس می خواهیم که در مورد وضعیت حقوقی بازنشستگان در الیحه بودجه سال 

 .کشور تجدید نظر شود تا ما بتوانیم به حق و حقوقمان برسیم
ای ، بر قصد خود بر«تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم»شرکت در این تظاهرات با شعار 

آن ها همچنان با به دست گرفتن پالکاردهایی نسبت به . تحقق مطالباتشان خبر دادند
بازداشت معلمین، دانشجویان و کارگران اعتراض کرده و خواهان آزادی زندانی سیاسی 

شعار برجسته ی دیگر تظاهرات بازنشستگان در تهران تاکید بر اتحاد و همکاری اقشار . شدند
دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد ». ه معلمان، دانشجویان، با کارگران بودمختلف مردم، از جمل

 .از شعارهایی بود که در این تظاهرات شنیده می شد« اتحاد
 :در اثر انفجار در یک شرکت فوالد یزد شش کارگر مصدوم شدند -*
 

مع مجت»دی در صبح امروز در شرکت فوالد اپکو در  55در اثر انفجار صبح امروز سه شنبه 
 .در یزد شش کارگر مصدوم شدند« سازی عقدا گندله

درصد است  /۶اش باالی  در بین مصدومان، یک جوان اهل بخش عقدا نیز هست که سوختگی
 و هنوز از و ضعیت سایر مصدومان خبری در دست نیست

 :هستند خریدارش هم خودشان و کنند می اعالم خصوصی خودشان -*
هکتار مساحت و /۰راس دام و  ///۴شتار روزانه مجتمع گوشت اردبیل با ظرفیت ک

سازی  است،توسط سازمان خصوصی« سعادت آباد»متر که دفتر آن در خیابان ///۴۰زیربنای
 .واگذار شده است« بخش خصوصی»میلیارد تومان به  4به مبلغ 

 !«سازی خصوصی»حسینی، رئیس سازمان  پوری  فکر میکنید خریدارش کیست؟عبدهللا 

هزار ساخت و ساز  ۳۵شناسایی :مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خبر داد -*
 :غیرمجاز در روستاهای مازندران

tps://www.mehrnews.com/news/4501689ht 
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مدیرکل محمد خانی نوذری ،  :آمده است ۷۹دی ۱۱در تاریخ  بوشهر۷ خبرگزاری مهر به گزارش
هزار واحد مسکونی غیرمجاز در حاشیه و بافت روستایی در  ٣۰: بنیاد مسکن مازندران گفت

اراضی کشاورزی استان در کشور بکر و نمونه : گفت وی.گرفته استغرب استان صورت 
در : وی با اظهار اینکه فقط بنیاد مسکن در طرح هادی تصمیم گیری نمی کند گفت.است

وی .هزار واحد ساخت و ساز غیرمجاز در غرب استان صورت گرفته است ٣۰استان مازندران 
تعیین تکلیف شود و در این  ۷۷سیون ماده ساخت و سازهای غیرمجاز باید در کمی: عنوان کرد

هزار واحد ساخت و ساز  ٣۰کمیسیون فقط اعیان را می توان تعیین تکلیف کرد و نمی توانیم 
برای : خانی نودری درباره سیل اخیر مازندران نیز گفت.غیرمجاز را به تنهایی تعیین تکلیف کنیم

 .دیدگان شده است جبران خسارت سیل کمک های معیشتی و بالعوض به خسارت
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اظهار اینکه برخی از واحدهای مسکونی در حریم رودخانه ها 

میلیون تومان برای جابجایی واحدهای مسکونی  /۶در مجموع : ساخته شده است افزود
 ....روستایی تسهیالت و وام بالعوض داده می شود

 :یازده روز از اعتصاب رانندگان گذشت -*

 
و گو با  وزیر راه وشهرسازی در گفت.  اعتراف وزیر راه و شهرسازی به اعتصابات اول دیماه

های خود در خصوص توقف اعتراضات کامیونداران و بازگشت تعادل  و نقل برنامه هفته نامه حمل
 .کرد ای را تشریح به حمل و نقل جاده

ها  ها و توقف بارگیری ن در برخی استانماه مجدداً شاهد اعتصاب رانندگا وی گفت از ابتدای دی
 .هستیم

منابع آبی مازندران روز به روز کاهش :مدیرعامل آب و فاضالب شهری مازندران -*
 :می یابد

https://www.mehrnews.com/news/4501675 

ذبیح هللا ذاکری ، مدیر عامل  :آمده است ۷۹دی ۱۱در تاریخ  نوشهر۷ خبرگزاری مهر به گزارش
استان در حال کم شدن است و باید  روز به روز منابع آبی : گفت آب و فاضالب شهری مازندان 

با اینکه مدیریت مصرف را شروع کردیم ولی : افزودوی  .مدیریت مصرف را سرلوحه قرار دهیم
وی با اشاره به جمعیت شناور در استان مازندران .سفره های زیرزمینی رو به کم شدن است

با اینکه جمعیت شناور در بودجه دیده نمی شود ولی مجبور به ارائه خدمات : گفت
مترمکعبی سه میلیارد تومان هزینه  //۱۰ذاکری با عنوان اینکه ساخت یک مخزن .هستیم

عتباری در شورای کار ساخت مخزن کالردشت بزودی آغاز می شود ولی باید ا: دارد گفت
 ....برنامه ریزی شهرستان برای این طرح درنظر گرفته شود

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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   : قزوین استانداری برابر در کاوش شرکت پرسنل تجمع -*

 

دی با مطالبه درخواست  55پرسنل شرکت کاوش شهرصنعتی البرز، امروز سه شنبه 
 بازگشت به کار در مقابل استانداری قزوین دست به اعتراض زدند

 :خطر فروچاله دشت قزوین را تهدید می کند:ن استان قزوینمدیرکل مدیریت بحرا

https://www.mehrnews.com/news/4501660 

 

مدیرکل ،  مهدیخانیقدرت هللا  :آمده است ۷۹دی ۱۱در تاریخ  قزوین۷ خبرگزاری مهر به گزارش
محدوده های دشت قزوین در بخشی از اراضی و : مدیریت بحران استانداری قزوین گفت

برخی از اراضی و دشت های قزوین در : گفتوی  .معرض خطر فروچاله های عظیم قرار دارد
بر اساس گزارش اداره : وی افزود.مناطق مختلف، در معرض خطر فروچاله های عظیم قرار دارد

کل منابع طبیعی استان، ترک های بزرگ و عمیقی به شکل حلقوی و شعاعی به صورت 
کیلومتررسیده  ٣ناگهانی در اراضی جنگل کاری شده فتح آباد رخ داده که طول آنها مجموعا به 

 .و عمق آنها از چند سانتیمتر تا چند ده متر متغیر است
در پی بازدید تخصصی از منطقه یاد شده و بررسی ساز و کار ترک ها، : مهدیخانی یادآورشد

ده و دستور الزم برای نصب عالیم هشدار و پدیده فرونشست زمین در این منطقه ثابت ش
این : تصریح کرداو  .تمهیدات ایمنی برای ورود افراد و احشام به این منطقه صادر شده است

ترک ها در نتیجه افت آب و نشست سفره در مناطقی که برداشت بی رویه از منابع آب 
 //۱ده در فاصله کمتر از متاسفانه ترکهای ایجاد ش: وی اظهارداشت.. زیرزمینی وجود دارد،

متری جاده اصلی رخ داده و با پیشروی به سمت زیرساختها و روستاهای اطراف، می تواند 
 .خسارات جبران ناپذیری را برجا بگذارد

 : باز نشستگان تجمع هبیانیه ی فراخوان ب -*
 

شستگان اتحاد سراسری بازنشستگان ایران؛ گروه بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای بازن
ایران؛ سه تشکل متعلق به بازنشستکان، با انتشار فراخوان مشترکی اعالم کرده بودند که 

در این بیانیه ی مشترک . روز چهارشنبه در برابر مجلس شورای اسالمی تجمع خواهند کرد
 :آمده بود

 !بازنشستگان ومستمری بگیران
زندگی مناسب توام با رفاه و  حال که عزم واراده ای از طرف مسئولین درتامین معیشت یک

سالمت برای خود نمی بینیم و حاکمیت همچنان با بی اعتنایی پاسخی به مطالباتمان نداده 
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است، در آستانه تدوین بودجه ای که تصویب آن هم اکنون درجریان است بار دیگر به خیابان 
 .می آئیم

ود شرایط زندگی و رفاه و بودجه ای که می بایست تقسیم عادالنه ثروت اجتماعی برای بهب
تولیدکنندگان ثروت، بی نصیب از این بودجه . پیشرفت عمومی باشد، سهمی برای ما ندارد

 .همچنان شاهد استمرار قانونی نمودن فقر و فالکت در ابعادی ویرانگرند
این بودجه برای سروسامان دادن امور حکومتیان و سهم بری دستگاه ها و نهادهای درون 

 .ت تنظیم شده است نه برای رفاه عموم مردمدایره قدر
با . ما بازنشستگان همه صندوق ها، برای دستیابی به مطالبات زیر باردیگر به خیابان می آئیم

تا حق خود نگیریم از پای نمی »چرا که بارها هشدار داده ایم . گامهای راسخ و استوار
 :«نشینیم

بگیران به میزان باالتر از خط فقر  ارتقاء سطح دریافتی حقوق بگیران و مستمری- ۱
 .متناسب با هزینه زندگی استاندارد امروزی  کارشناسی شده 

تهیه و تدوین بودجه سالیانه بر مبنای حمایت از منافع مزدبگیران و تامین منابع مالی الزم - - ۲
همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین با . برای تضمین یک زندگی مناسب بازنشستگان

 ۶۹قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  ۱۲۰و  ۶۴رای کامل ماده اج
اعاده منابع صندوقهای بازنشستگی و جبران . توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق ها- ٣

خسارت و استرداد بدهی های دولت به صندوق ها و ایجاد سازوکار مناسب به منظور کنترل و 
 ازنشستگاننظارت بر آنها توسط منتخبین واقعی ب

  لغو بیمه های تکمیلی و برقراری بیمه کارآمد و رایگان- ۴
توقف سیاست و برنامه های خصوصی سازی درعرصه های تولید، آموزش، بهداشت و - ۰

  درمان و خدمات عمومی
توقف روند پرونده سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی و - ۶

 د و شرط کلیه فعالین صنفی و اجتماعیآزادی فوری و بی قی
  برسمیت شناختن حق ایجاد تشکل های مستقل بازنشستگان- ۹

با توجه به مطالبات مشخص و بارها اعالم شده ی فوق، و همچنین تجارب تاکنونی خود 
دریافته ایم که مذاکره با دولتمردان نتیجه ای جز وعده و وعیدهای توخالی نداشته است و 

بازنشسته ای که مجوز . ام عملی برای بهبود شرایط زندگی ما برعهده آنهاستتوجه و اقد
 .تشکل مستقل را ندارد نماینده ای هم ندارد

ما اعالم می کنیم چنانچه پاسخ عملی درخور به خواسته های ما داده نشود استمرار 
 .نیمتجمعات و اعتراضات برای پیگیری مطالبات خودرا حق قانونی و طبیعی خود می دا

 صبح مقابل مجلس شورای اسالمی /۱دی ماه ساعت  ۱۲وعده ما روز چهارشنبه 
 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران- 
  گروه بازنشستگان تامین اجتماعی- 
 شورای بازنشستگان ایران- 

  :رسید ها نهاد این به دولت بودجه . خزانه از 00 سال ابتدای از -*



 
کشور بیش از  خزانهتراکنش از ۰۱جمعا در  علمیه_حوزهد از ابتدای سال تاکنون چند نها

 اند دهمیلیارد تومان پول دریافت کر۷۲۲
سه برابر »استان کشور در سال آینده و تقریبا  ۲۲این رقم بیشتر از بودجه استانی پیشنهادی 

 است قماستان « کل بودجه استانی

می خواهند مملکت را با اوراق قرضه  08در بودجه : نماینده ارومیه در مجلس -*
 :کنند اوراق

 
دیگر نیاز به  ۷۹گفته که با بودجه  58ی مجلس در مورد بودجه «اصولگرا»قاضی پور نماینده 

درصد آموزش و پرورش  57درصد کارمندان باید اخراج گردند، 57. نیست براندازی#و  آمریکا#
باید تعطیل شود، تعدادی از نواحی آموزش و پرورش ادغام می شوند، دانشگاه ها منحل می 

اوراق به همه چیز می . میلیارد وام گرفته می شود 9شوند و ادغام می شوند، از روسیه 
 مملکت را می خواهند با اوراق اوراق کنند. حساب کنند خواهند

 ۳۳۱۱تدوین طومار از سوی دانشجویان بسیجی دانشگاه رازی صورت گرفت؛ -*

 :سازی واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه امضایی برای شفاف

https://www.mehrnews.com/news/4501109 

 

دانشجوی دانشگاه  //٣۶ :آمده است ۷۹دی ۱۱در تاریخ  کرمانشاه۷ خبرگزاری مهر به گزارش
سازی  تان خواستار شفافبا تدوین یک طومار خطاب به مجمع نمایندگان اس رازی کرمانشاه

دانشجوی  //٣۶در این نامه که از سوی بیش از .واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه شدند
دانشگاه رازی کرمانشاه به نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی نوشته شده آمده 

قانون  ۴۴همانطور که می دانید، در دوره های مختلف، دولت ها به بهانه ی اجرای اصل : است
اساسی در پی واگذاری شرکت های مختلف دولتی براساس الگوی افزایش درآمد و نه 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%82%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4501109/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4501109/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4501109/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


به نحوی که این نوع نگاه به خصوصی سازی موجب دیده .افزایش کارایی برای خود بوده اند
نشدن برخی مؤلفه ها همچون اهلیت و سابقه خریداران، قیمت گذاری واقعی از دارایی ها و 

 .قابت و شفافیت در روند واگذاری ها شده استارزش آن شرکت و ر
متأسفانه این نگاه درآمد محور به حدی است که حتی سعی می کنند به طرق مختلف 

ده جلوه دهند تا بتوانند با دور زدن قوانین و بدون نظارت، آن شرکت  شرکت ها را به ظاهر زیان
واگذاری ها می توان به هپکو را به اشخاص نزدیک به مسئولین واگذار کنند و از این قسم 

مستحضرید که استان کرمانشاه .اشاره کرد... اراک، ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و
بی نصیب نبوده و پاالیشگاه  –با نگاه درآمد زایی نه کارآمدی -نیز از این موج خصوصی سازی

یت، در حالی که در سال سابقه فعال /۹کرمانشاه؛ دومین پاالیشگاه قدیمی کشور، با بیش از 
طول این سال ها یک شرکت سودآور بوده و حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز به فعالیت خود 

 /۲۱میلیارد تومان بوده ، طی فرایندی مشکوک به قیمت  ///۲ادامه داده و ارزش واقعی آن 
قه فعالیت میلیارد تومان نقدی، به فردی که ساب ۱۹میلیارد تومان آن هم در ازای دریافت تنها 

حال که نزدیک به دو سال از این واگذاری .در حوزه نفت و پاالیش را نداشته واگذار شده است
پر شائبه می گذرد این سواالت در اذهان شکل گرفته که چه شده که نمایندگان استان 

کرمانشاه که ابتدا فریاد احقاق حق ضایع شده مردم را بر می آوردند، در حال حاضر برخی از 
ان سکوت پیشه کرده و این مسئله را پیگیری نمی کنند؟ مگر شما نبودید که مصاحبه کرده آن

و در مجلس نطق های غرا ایراد می فرمودید که بیت المال را به حراج گذاشتند و حق مردم 
لذا دانشگاهیان خواستار شفافیت در اموال و دارایی ها و روند !کرمانشاه را ضایع کردند؟

شگاه هستند و از شما می خواهند گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری پاالیشگاه واگذاری پاالی
توسط مجلس شورای اسالمی آماده شده و عملکرد خود نسبت به تحقیق و تفحص صورت 

 .گرفته را به دانشگاهیان و عموم مردم ارائه کنید

 : تجمعات اعتراضی کارگران خدماتی نیشابور و همسرانشان -*
 

ه کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور در ادامه اعتراضاتشان به پیمانی دیما ۱۱روز 
 . به همراه خانواده هایشان تجمع اعتراضی بر پا داشتند شدن قراردادهایشان

 :چالوس با کمبود منابع آبی مواجه است:فرماندار چالوس -*
https://www.mehrnews.com/news/4501611 

فرماندار  ،محمدناصر زندی :آمده است ۷۹دی ۱۱اریخ در ت نوشهر۷ خبرگزاری مهر به گزارش
چالوس با بیان اینکه چالوس با کمبود منابع آب مواجه است خواهان توجه برای مسئوالن امر 

وی با .بخشی از آب مورد نیاز از طریق نوشهر تامین می شود: گفتوی  .برای حل مشکل شد
منابع آب : تجهیز چاه های شد و گفتبیان اینکه منابع آبی شهرستان کافی نیست خواستار 

وی با .شهرستان باید مجهز شوند و در حوزه منابع آب روستایی نیز باید تدبیر خاص صورت گیرد
راهداری باید در : کندوان ویژه و نیازمند توجه اساسی است گفت –اظهار اینکه محور چالوس 

و شهرسازی نیز چهاربانده شدن  زمینه امکانات مورد نیاز برای نگهداری راه مجهز شود و راه
وی زباله را مشکل اول شهرهای غرب مازندران ....دزدبن را تسریع بخشد –محور مرزن آباد 
منتظریم پروژه زباله سوز نوشهر زودتر آغاز شود تا مشکل زباله در غرب : برشمرد و گفت

 ....استان مرتفع شود
 
 صدای دانشجو  -*

میلیارد  00فروش پاالیشگاه فقط  م خصوص سازی؛غارت ایران با نا: دانشجو ۳۳۱۱
 :تومان

 

https://www.mehrnews.com/news/4501611/%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4501611/%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4501611/%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4501611/%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4501611/%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
ای خطاب به نمایندگان مجلس، خواستار  دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه در نامه //٣۶

ضابطه به بخش خصوصی شدند و  های بی المال در جریان واگذاری جلوگیری از حیف و میل بیت
 .انی کردندنسبت به سرنوشت پاالیشگاه کرمانشاه ابراز نگر

 :در این نامه آمده است
سال سابقه فعالیت، در  /۹پاالیشگاه کرمانشاه دومین پاالیشگاه قدیمی کشور، با بیش از 

ها یک شرکت سودده بوده و حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز به  حالی که در طول این سال
ی فرایندی مشکوک به میلیارد تومان بوده، ط ///۲فعالیت خود ادامه داده و ارزش واقعی آن 

میلیارد تومان نقدی، به فردی که  ۱۹میلیارد تومان آن هم در ازای دریافت تنها  /۲۱قیمت 
 .سابقه فعالیت در حوزه نفت و پاالیش را نداشته، واگذار شده است

ها و روند واگذاری پاالیشگاه هستند و از  لذا دانشگاهیان خواستار شفافیت در اموال و دارایی 
خواهند گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری پاالیشگاه توسط مجلس شورای اسالمی  یشما م

آماده شده و عملکرد خود نسبت به تحقیق و تفحص صورت گرفته را به دانشگاهیان و عموم 
 .مردم ارائه نمایید

 شنیده صدایمان چرا/صندوق مقابل مشهد کشوری بازنشستگان تجمع -*
 !شود؟ نمی

 

جمعی از بازنشستگان کشوری مشهد در  :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲رش خبرنگار ایلنا، به گزا
مقابل صندوق « سازی همسان»اعتراض به نواقص الیجه بودجه و نادیده گرفته شدن 

این معترضان که همزمان با .بازنشستگی در خیابان آبکوه مشهد تجمع اعتراضی برپا کردند
اند، خواستار افزایش سهم  لس به خیابان آمدهتجمع بازنشستگان تهرانی مقابل مج

ها در تنظیم  گویند دولتی سازِی حقوق بازنشستگان در الیحه بودجه هستند و می همسان
خواهند در  این بازنشستگان از نمایندگان مجلس می .اند بودجه صدای دادخواهی ما را نشنیده

را باال ببرند و به مطالبات سازی  کنند، سهم همسان اصالحاتی که روی بودجه اعمال می
 .بازنشستگان توجه کنند

 :مشهد در بازنشستگان تجمع -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710642-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%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-9/710642-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
گروهی از بازنشستگان  :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲برپایه خبر مندرج در شبکه تلگرام در 

کشوری در مشهد همزمان با تهران در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات شان در مشهد 
و با سر دادن شعار و بلند کردن بنر ها فریاد  مپ بنزین تجمع کردنددر خیابان آبکوه جنب پ

 . اعتراضی سر دادند 

  :اعالم همبستگی کارکنان بیمارستان امام خمینی با کارگران -*
 

کرج برای پیگیری احیای این مرکز " امام خمینی"دیماه دهها نفر از کارکنان بیمارستان  ۱۲روز 
در رابطه با این . سازی کشور تجمع کردند ل سازمان خصوصیدرمانی و طلبهایشان در مقاب

موضوعات کارکنان این بیمارستان تجمعات بسیاری بر پا کرده اند و زیر فشار همین اعتراضات 
. اما هنوز هفت تا هشت ماه حقوق طلب دارند. ماه پایه حقوق آنان پرداخت شد ٤اخیرا حدود 

ه فروش گذاشته شده و کارکنان آن خواستار راه اندازی الزم به یادآوریست که این بیمارستان ب
در حرکت اعتراضی . دوباره بیمارستان و بازگشت به کار و پرداخت فوری طلبهایشان هستند

این روز کارکنان بیمارستان امام خمینی طی اقدامی جالب همبستگی خود را با کارگران فوالد 
 .کردنداهواز، نیشکر هفت تپه، هپکو و آق دره اعالم 

 هزار ۳۱۱ واریز آیا/اند داده کارگر هر به تومان میلیون ۰ فقط سال ابتدای از -*
 !نیست؟ کارگران دادن   بازی تومان،

 

جمعی از کارگران شهرداری مریوان در  :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲به گزارش خبرنگار ایلنا، 
زمانی که : گویند این کارگران می.تماس با خبرنگار ایلنا، از اوضاع بد معیشتی خود انتقاد کردند

د آمد، قرار شد که دستمزدهای کارگران به موقع پرداخت در تیرماه سال گذشته، شهردار جدی
های گذشته را نیز با ما  شود اما نه تنها پرداخت دستمزدها مرتب نشد بلکه معوقات سال

اند، با انتقاد  خود را نگرفته ۷۶کارگران شهرداری مریوان که هنوز عیدی .تسویه حساب نکردند
 ۴از ابتدای سال جاری فقط : گویند هر میتوجهی مقامات ازجمله اعضای شورای ش از بی

 تومان هزار ۳۱۱ نیز (ماه دی دوازدهم) امروزاند؛ میلیون تومان به حساب کارگران ریخته
 ما مشکالت ناچیز مبلغ این با کنند می فکر آیا اند؛ کرده واریز کارگر هر حساب به

همین مریوان حداقل دانند که کرایه یک خانه متوسط در  آیا نمی! شود؟ می حل کارگران
مان را بچرخانیم؟ آیا  ما کارگران چگونه باید امورات زندگی! هزار تومان است؟ //۰ماهانه 
 ...هزار تومان، بازی دادن کارگر نیست؟ //٣پرداخت 

 
تجمع اعتراضی با هدف اعالم همبستگی با کارگران فوالد اهواز، نیشکر هفت  -*

 : ...تپه، هپکو، آق دره و

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710418-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710418-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
، جمعی از کارگران و کارکنان بیمارستان خمینی کرج در ۱٣۷۹دی ماه  ۱۲هارشنبه امروز چ

 .اعتراض به مطالبات مزدی خود، اقدام به برگزاری تجمع کردند
( نایب رییس شورای اسالمی کار بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج)قاسم طاهری 

بات مزدی ما باقیست و انتظار داریم که ماه از مطال ۹الی  ۹هنوز بین : "پیرامون این تجمع گفت
در تجمع امروز جدا از اینکه به دنبال این هستیم که . مسئوالن به آنها رسیدگی کنند

خواهیم همبستگی خودمان را با کارگران فوالد  مطالباتمان را به گوش مسئوالن برسانیم، می
 ". هم نشان دهیم... اهواز، نیشکر هفت تپه، هپکو، آق دره و

 :تجمع اعتراضی کارگران شیر و لبنیات وارنا -*
 

کارگران شیر و لبنیات وارنا در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات آنان  ۷۹دی۱۲روز چهارشنبه 
 .بعد از یکسال، مقابل دادگستری ورامین تجمع کردند

 :همسرانشان و نیشابور خدماتی کارگران اعتراض -*

 

در ادامه اعتراضات صنفی کارگران خدماتی  :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ناحیه دو شهرداری نیشابور، شماری از کارگران به همراه همسرانشان به صورت جداگانه در 

در تجمع نخست، همسران کارگران .مختلف شهر نیشابور تجمع اعتراض برپا کردند نقاط
معترضان در این .خدماتی منطقه دو شهرداری نیشابور مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند

های خود پرداخته و خواستار تامین شدن امنیت  ها و دغدغه ترین خواسته تجمع به بیان مهم
روزی در نقاط مختلف هم به شهرداری  سالها به صورت شبانهشغلی همسرانشان شدند که 

گویند که از ابتدای ماه جاری، شهرداری  این کارگران می....و هم به مردم شهر خدمت کرده اند
نیشابور وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش خدماتی این مجموعه را از حالت قرارداد 

تیجه امنیت شغلی ما در معرض تهدید قرار گرفته مستقیم به پیمانکاری تغییر داده و در ن
 ....است

 : کردند تجمع سازی خصوصی برابر در اصولگرا و بسیجی عوامل بار این -*

 
دی در برابر سازمان خصوصی سازی در  52جمعی از عوامل بسیجی و طلبه امروز چهارشنبه 

باید دید پشت این همه »: تهی مجلس از تبریز گف«اصولگرا»بیگی نماینده . تهران تجمع کردند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710432-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86


 «.های رانتی چه کسانی هستند و همه باید محاکمه شوند سازی خصوصی
، دزدان سرگردنه، حامیان تجاوز جنسی به کودکان، پاسداران «برادران قاچاقچی»دکل خواران، 

تاریک اندیشی و خرافه پرستی حاال که طشت رسوایی خصوصی سازی ها از بام افتاده، فیل 
د کارگران هفت تپه و فوالد اهواز و آق دره کرده؟ موقعی که واگذاری ها صورت می شان یا

 گرفت کدام گوری بودند؟ 
 موقعی که کارگران آق دره را شالق می زدند؟

 موقعی که صورت هم طبقه ای های ما را در هپکو خونین می کردند؟
 موقعی که حکم های طوالنی زندان می دادند؟

 را بازداشت می کردند؟ موقعی که علی نجاتی
 موقعی که اسماعیل بخشی را در زندان شکنجه می کردند؟

 ماه ۰ طی کارگر ۰۵۱/کارخانه وضعیت به اعتراض در خودرو اگزوز کارگران تجمع -*
 :شدند تعدیل

 

« اگزوز خودرو»گروهی از کارگران کارخانه   :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲، به گزارش خبرنگار ایلنا
توجهی کارفرما به وضعیت شغلی  خراسان واقع در شهرستان نیشابور در اعتراض به آنچه بی

طبق ادعای .خوانند، در محدوده محل کار خود دست به اعتراض صنفی زدند خود و کارخانه می
کارگر  /۱۰ماه گذشته حدود  ۴رخانه باعث شده طی کارگران معترض، افزایش مشکالت کا

در عین حال میزان تولیدات کارخانه نسبت به قبل کاهش یافته . پیمانکاری شرکت تعدیل شوند
اند؛ کاهش تولیدات  این کارگران همچنین مدعی.اند و کارگران نگران امنیت شغلی خود شده

رگران تبدیل به یک شیفت شده که کاری کا  شیفت ٣کارخانه و بازار فروش سبب شده تا 
طبق اظهارات کارگران؛ هرچند .تبعات آن در میزان دستمزد دریافتی کارگران تاثیرگذار بوده است

مشکالت مالی کارخانه در یک سال گذشته، تاثیری بر پرداخت مطالبات مزدی کارگران این 
ت، تمدید قراردادهای چند واحد تولیدی نداشته است اما آنها نگرانند که با ادامه این وضعی

معاون مالی و اداری اگزوز خودرو )علی صبوری شرق .ماهه آنها با مشکل مواجه شود
کارگران : با تایید خبر تعدیل تعدادی از کارگران پیمانکاری اگزوز خودرو به ایلنا گفت( خراسان

اد این کارگران تعد. های پیمانکاری زیرمجموعه اگزوز خودرو هستند تعدیلی از کارگران شرکت
پیمانکار این : او افزود.اند نفر بوده /۹دانم اما در چند ماه گذشته بیش از  پیمانی را دقیق نمی

در نتیجه این پیمانکار با . سازان منطقه طرف قرارداد است کارخانه در عین حال با سایر قطعه
 .مشغول به کار کند تواند کارگران مذکور را در جایی دیگر قطع همکاری با اگزوز خودرو می

 :ن را مجروح ساختند انیروی ضد شورش کشاورز -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710583-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%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-9/710583-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
خواهان در  آثار بجا مانده از ضرب و شتم کشاورزان توسط نیروی انتظامی در تجمع امروز حقابه

 پل خواجوی اصفهان

 :خواجو پل مقابل در اصفهان کشاورزان بزرگ تجمع -*

 

از کشاورزان شرق و غرب اصفهان جمعی   :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲به گزارش خبرنگار ایلنا، 
هایشان در مقابل پل خواجو در اصفهان تجمعی  در اعتراض به تداوم پایمال شدن حقآبه

دار اصفهان در  نفر از کشاورزان حقآبهصبح امروز جمعیتی در حدود صدها .اعتراضی برگزار کردند
شان در مقابل پل خواجو و در بستر خالی از آب و  های قانونی اعتراض به پایمال شدن حقآبه

رود  به گفته کشاورزان؛ آنها صرفا خواستار حقآبه خود از زاینده.رود تجمع کردند خشکیده زاینده
 .نابع آب ندارندو تونل اول کوهرنگ هستند و نیازی به انتقال دیگر م

  :تجمع بازنشستگان در برابر مجلس -*

  
بازنشستگان صندوق های مختلف در برابر مجلس که  50دی ماه  52در تجمع امروز چهارشنبه 

 :پیش از این در شبکه های اجتماعی فراخوان داده شده بود، مطالبات زیر مطرح شده است
بیمه ی همگانی کارآمد و  -2ی مستمری ها، اجرای دقیق همسان سازی و ترمیم عادالنه  -5

انحالل صندوق های  -4کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در معرض بحران  -3مناسب،
 بازنشستگی بی خاصیت برای بازنشستگان 
 :برخی از شعارهای تجمع امروز بازنشستگان

ظلم ۷  آزاد بایدگردد معلم زندانی۷  تورم گرانی جواب بده روحانی۷  تورم گرانی بالی جان مردم
 و ستم کافیه سفره ما خالیه

۷ مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی۷ مجلس حمایت می کند!دولت خیانت می کند
 ! اتحاد!اتحاد! معلم! دانشجوی! کارگر۷   بازنشسته به پا خیز علیه فقر و تبعیض

 :تجمع اعتراضی اهالی روستای مرسه دهستان سیاهکلرود چابکسر  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710458-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710458-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710458-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88


 
 

چابکسر در اعتراض به  سیاهکلروداهالی روستای مرسه دهستان  ۷۹دی  ۱۲روز چهارشنبه
 .دست به تجمع اعتراضی زدند !!!مرکباتشان توسط منابع طبیعی  درختان_قطع

الزم به توضیح اینکه منابع چپاولگر به اصطالح طبیعی به بهانه های واهی درختان مرکبات 
 .کشاورزان این روستا را قطع میکنند

 :ازی؛س تپه از خصوصی های کارگران نیشکر هفت روایت رنج -*

 
گزارش میدانی علی رفاهی در سفر به شوش و دیدن و شنیدن آنچه در نیشکر هفت تپه بر 

بهادرها برای کنترل اعتصابات،  از بزن۷ تپه های هفت تاراج دارایی:کارگران و این صنعت گذشت 
حقوقی نبوده که آن را بدون اعتصاب ۷ کردند سرکوب، جاسوسی و خبرچینی استفاده می

 بگیریم
 :مشروح گزارش را در لینک زیر بخوانید

710352-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 پزشکی علوم های شگاهدان بازنشستگان خدمت پایان پاداش مطالبات پرداخت -*
 :شد آغاز

 

حساب توییتر سازمان برنامه و بودجه با   :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ارسال پیامی اعالم کرد که با دستور محمدباقر نوبخت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت 

ن برنامه و بودجه مطابق اعالم سازما.های علوم پزشکی آغاز شد بازنشستگان دانشگاه
ها براساس زمان بندی وصول تدریجی درآمدها تنظیم شده است تا به ترتیب زمان  پرداخت

  .ماه آینده به طور کامل مطالبات این افراد پرداخت شود 2بازنشستگی و طی 

 :و اشتغال خالص! افزایش بیکاری -*
 

را منتشر کرده که طبق آن  ۱٣۷۹ کار در پاییز سال مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی
درصد از جمعیت فعال  ۱۱٥۹دهد که  تر نشان می ساله و بیش /۱بررسی نرخ بیکاری افراد 

 .اند بیکار بوده( شاغل و بیکار)کشور 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-710352
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710686-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710686-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 ۱۰۷نفر افزایش به سه میلیون و  ٣۹۴هزار و  ۰۶جمعیت بیکار کشور با : این آمار می گوید
 هزار نفر رسیده است

فعالیت های »اعالم کردن « مثبت و امیدوار کننده»امروز در جلسه هیات دولت با روحانی هم 
میلیون  ۲۴آمار اشتغال خالص برای اولین بار در کشور تقریبا به مرز »: گفته« اقتصادی کشور

 «.نفر رسیده است

 :یافت خاتمه استانداری وعده با قزوین «کاوش« کارگران تجمع -*

 

در  گذشته روز معترضان از کارگرانی هستند :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲به گزارش خبرنگار ایلنا، 
واکنش به تعدیل خود از کارخانه در مقابل ساختمان استانداری قزوین دست به اعتراض صنفی 

روز گذشته : گویند رسد، می نفر می /۹این کارگران که شمار آنها به حدود  .زنده بودند
 .ای را به صورت حضوری با نمایندگان آنها ترتیب دادند جلسهمسئوالن استانداری قزوین 

به گفته آنان؛ مسئوالن استانداری قزوین با گوش دادن به سخنان و مشکالت کارگران از زبان 
پیگیری و مطرح کردن مشکالت را در کمیسیون کارگری استان   نمایندگان کارگری وعده

گشت به کار و مشخص شدن وضعیت مطالباتمان خواسته ما باز: کارگران تصریح کردند.دادند
اند وضعیت این کارخانه به دلیل وصول نشدن مطالبات  در عین حال این کارگران مدعی. است

کارخانه از چند خودروساز بحرانی شده و اگر خودروسازان حداقل بخشی از مطالبات محل کار 
 ....هند گشتانها را پرداخت کنند، آنها دوباره به محل کار خود بازخوا

 

الیحه بودجه بدون / تجمع کارگران، معلمان و پرستاران بازنشسته مقابل مجلس -*

:توجه به مطالبات قانونی ما تنظیم شده است  

 

روز دوازدهم دی  :آمده است ۷۹دی ماه ۱۲به گزارش خبرنگار ایلنا، به گزارش خبرنگار ایلنا، 
های مختلف، مقابل خانه ملت آمدند تا صدای دادخواهی  جمعی از بازنشستگاِن صندوق ،ماه

این بازنشستگان که در میان آنها، کارگران و معلمان و .خود را به گوش نمایندگان مردم برسانند
خورد، چند خواسته  پرستاران بازنشسته و همچنین بازنشستگان صندوق فوالد به چشم می

 ها، مستمری ی عادالنه ترمیم و سازی همسان دقیق اجرای :مشخص و کلیدی دارند
 در بازنشستگی های صندوق به دولت کمک مناسب، و کارآمد همگانی ی بیمه

 برای توانند نمی که ای بازنشستگی های صندوق انحالل و بحران معرض
های ما که  هیچیک از خواسته: گویند این بازنشستگان می.باشند مثمرثمر بازنشستگان

در نظر گرفته  58ایم، در الیحه بودجه  گذاران رسانده آنها را بارها به گوش مسئوالن و سیاست
ایم تا اعتراض خود را به گوش نمایندگان مجلس  نشده است؛ برای همین مقابل مجلس آمده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710520-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-710024
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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-9/710464-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%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-9/710464-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%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-9/710464-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%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-9/710464-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


خواهیم در بررسی الیحه بودجه مطالبات بازنشستگان را  ما از نمایندگان مجلس می. برسانیم
 ...درنظر بگیرند و این بودجه را به نفعِ بازنشستگان و فرودستان اصالح کنند

 :شد  آموز سیستانی دیگری قربانی چراغ نفتیدانش  -*

 
 :مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 

از توابع شهرستان زهک هنگامی که یکی " روستای پلگی سید"صبح امروز در مدرسه حجت 
از دانش آموزان در حال ریختن نفت درون بخاری نفتی بوده، ناگهان چراغ آتش گرفته و باعث 

 .شود پای این دانش آموز با سوختگی مواجه شودمی 
با عنایت به بخشنامه های ابالغی به مدارس و حساسیت ها و آموزش ها و توصیه هایی که 

دراین ایام به مدیران مدارس در سطح استان ارائه شده است، به علت سهل انگاری، 
 .برای رسیدگی ارسال شد مدیرمدرسه یاد شده لغو ابالغ و پرونده وی به هیئت تخلفات اداری

 خط از باالتر به را بازنشستگان حقوق در نامه اعتراضی بازنشستگان مطرح شد؛ -*
 !بپردازیم تاوان باید که ایم ردهنک قصور ما/برسانید فقر

 

پس از تجمع گسترده   :آمده است ۷۹دی ماه ٣۱ در تاریخ پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسالمی، بازنشستگان تامین اجتماعی، یک نامه 

این نامه که . اعتراضی به مجلس شورای اسالمی، ریاست جمهوری و وزارت کار تحویل دادند
تنظیم شده، شامل ( بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی)توسط هیات مدیره گروه بستا 

در این نامه .بگیران تامین اجتماعی است ها و مطالبات مستمری ترین دغدغه مهم
 سی که ای بازنشسته انسان میلیونها امروزه که نیست مکررات تکرار به نیازی:خوانیم می

 اندک چند هر آرامشی شان زندگی پایانی دهه دو یکی در تا شیدندک محنت و رنج سال
 به دست خود اشتغال دوران از تر سهمگین مراتب به مصائبی و مشکالت با باشند داشته

 نفره دو خانواده یک تشکیل و سالم تنی با را اشتغالمان دوران بازنشستگان ما اگر .گریبانند
 و دادماد و عروس و دانشگاهی فرزندان و رنجور تنی با را خود بازنشستگی دوران کردیم، آغاز
 حساب به قصوری هیچ بی را خود دسترنج سوم یک سال، سی مدت به ما .ایم کرده آغاز نوه

 چند هایمان، خانواده شدن بزرگ و کهولت دوران در تا کردیم واریز اجتماعی تامین سازمان
 اما .شویم برخوردار دغدغه کم و انسانی زندگی یک برای هایی حداقل از  شده که هم سالی

 تامین سازمان بازنشستگان ما درصد 07 از بیش امروز که فریاد، و درد و تاسف بسی جای
 حقوق آنچنان از ناچیز درصدی استثنای به نیز مابقی و هستیم بگیر حداقل اجتماعی

 بازنشستگی دوران ی شایسته و شرافتمندانه زندگی یک کفاف تا نیستند برخوردار ای ماهیانه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710858-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%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-9/710858-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85


 آن اموال و اجتماعی تامین سازمان وضعیت و ما امروز بار محنت شرایط تردید، بدون .بدهد را
 سازمان اعضای ما سوی از قصور ریالی حتی ی نتیجه نه شستا، مجموعه زیر های شرکت در

 شود می گفته که آنگونه نه و اشتغال دوران در هایمان بیمه حق پرداخت در اجتماعی تامین
 شاغلین و بازنشستگان ما یا و بازنشستگان بین ما فی های پرداختی در تبعیض وجود نتیجه
این بازنشستگان در ادامه نامه وضعیت فعلی تامین اجتماعی و بازنشستگان آن را .است

ها شامل  اند؛ این خواسته های خود را عنوان کرده خواسته اند و  ها دانسته نتیجه قصور دولت
حقوق ماهیانه ما بازنشستگان به باالی خط فقر و در حد یک زندگی شایسته : وارد استاین م

های خود را به صندوق سازمان  و مرفه دوران بازنشستگی افزایش پیدا کند، دولت همه بدهی
های وارده به اموال ما در سازمان تامین  واریز نماید و در اقدامی عاجل تمامی خسارت

   .ایداجتماعی را جبران نم

 !۸۸الیحه بودجهدر اعتراض به  کمپین معلوالن -*  

 
 

آمیز،غیرسیاسی،غیرمذهبی، غیرامنیتی و صرفا  یافته،مسالمت دومین فرآخوان تجمع سازمان
تشکیل اجتماعات و »قانون اساسی کشور؛ ۲۹استناد بر اصل  با معلوالن کمپینصنفی 

مقابل  « ها،بدون حمل سالح،به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است پیمایی راه
 اسالمی_شورای_مجلس

 ۷۹کمبود اعتبارات اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در سال : علت تجمع
 پایان  ۱۰دی ساعت  ۱۶یکشنبه ۷ صبح آغاز  ۷دی ساعت  ۱۶زمان؛یکشنبه 

 خیابان مجاهدین اسالم مقابل مجلس:نشانی
گونه مسئولیتی  در قبال شعارهای غیرپیشنهادی و سوءاستفاده افراد هیچ معلوالن_کمپین

 .ندارد
 شعارهای پیشنهادی کمپین ؛

 !اجرا باید گردد معلوالن_قانون✓

 ۶ماده !حق مسلم ماست توانبخشی_بیمه✓

 ۲فصل !شهر حق مسلم ماست سازی مناسب✓

 ۲فصل!حق مسلم ماست عمومی_نقل_و_حمل✓

 ۲۹ماده   !حق مسلم ماست دستمزد_حداقل✓

 ۶فصل#و  ۰فصل!حق مسلم ماست اشتغال#و  مسکن✓

 «!حق مسلم ماست معلوالن_قانوناجرای ✓»

 !نباید بشه؟ اجرایب شده تصو قانون✓

 !حق مسلم ماست برابر_فرصتهای✓

 ؟کجاست_ما_بودجه✓

 :چالش بیمه تکمیلی ،فرم نگار -*
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ی مفید و کارآمد برای  ناکارآمد خواستار بیمه بیمه به نگار نه نفر با امضای فرم ///۱۰بیش از 

 .اند و بازنشسته شدهفرهنگیان شاغل 
 کارآمد_بیمه_به_دسترسی_عدم

 یعنی مرگ خاموش فرهنگیان 
 .زیر شوید و بیانیه اعتراضی را امضا کنید" فرم نگار"در صورت تمایل لطفا وارد 

https://goo.gl/forms/cTMSCQw7RWt0YWBf2 
https://t.me/faealane 

 کارخانه وضعیت تکلیف تعیین خواستار ای نامه در تبریز سازی ماشین کارگران -*
 :شدند

سازی  کارگران ماشین  :آمده است ۷۹دی ماه ٣۱ شنبه در تاریخ پنج به گزارش خبرنگار ایلنا،
ای خطاب به مسئولین کشور خواستار تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شرکت  تبریز در نامه

سازی تبریز نقطه آغازین و نگین صنعت ایران  شرکت ماشین:در این نامه آمده است .شدند
ها نقش  ع تولیدی در تمامی زمینهاسالمی بوده و در ایجاد کارخانجات و تامین تکنولوژی صنای

محوری ایفا نموده ولی متاسفانه به دلیل عدم توجه به فلسفه تاسیس این شرکت عظیم 
های پیشین و همچنین عدم رعایت اهلیت و سنخیت خریداران در بالتکلیفی  صنعتی طی دهه

نا سازی در شرایط  بسر برده و به واسطه عدم واگذاری صحیح از سوی سازمان خصوصی
رود در صورت نداشتن اراده مسئولین محترم کشوری  مطلوب تولیدی به سر برده و بیم آن می

در حل مشکالت این واحد عظیم مادر صنعتی و دانش بنیان شاهد بروز تجمعات خواهیم 
تقاضا داریم نسبت به موارد ذیل امعان نظر داشته تا شاهد بالندگی و سربلندی ایران ....بود

 :اسالمی باشیم

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت محوریت با شرکت حقوقی وضعیت تکلیف تعیین-۱
 با فرسوده تولیدی خط تجهیز و نوسازی و ساماندهی هدف با واگذاری لیست از خروج-۲

 نقش ایفای جهت شرکت فناوری توسعه رویکرد با خویش تولیدی ابزار های ماشین و امکانات
 .جهانی بازارهای در حضور و کشور صنعت در بدیل بی

 و مشخص کارخانه اصلی متولی و مالکیت شرکت شدن متالشی از جلوگیری جهت به-٣
 تجارت و معدن صنعت، وزارت محوریت با شده ایجاد عدیده مشکالت فصل و حل جهت هیئتی
 .گردد تشکیل

 .گیرد قرار توجه مورد اساسی قانون ۴۴ اصل کلی های سیاست ۱۷ ماده ب بند اجرای-۴
 جهت کشور صنعتی های دانشگاه با تبریز سازی ماشین شرکت همکاری مجدد احیای وملز-۰

 اهم در ها دانشگاه تحصیلکردگان و نخبگان از گیری بهره با ابزار ماشین صنعت تکنولوژی ارتقای
 .گیرد قرار ها ریزی برنامه

 به لبیک راستای در تبریز سازی ماشین شرکت تولیدات از مختلف صنایع استفاده تاکید لزوم-۶
 و معدن صنعت، وزارت اولویت در ایرانی کاالی از حمایت در والیت عظمای مقام فرمایشات

 .گیرد قرار تجارت
 
ی نادیده گرفتن حقوق ومطالبات بجا مانده، رانندگان وکارگران شرکت واحد ازسو -*

 :مدیریت را محکوم میکنیم
 

مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی طی دو سال گذشته به مرور مزایای دریافتی کارگران و 
تا حدی که کارفرما حق . رانندگان زحمتکش شرکت واحد را قطع و یا از آن کاسته است
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پرداخت درصد رانندگان و کارگران واجد شرایط بازنشستگی را با تاخیر حدود ده ماهه ۴بیمه
و پس از بازنشستگی نیز . می کند و بازنشستگی این زحمتکشان با تاخیر صورت می گیرد

 با تاخیر بیش از شش ماه پرداخت میشود( حق سنوات)پاداش پایان کار کارگران بازنشسته 
در صورت عدم پاسخگویی وبی توجهی مسئوالن وعوامل مدیریتی نسبت به مطالبات به حق 

ن، سندیکای کارگران شرکت واحد روش های اعتراضی رانندگان را حق مسلم کارگران ورانندگا
 .کارگران میداند وازاعتراضات احتمالی ، همچون گذشته حمایت میکند

 همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت

 های سازی خصوصی در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز مطرح شد؛ -*
 به را «تبریز  سازی ماشین» چرا / شده کارگری برحق اعتراضات موجب ناصحیح
 !ست؟ ابتدایی ششم حد   در سوادش که کردند واگذار فردی

 

دانشجویی دانشگاه  :آمده است ۷۹دی ماه ٣۱ در تاریخ پنجشنبه  ایلنا، به گزارش خبرنگار
( دوازدهم دی ماه)سازی تبریز، روز  صنعتی سهند تبریز که همراه با جمعی از کارگران ماشین

سازی  ای، خصوصی سازی در تهران شرکت کرده، در بیانیه در تجمعِ مقابل سازمان خصوصی
این تشکل دانشجویی تاکید کرده ... .تقاد قرار داده استرا مورد ان« سازی تبریز ماشین»

باشد که سازمان  سازی نیست، بلکه روندی می ی ما اصل خصوصی مشکل و مسئله: است
سازی به ریاست آقای پوری حسینی در پیش گرفته است، که رسما این حجم از  خصوصی

جوابگو بودن شخص . دازدان می ۴۴سازی را گردن اصل  مسئولیتی و ناکارآمدی در خصوصی بی
سازی  ی توضیحات درمورد اینکه چرا در خصوصی رئیس این سازمان نسبت به این روند و ارائه

شود رعایت نشده نقاط  صنایع، اصولی راهبردی که برای مثال به سه مورد آن در زیر اشاره می
 که فردی مثال برای که اهلیت رعایت:شود ابهامی است که به آن پاسخی داده نمی

 مثل راهبردی و عظیم صنعت خریدار باید چرا است ابتدایی ششم حد در سوادش
 از بعد ما که واگذاری از بعد صنایع ی اداره روند بر نظارت.باشد تبریز سازی ماشین
 صنعت این تولیدات چشمگیر کاهش شاهد تبریز سازی ماشین واگذاری
 شرقی آذربایجان استان ننمایندگا حتی که فروش قراردادهای سازی شفاف.بودیم
واقعیت : خوانیم در ادامه این بیانیه می.بودند خبر بی تبریز سازی ماشین واگذاری روند نیز

های نادرست و غیرکارشناسی این سازمان  سازی انکارناپذیر این است که روند خصوصی
ن مرز و های اجتماعی زیادی گردیده و نارضایتی به حق کارگران شریف ای موجب افرایش تنش

 .بوم را در پی داشته است

 : بازنشستگان فریاد می زنند  -*

 

 !تشکل مستقل بازنشستگان است تا نمایندگان واقعی خود را بشناسیم انیاز کنونی م

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/710944-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%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%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%AA
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  : خصوصی سازی نظام بانکی از جیب مزدبگیران -*
 

های  ای بانکهزار تومان از جیب مردم ایران هزینه بق 24سال سال اخیر یک میلیون و  9در 
 .است  خصوصی شده

خصوصی سازی ها فقط محدود به واگذاری های رسوا شده بنگاههای تولیدی به وسیله 
 .سازمان خصوصی سازی نیست

آموزش و پرورش در دست حراج است تا . درصد واسپاری شده است 59سازمان بهزیستی 
 .سال آینده تماما بر بهره کشی از کار ارزان استوار شود 57طی 

خصوصی سازی در نظام بانکی نیز با چراغ خاموش جریان دارد و اصلی ترین پیامدش رشد 
 .بدهی های این بانک ها به بانک مرکزی است

سال  9نشان می دهد که این بدهی ظرف  50تا مهر ماه  52ها از شهریور  ارقام بدهی بانک
به  5352پایان شهریور ماه سال میلیارد تومان در  820هزار و  2برابر شده و از  25اخیر حدود 

این به معنای آن است که در . میلیارد تومان در مهرماه امسال رسیده است 047هزار و  575
های  هزار تومان از جیب مردم ایران هزینه بقای بانک 24سال سال اخیر یک میلیون و  9مدت 

  .خصوصی پرداخت شده است
سازی حقوق بازنشستگان، بیمه  سرمایه های عظیمی که می توانست صرف همسان

بیکاران، حقوق معلمان و کارمندان و تجیهز مدارس فرسوده، حمایت از اشتغال بنگاههای 
شود، صرف الپوشانی غارتگری بانک های خصوصی و ادامه موجودیت رانتی و ... تولیدی و

 انگلی آنان شده است

  :دندبه زندان مركزى اهواز منتقل ش هفت کارگر فوالد؛  خبر -*
 

 
کارگران بازداشتی فوالد اهواز، غريب حويزاوى، مصطفى عبیات، كاظم حیدرى، كريم سیاحى، 

اند و  منتقل شده( زندان مركزى اهواز)على قنواتى به زندان شیبان  طارق خلفی، سیدمیثم
 .برد بهزاد علیخانى همچنان در بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز به سر می

در صورت ادامه آزار و اذیت رانندگان و کارگران توسط حراست سامانه : خبر  -*
 :های چهار و شش، واکنش اعتراضی سندیکا بسیار گسترده خواهد بود

 
تهران و حومه  بر پایه خبر انعکاس یافته خبر  فوق در کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد

در صورت ادامه احضار و آزار و اذیت رانندگان و کارگران حق طلب توسط حراست : آمده است 
سامانه چهار و شش، واکنش سندیکا در اعتراض به عملکرد حراست در این سامانه ها بسیار 

 .شدید خواهد بود و با سازماندهی از کارگران دعوت به اعتراض گسترده خواهد کرد
گزارشات متعدد، مدتی است که حراست سامانه چهار و اخیرا حراست سامانه شش، بنابر 

برای خاموش کردن اعتراضات بحق رانندگان و کارگران در مورد مطالبات معوق خود، پیوسته 
خوشبختانه پاسخ کارگران به حراست خیلی . کارگران حق طلب را احضار و تهدید می کند

  "مطالبات مان را پرداخت کنید تا اعتراض نکنیم :"روشن بوده است
هر چند تهدید کارگران توسط حراست و مدیریت، پوشالی است و در نهایت اقدامی علیه 
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دید آنان اما سندیکا در برابر احضار تک به تک کارگران و ته. کارگران نمی تواند انجام دهد
: سکوت نمی کند و قویا به مدیریت و حراست شرکت واحد در این مورد هشدار می دهد که

 ."واکنش های اعتراضی سندیکا نسبت به احضار و تهدید کارگران گسترده خواهد بود"

 
   :تامین اجتماعی در راه است« جراحی بزرگ»! هشدار -*
 

در حالی که واگذاری اموال دولتی : آمده است  راردوی کابرپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی 
به خصولتی ها و رانت خواران ژن خوب وابسته به باندهای حکومتی موج تازه ای از رسوایی 

دی در  52این غارتگران پلید و ریاکار به بار آورده، محمد شریعتمداری، وزیر کار امروز چهارشنبه
بر واگذاری شرکت های شستا تاکید کرده  «جراحی بزرگ»حاشیه جلسه هیات دولت از طرح 

گری  جمهور جدا شدن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امر تصدی نظر رئیس»: و گفته 
 «.است

به عنوان « ادغام چند شرکت پتروشیمی»و « واگذاری ها»شریعتمداری از ارائه برنامه 
بیمه شدگان را تامین خواهد  منافع»نام برده که به ادعای او « اقداماتی»و « جراحی بزرگ»

 «.کرد
دقیقا ده روز پس از بیانیه مشترک شش تشکل شبه کارگری رسمی در « جراحی بزرگ»خبر 

استان خراسان رضوی منتشر شده که در آن علیه موج جدید غارت منابع بین النسلی کارگران 
  .در سازمان تامین اجتماعی هشدار داده شده بود

ی کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان، کانون بازنشستگان در آن بیانیه که از سو
های صنفی، مجمع نمایندگان کارگران، جامعه اسالمی  تامین اجتماعی، کانون انجمن

چوب حراج زدن به اموال سازمان تامین »امضا شده بود ضمن هشدار نسبت به « کارگران
: ، تاکید شده بودکه «ها مدیران دولت واگذاری غاصبانه مدیریت ها در اختیار»و « اجتماعی

های سودده سازمان تامین اجتماعی را به  ای غیرمرتبط قصد آن دارند که شرکت عده»
 «.ها واگذار نمایند خصولتی

 :نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطالعات  -*

 

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

روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب و رنج  29جناب آقای علوی در 
هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خالص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای 

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

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

ستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که توان ساعت در سلولم از جایم نمی 02لگد گرفتند که تا 
حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز 

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

زدند اما از شکنجه ی  اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می



دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده  جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی
شخصیت شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به 

دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید 
عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطالعات و کسی که خودش 

از نظر اخالقی، حقوق بشری و بخصوص دین : یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم 
 یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟اسالم حکم شکنجه ی 

مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه های جسمی و روحی 
مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطالعاتی شماست، « شنودِ »ست بحث 

م همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با دانی بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می
می شد که « شنود»تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها تماس های تو 

باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر 
ترین مکالمات خصوصی « شنود»آیا : اطالعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که 

انسانها از نظر اخالقی، حقوق بشری و دین اسالم رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی 
 کند؟؟؟« شنود»خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطالعاتی شما باید 

لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک 
 تلویزیونی دعوت میکنممناظره در یک برنامه زنده 

 اسماعیل بخشی
 50دی  14

 تپه_هفت بخشی اسماعیل فعالکارگری کارگر
 
 :یک تشکل ضد کارگری است شورای اسالمی کار،:اطالعیه  -*
 

 کارگران و هم سرنوشتان عزیز؛
کارفرمایان و صاحبان قدرت و صاحبان سرمایه در ایران یک بار دیگر نشان دادند که به جای 

 .ه خواست و مطالبات به حق کارگران، راهی جز فریب و سرکوب نمی شناسندجوابگویی ب
ماه در سخت ترین شرایط در محیط کارخانه و در سطح شهر شوش،  تپه، یک کارگران هفت

 .اعتصاب زدند برای دست یابی به خواست های خود دست به اعتراض و
مطالبه به حق  به خواست وهدف از این اعتراضات این بود که دولت و نهاد های ذی ربط 

 .کارگران رسیدگی کنند
اما آنها به جای پاسخ گویی به مطالبات کارگران، نمایندگان کارگران را بازداشت ، زندانی و 

 .مورد اذیت و آزار قرار دادند
تجربه تا کنونی کارگران در هفت تپه نشان داده است که دولت، در حمایت همه جانبه از 

 .هیچ کمکی دریغ نکرده استصاحبان سرمایه از 
نهادهای ضد کارگری است، بخش دیگر این   سرکوب مستقیم، تنها بخشی از سیاست

  .سرکوب، تحمیل و ایجاد نها دهای دست ساز و کارفرمایی در محیط کار می باشد

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

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

وقتی کارگران هفت تپه خواستار ایجاد تشکل مستقل کارگری بودند، حامیان  ۹۹در سال 
یعنی شورای اسالمی کار را به جای !! کردند که این به ظاهر تشکل کارگریسرمایه تالش 

تشکل مستقل، به کارگران معرفی کنند، که خوشبختانه تالش مذبوحانه آنها شکست خورد و 
 .کارگران هفت تپه ، تشکل مستقل سندیکایی خود را ایجاد کردند

رگری با همکاری تعدادی از افراد نا یک بار دیگرنهاد های ضد کا ۷۹دی ماه  /۱در روز دوشنبه 
اند ، این نمایش  آگاه، سست عنصر و فریب خورده و بعضی از افراد که مورد تطمیع قرار گرفته

 .مضحک را به اجرا در آوردند
هر چند که این خیمه شب بازی ، با استقبال عمومی کارگران روبرو نشد، اما نشان داد که 
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همبستگی کارگران  استفاده خواهند کرد تا صف مستقل و دشمنان طبقه کارگر از هر فرصتی
  .را به انحراف بکشانند

کارگران آگاه می دانند که شو رای اسالمی کار، نه تشکل کارگری است و نه ربطی به منافع 
کارگران دارد بلکه وظیفه شورا های اسالمی کار، در بسیاری از موارد، معرفی کارگران معترض 

 .تی می باشدبه نهاد های امنی
 

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

شورای اسالمی کار، بر اساس ماهیت وجودی آن ، تنها در خدمت کارفرما و نهاد های ضد 
تشکل  خود بوده اند، اینکارگری قرار دارد و آنجا که کارگران خواستار دست یابی به حقوق 

دست به شناسایی و سرکوب کارگران زده که نمونه آخر آن حمله به کارگران شرکت واحد و 
 .ضرب و شتم کارگرانی بودند که خواستار ایجاد تشکل مستقل و سندیکایی بودند

 کارگران عزیز؛
با شکست مواجه  از اینکه بار دیگر نقشه و توطئه نهاد های ضد کارگری را با عدم حضور خود،

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

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

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

 کارگران عزیز؛
مطالبات کارگران  است که بتواند جوابگوی خواست و این توطئه شکست خورده رسوا تر از ان

این میان تنها شرم برای کسانی باقی خواهد ماند که به خاطر منافع شخصی، در . باشد
منافع عمومی کارگران را زیر پا می گذارند و همچنان به عنوان عروسک های این خیمه شب 

 .بازی به نقش عروسکی خود ادامه می دهند
 زنده با تشکل های مستقل از دولت و کار فرما

 تای منفعت عمومی کارگران ایرانزنده باد شرافت کارگری در راس
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۱٣۷۹دی ماه  ۱۴

 : وارونه انگاری در دستگاه قضایی ایران  -*

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

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

 !و با ریش تراشیده االن یک دست باده و دست دگر عشق یار
در عوض اسماعیل بخشی را به گفته خودش در نامه تکان دهنده امروزش در روزهای اول بعد 

ساعت در سلولش از جایش نمی توانست  02ر مشت و لگد گرفتند که تا از دستگیری چنان زی
 تکان بخورد

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



کارگر فوالد اهواز را همچنان در زندان و تحت  0و  به بیمارستان منتقل شد« بازجویی»از 

 .ضر به آزادی آنها نشده انددارند و حا« بازجویی»

 : هستم اسماعیل همراه -*
 

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

 بشر،چرا؟
 تا بپرسم، چرا وکیل، معلم، کارگر، شاعر، دانشجو و و بازداشت می شوند؟ 
 حسین تاج.تا بپرسم، آیا یک لحظه به روزی که خود در مقام پاسخ باشید اندیشیده اید؟

@hosein_taj 

 : برای اسماعیل بخشی  -*

 

خوشنگاری قاسم شمسی لنگرودی برای ایستادیگی ایسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت 
  :تپه 
 زکات که کشاورزانی ای مطرح شد؛ داران ورزنه در تجمع اعتراضی امروز حقآبه -*

 سد پشت آب درصد ۳۳ بابت /هستند محتاج شان شب نان به اکنون دادند؛ می
 ایم داده پول رود، زاینده

 
نفر  /۴الی  /٣امروز حدود   :آمده است ۷۹دی ماه ۴۱ در تاریخ جمعه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

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

قرار بود آذرماه به کشاورزان : وگو با خبرنگار ایلنا پیرامون مطالبات معترضان اظهار داشت گفت
دی هم قرار بود آب داده شود که باز هم داده  ۱۰. شان آب داده شود که ندادند برای کشت

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

تاالب گاوخونی اکنون آب : وی درباره طبیعت پیرامون ورزنه گفت.کشاورزان بسیار بد باشد
هایی از  اینجا جنگل. طور کامل خشک شده است هایی از آن به بسیار اندکی دارد و بخش

آقای روحانی در میدان نقش : وی تاکید کرد... .اند که اکنون خشک شدههای گز داشته  بوته
کنند اما نه تنها که این کار را  رود را احیا می جهان اصفهان به مردم وعده داده بودند که زاینده
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رود، در دوران ریاست جمهوری وی  رغم ممنوعیت بارگذاری جدید آب زاینده اند بلکه به نکرده
زاده؛ آبی که در  به گفته کاظم .ر مرتبه بارگذاری صورت گرفته استطی چهار سال، چها

اند و اکنون به ما رسیده  ها منظور شده، دارای مالک هستند و اسالف ما آن را خریده حقآبه
درصد آبی  ۹٣. از همین رو، جزو انفال نیستند که هر کسی بتواند از آنها برداشت کند. است

 ... .اند علق به کشاورزان است چراکه بابت آن پول دادهرود است مت که پشت سد زاینده

  :وضعیت جسمی علی نجاتی وخیم است -*

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

 محرومیت دوتن از کارگران فوالد اهواز از دیدار با وکیل۷ وخیم کرده است
تپه، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی علی  ی، وکیل کارگران شرکت نیشکر هفتفرزانه زیالب

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

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

مساعد دانسته و این مسئله منتقل شده، اما شرایط بند محل نگهداری خود را بسیار نا
  .بیماری قلبی و تنفسی وی را تشدید کرده است

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

قانون آیین  ۰/۲همچنین در راستای اعمال ماده . ام ی را داشتهتقاضای فک قرار بازداشت نجات
دادرسی کیفری، از قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی و 

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

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

 .برند و از دسترسی به وکیل خود محروم هستند ت موقت بسر میهمچنان در قرار بازداش
 ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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