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اصالحات پارامتریک تامین اجتماعی، نسخه  :مون امیر جواهری لنگرودی، پیرا: یادداشت هفته از

  !پیچی از جیب فقرا برای فقرا ، نه عدالت دارد نه انصاف

!نه عدالت دارد نه انصاف نسخه پیچی از جیب فقرا برای فقرا ، اصالحات پارامتریک تامین اجتماعی،  

 
 

: برای آشنایی   
 نگاهی به مجموعه فقر موجود در جامعه در ورود به سال نو، ما را تا حد. نمانده است  ۷۹۳۱ه پایان سال چیزی ب

 . با واقعیت های جامعه همراه می گرداند تا چاره ای بیندیشیم زیادی

ر چند ه. درایران چهره فقر،آن حد بدیهی است که هیچ اراده سیاسی برای کتمان فقر موجود به پیش صحنه نمی آید 

همه تا حدی حرفش را می زنند و اینجا و آنجا گلو می درانند ولی در عمل .دنبرای رفع آن نیز اقدام عملی نمی کن

هیچ طرح و نقشه ای برای طرح های خانه خراب کن را به قید دو فوریت راهی بحث مجلس می کنند ولی اجتماعی، 

 .ندارند رافقر دامن گستر در حیات جامعه ما جلوگیری از پیشروی 

پرسش این است ؛ چه زمانی فقر عمومی جامعه و خاصه وارسی همه جانبه زندگی کارگران ، تیتر یکی از روزنامه 

 !های جدی و پر تیراژ کشور شده است؟ بی تعارف صحبت کنیم ، طی این همه سال ها هیچوقت
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 .ن در حال خودنمایی استو این درحالیستکه در ایران فقر موجود در هزار و یک چهره آشکار و پنها

چه کس و کسانی مسئول گسترش فقر در جامعه اند؟ فقر همیشه یک مسئله سیاسی با زیر بنای : خوب است باز بپرسیم 

 .از اینرو قدرت سیاسی ،مسئول آفرینش فقر و دامن گستر شدن آن در جامعه می باشند. اقتصادی است

در نهم بهمن ماه در مجلس اعالم وصول شد، این طرح  نماینده  ۵۱ سوی از ( پارامتریک ) پراسنج اصالحات طرح

قصد دارد با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر قانون محاسبه مستمری، از بحران صندوق تامین اجتماعی که 

 . گر کشور است، جلوگیری کند ترین صندوق بیمه مهم

ارگر تحت بیمه تامین اجتماعی برای بازنشستگی زودتر از حرف نا حساب این طرح به زبان آدمیزاد این است که هر ک

مستمری بازنشستگان را کاهش می دهند، سهم بیمه : یعنی. موعد، به جای بیست سال کار، باید بیست و پنج سال کار کند

فه می کارگر را تا زمان بازنشستگی افزایش می دهند و همزمان پنج سال بر حداقل زمان بازنشستگی پیش از موعد اضا

کنند تا تعداد بیشتر کسانی که در معادن وبیمارستان ها و سایر مشاغل پرخطر کار می کنند قبل از بازنشستگی، زیر 

  .فشار کار بمیرند

 که بطوری . است بوده نژاد احمدی دولت اجتماعی تامین سازمان به بدهکار بزرگترین گذشته دولت در ؛ گردم یادآور

 بخس ثمن به او و کرد واگذار مرتضوی سعید به انرا اداره ، نیستیم بدهکار سازمان این به مه دهشاهی ما بود مدعی او

 همه که نمود آن او و واگذاشت زنجانی بابک به را شستا ثروت مجموعه ، را نسلی بین موسسه این نیست و هست

   . ماندند گل   در خر همچون ؛ رفته برباد های ارایید وصول برای حاکمیت ارباب

. هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است ۷۸۱مبلغ االن اعالم شده که دولت حسن روحانی 

آنوقت هزینه . میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند ۹۹۳هزار و  ۷۱کارفرمایان و مدیران صنایع 

ازنشستگی و سابقه بیمه پردازی و با اصالحات پارامتریک بدهکاری دولت و کارفرمایان را می خواهند با افزایش سن ب

 .از جیب کارگران بپردازند

برای وارسی این طرح بیمارگونه ؛ تالش کردم خبر های روزشمار کارگری را در این باب ورق بزنم و از زبان آنانی 

 : تا نتیجه گیری نمایم م رداج کرا استخرزیر مطالبخود دارند ، به شکل گزینشی یم که امروز این طرح را دربرابربگو

 

" اصالحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی"با بردن الیحه  : " می گوید( فعال کارگری پروژه ای)،  ناصر آغاجاری

این طرح در ادامه تهاجم . به مجلس قصد دارند باقیمانده قدرت خرید کارگران را از سفره کوچک آنها بربایند

باید با  با وجود چنین وضعیتی هر روز کارگران می. یان برداشتن حداقل حقوق، عملی شده استها برای از م کارآفرین

های دولتی بزنند و باز  های اجتماعی موجود، دست به اعتراض به یکی از این الیحه توجه به مشکالت و محدودیت

آغاجاری می " .بینند گران تدارک میبرخی دولتمردان نئولیبرالی  پس از جنگ، ترفندی جدید برای حمله به منافع کار

سازی،  ها، به نام خصوصی دولت: " و پاسخ می دهد " دولت ها چه کرده اند که کار به اینجا ها کشیده شد ؟ : " پرسد 

ها را که با منابع ملی همه مردم کشور ساخته شده است، زمانی که به مرحله  ها و نیروگاه ها، پاالیشگاه پتروشیمی

دراختیار چند وابسته خودی قرار   -"عمو سامی"این نهاد -المللی پول  رسند، طبق دستور صندوق بین می برداری بهره

که مواد خام آنها در درون کشور تولید ( ها پتروشیمی)این صنایع مادر . دهند تا منافع آن در اختیار ملت قرار نگیرد می

ت، مانند نفت مشتری فراوانی در جهان دارد، لذا ارز زیادی شود و محصوالتشان تنها یک کاالی نیمه ساخته شده اس می

سازی به  ها را که تولید سودزایی دارند به نام خصوصی همین طور پاالیشگاه. دهد را در اختیار مالکان فعلی آن قرار می

ی واحدهای برخ: شود بحران فقط به صنایع مادر ختم نمی: " او معتقد است.اند ها واگذار کرده یک درصد از خودی

شان هم هر روز با تعداد  گذرانند و کارگران اند یا با ظرفیت حداقل روزگار می تر یا به کلی تعطیل شده تولیدی کوچک

 بیکاران سپاه به پسر و دختر جوانان از زیادی تعداد سال هر که خصوص به .شوند بیشتری بر خیل بیکاران افزوده می

  ."شود می تشدید بیشتر هم بحران شود، می افزوده آموخته دانش

هایی که  ترین کشورهای اقتصادی و نظامی جهان چون امریکا و اروپا چنان در بحران قوی:" ری معتقد استااجغآ

( های نئولیبرالی سمبل)شان  های چندملیتی مناسبات تعدیلی ایجاد کرده است، زمین گیر شده بودند که بزرگترین بانک

ولی پلیس سرمایه، سرکوب . داری را به چالش گرفتند با جنبش وال استریت، سرمایه ورشکسته شدند و مردم آمریکا

تنها عاملی که آمریکا را تا حدودی . خونین جمعیت میلیونی بدون تشکل را آغاز و اجتماعات اعتراضی را متالشی کرد

 ."ورمیانه را به خاک سیاه نشاندای بود که به جهان تحمیل کرد و روزگار مردم خا های منطقه از بحران دور کرد، جنگ

 برخی و امریکا از اسلحه نجومی خریدهای با امپریالیسم پیرامون و وابسته کشورهای دیگر سوی از" :دهد ادامه میوی 

 پیرامونی، ی وابسته کشورهای از منظورم .درآوردند حرکت به را شان فرسوده اقتصاد های چرخ غربی های کشور

، او به زبانی صریح ادا می کند ؛ معلول ها را رها کنید ، علت در  ."است عربستان و ویتک بحرین، قطر، امارات،

بگیران باید نسبت به مناسبات  کارگران و بازنشستگان و همه حقوق: " تعدیل و خصوصی سازی است و می نویسد 

ست و دولت برغم فاجعه هنجاریهای اجتماعی ا ی این نابه سازی که علت اصلی و عمده تعدیل ساختاری و خصوصی

فشارد،  اجتماعی که این مناسبات و مدیریت دولتی نا کارآمد، ایجاد کرده، همچنان پای در تداوم این روند می –اقتصادی 

 ( ۳۱بهمن ۹۳خبرگزاری ایلنا ، ." ) آید را رها کنند هایی که هر روزه از آستین بیرون می انگشت بگذارند و معلول



قانون تامین ( پارامتریک)اصالحات پراسنج "  : گوید می ،(اجتماعی تأمین سازمان امنای هیئت عضو) شوکت اکبر

های مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی  بخش: رساند، اظهار داشت اجتماعی آسیب زیادی به زندگی کارگران می

لس شورای اسالمی مطرح کرده کارگران و افزایش نرخ حق بیمه آنان جزو بدترین بندهای این اصالحیه است که مج

 کارفرما یا دهد انجام اجتماعی تأمین سازمان برابر در را خود تعهدات نتوانست دولت وقتی: " او ادامه داد" . است

 اصالحیه این به کند، عمل خود تعهدات به کارگران برای ایمن شرایط ایجاد و آوری زیان و سخت بحث در نتوانست

آوری خارج  کارفرما موظف بوده است که محیط کار را از حالت سخت و زیان الخرهبا. آوردند روی ضدکارگری

 با که هستند کسانی جزو نفر هزار ۵ حداقل داریم؛ رانندگی حادثه هزار ۷۸ کشور در االن همین اینکه بیان با وی". کند

 کار از ناشی حوادث دلیل به لسا در کشته هزار ۹ :داشت اظهار گیرند، می قرار اجتماعی تامین پوشش تحت فرد مرگ

 ما برای انسانی نیروی جان ایم؛ نکرده آن کاهش برای فکری و کرده رها خود حال به را ها این که دارد وجود کشور در

 . افتیم می اجتماعی تامین صندوق بحران کاهش برای پارامتریک اصالحات فکر به بعد ندارد؛ اهمیتی

کنیم که تجهیزات را افزایش بدهد و شرایط  آوری هم کارفرما را ملزم نمی زیان در بحث سخت و: شوکت خاطرنشان کرد

بحث . شود افتیم که عمالً ضرر آن متوجه کارگران می آوری را رفع کنیم، بعد به فکر اصالحاتی می سخت و زیان

تامین اجتماعی را خدمات . آور باید در کشورهای پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد مشاغل سخت و زیان

هایی به  توانید به سمت الکترونیکی شدن پیش ببرید تا الزم نباشد که کارمندان بیشتری استخدام شوند و هزینه هرچه می

عضو هیئت  .شود هایی دچار نمی دوش سازمان تامین اجتماعی باشد، آنوقت سازمان تامین اجتماعی نیز به چنین بحران

هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار  ۷۸۳دولت  ":در پایان تصریح کرد امنای سازمان تامین اجتماعی

اگر بارهای مالی همچون طرح . است، اگر همین بدهکاری پرداخت شود، سازمان تامین اجتماعی مشکلی نخواهد داشت

گویا راحت ترین کار برای دولت . شد تحول سالمت بر دوش سازمان تامین اجتماعی نبود، بحران تا به اینجا کشیده نمی

 ،(۳۱بهمن  ۹۷خبر گزاری ایلنا ، )  ." و مجلس زدن از جیب مردم است

ها قصد دست برداشتن  ظاهرا دولت: گوید در رابطه با این طرح می ،(سالمت و درمان حوزه پژوهشگر) اسفندیار مهدی

  و راه جلوگیری از ورشکستگی تامین اجتماعی را تهیهای رانتی را ندارند  قانونی، فرار از مسئولیت و مدیریت از بی

نمایندگان محترم مجلس با نگاهی به سر و وضع سازمان : " کند وی تاکید می !اند کردن هرچه بیشتر جیب کارگران دیده

تامین اجتماعی، از انتصابات شستا تا تداخل نظارت و اجرا و تعارض شدید منافع در مدیریت ارشد این سازمان و 

ی  ی کنونی چیزی جز تداوم بخشیدن به یک سفره واردی از این دست باید بفهمند که اصالح پارامتریک در برههم

بر این باورم سازمانی چون تامین اجتماعی قبل از هرچیزی باید تحت : " اسفندیاری با بیان اینکه" .نامشروع نیست

انتی و سیاسی و غیرشفاف پاک شود و بعد روی نظارت شدیدترین اقدامات قضایی و نظارتی، از لوث مدیران ر

ی بزرگترین بنگاه  نمایندگان محترم مجلس یادشان نرود که در هیئت مدیره: افزاید کارگران بینوا حساب کند، می

اند؛ نمایندگان  به جای اقتصاددانان و صاحبان تخصص؛ روانپزشک و داروساز نشسته« شستا»اقتصادی کشور یا همان 

ید پای مدیرانی را قطع کنند که درحالیکه کارگر بینوای ایرانی در این روزها پول رفتن تا حرم حضرت مجلس اول با

یا ده هزار تومانی  ۹۳۳۳اند و دالر  های آنچنانی را تعطیل نکرده شاه عبدالعظیم را ندارد، سفرهای خارجی و باقی هزینه

به راستی ناامید " ایم؛ ناامید شده: دهد ر کار ادامه میاو خطاب به وزی."شان نداشت است هیچ توفیری در سفر رفتن

 حرف جز فساد، با مبارزه برای کشیدن شانه و شاخ ماه پنج از بعد هم حضرتعالی ظاهرا !ایم؛ آقای شریعتمداری شده

 !")اریدبگذ مایه فرودستان و کارگران از باید که اید رسیده نتیجه این به آخر دست و اید نداده انجام کاری درمانی

 ،(۳۱بهمن  ۹۳ ، ایلنا خبرگزاری

محتویات این طرح  ارائه شده، شرایط را  :، می گوید (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) علیرضا حیدری،

بیمه شده باید بیشتر  :" گوید این طرح می  .نویسد برد و از جیب فقرا برای فقرا نسخه می تر شدن پیش می به سمت وخیم 

زدن   شده دیرتر و با تاخیر معناداری از خدمات بازنشستگی استفاده کند؛ این رویه یک نوع برهم اخت کند یا بیمهپرد

درحالیکه در این طرح نه عدالت هست و نه ! های حوزه تامین اجتماعی به سمت تعادل منابع و مصارف آن است معادله

به عبارتی آن که اصالً ندارد از جیب ! گذارند در جیب بهمانی آورند و می انصاف؛ در واقع دارند از جیب فالنی درمی

« عدالت»بر روال    است و نه« اصالحات»این، اسمش نه ! ذره دارایی دارد و صاحب حق است، تغدیه کند آنکه یک

 اینکه دولت تعهدات خود را اجرا نکند و از جیب دیگران  صاحب حق برای پوشش بیمه:" کند او تاکید می !"است

اجتماعی سایر اقشار برداشت انبوه کند، خالف قاعده انصاف و عدالت است؛ طرح همچین روندی دارد؛ گرچه ظاهر 

های بعد صندوق به بخشی  رسیم که شاید در سال کنیم، به این نتیجه می طرح بسیار زیباست و هرگوشه آن را که نگاه می

کنیم که توزیع نابرابری به  وش کنیم که اکنون در اقتصادی زندگی میولی نباید فرام  .یا همه این اصالحات نیاز پیدا کند

دهد و ضریب  حداکثر میزان رسیده است و متغیرهای اقتصادی ما را به سمت توزیع هرچه بیشتر نابرابری سوق می

 دبخشی  بهبو هدف   با اجتماعی تامین سازمان تاسیس و گذاری پایه که نکنیم فراموش دهد؛ جینی را مرتب کاهش می

 اینکه برای شده طراحی ساز، متعادل ابزار یک عنوان به اجتماعی تامین .است گرفته قرار کار دستور در جینی ضریب

خواهم بگویم، این اصالحاتی که نوشته شده  می .... .آورد فراهم را امکانات عادالنه توزیع منابع، مجدد توزیع طریق از

قابلیت پرداختن دارد ولی االن چون خود قانون کامل اجرا  -دقیق و کامل قانون پس از اجرای-قطعاً در یک مقطع زمانی 



کرد و قانون  توانیم بگوییم اگر دولت به تعهدات خود عمل می نشده و هیچ ارزیابی از نقص ساختاری قانون نداریم و نمی

در پایان به نکته   ؛ حیدری علیرضا.....توانیم قضاوت صحیحی داشته باشیم افتاد، نمی شد، چه اتفاقی می کامل اجرا می

هر اصالحی که تدوین می شود اگر ذینفعان یا شرکای اجتماعی آن که اینجا کارگران و کارفرمایان : کند مهمی اشاره می

هستند، به مشارکت گرفته نشوند و قانون یکجانبه اصالح و بازنگری شود، سرنوشتش مشابه همان قوانینی خواهد بود 

ها از شمول قانون کار یا بسیاری از  های کارگاه ین نوشته شدند اما نتایج ناگواری به بار آوردند مثل معافیتکه پیش از ا

 ( ۱۳بهمن  ۹۲خبرگزاری ایلنا ، " ) ....قوانین  یکجانبه دیگر

، طی یادداشتی به نابجا بودن طرح اصالحات (نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ) علی حیدری

شک یکی از معضالت فراگیر  بی:... و اعالم می دارد " داد بیجا بیداد است : " رامتریک می پردازد و می گوید پا

است این امر مختص به قانون تامین اجتماعی یا قانون کار نیست و قوانین مهم " قدمت قوانین و مقررات"کشور پدیده 

ت باالیی برخوردارند و این امر مشکالت زیادی را برای کشور نیز از قدم... دیگری مثل قانون تجارت، قانون مدنی و 

های  ها و لوایح موردی و مقطعی و بویژه برنامه برخی اصالحات جزیی در قالب طرح. آورد و مردم فراهم آورده و می

دره به مصا .های سنواتی نیز بر عمق این معضل افزوده و باعث ایجاد جنگلی از قوانین گردیده است توسعه و بودجه

مطلوب قوانین و اجرای ناقص همان قوانین قدیمی نیز خود مشکل و معضل دیگری است بطور مثال یکی از مواد 

شود؛ بموجب این  باشد که چند دهه است اجرا نمی آن موصوف به حکم توقف تاجر می ۲۷۹مهجور قانون تجارت، ماده 

شوند، حکم به توقف  ا قصور یا تقصیر ورشکسته میماده قوه قضائیه مکلف است درخصوص آن دسته از تجار که ب

ولی مدتها است شاهد هزاران نفر از افرادی . آنها جلوگیری کند... تاجر بدهد و از ادامه فعالیت اقتصادی، تجاری و 

شوند و پس از مدتی با اعالم  های صوری و کاغذی وارد عرصه اقتصاد کشور می ها و بنگاه هستیم که با ایجاد شرکت

بجای ... رشکستگی مبالغ زیادی بدهی و چک بالمحل، اقساط عقب مانده و تعدادی کارگر دارای حقوق عقب مانده و و

گیرند و به  کنند و کماکان حساب بانکی و چک و ضمانتنامه بانکی هم می گذارند و چندی بعد بنگاه دیگری تاسیس می می

او در ادامه ... هم خبری نیست" فاجر"شود بلکه از حکم توقف  یای شده است که نه تنها حکم توقف تاجر صادر نم گونه

تواند مدعی شود که قوانین نیم قرن پیش برای شرایط امروز کشور مناسب و پاسخگو هستند  هیچکس نمی"  :می نویسد 

قطع ید سارق  و مثل حکم" داد بیجا بیداد است"های نیم قرن پیش نیست ولیکن بایستی توجه داشت که  و متغیرها و مولفه

 ( ۳۱بهمن ۹۲خبرگزاری ایلنا ...") نان در شرایطی است که فقر و فاقه وجود دارد و نرخ بیکاری باالست

این طرح خالی کردن جیب :  می گوید  ،(رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کارخراسان رضوی) سهرابی

سال، افزایش  ۹۵سال به  ۹۳برای بازنشستگی از افزایش حداقل سابقه بیمه : " کارگران است  و اعالم می دارد 

هایی  درصد بخش ۳به  ۱و افزایش حق بیمه سهم کارگر از ! سال ۹۳سال به  ۹از   محاسبه ضریب حقوق بازنشستگی

غارت   این ماجرای تکراری در دو مرحله: "وی افزود.از این طرح جدید برای خالی کردن جیب کارگرهاست

انونی صندوق تامین اجتماعی را در پی خواهد داشت ابتدا اینکه کارگران حق بیمه پرداختی غیرقانونی و بعد غارت ق

آنها پس از چندین سال ارزش اسمی و رسمی آن کاهش پیدا میکند و با جامعه کارگری وبازنشستگان فقیر و سازمانی 

توان گفت  ران موقت بوده که میدرصد قراردادهای کارگ۳۱بیش از :" سهرابی همچنین گفت" .نحیف روبرو خواهیم شد

از مجموعه دولتمردان بویژه وزارت تعاون و کار : وی تصریح کرد. ثبات شغلی این قشر همیشه در معرض خطر است

را برای مشخص شدن کارهای با ماهیت دائم و انعقاد قرارداد  ۱خواهیم آیین نامه تبصره یک ماده  و رفاه اجتماعی می

وی با اشاره به تورم ." تر تصویب و اجرایی کنند وری سریع شغلی این قشر و باالبردن بهرهدائم با کارگران امنیت 

سر   امروز کارگران با توجه به تورم ایجاد شده در شرایط بدی به:" جاری و مشکالت معیشتی کارگران گفت  سال

امین می کند امیدواریم با توجه حداقل یک چهارم هزینه های زندگی را ت  برند به طوریکه حقوق مصوب سال جاری می

دانیم که این افزایش خال تورم و حداقل دستمزد را  به مباحث مطرح شده شاهد افزایش مناسب حقوق باشیم هرچند می

 ( ۳۱بهمن ۷۳خبرگزاری ایلنا، ) ." پوشش نخواهد داد

 : جمعبندی

عمدتا هم زبان مسئولین تامین اجتماعی و بخشا چنانچه بخواهیم حاصل بحث های باال را که تماما از خبرگزاری ایلنا و 

: عوامل خانه کارگری ها و شورای اسالمی است و بیواسطه عینا آورده ام با یک جمعبندی همراه گردانم، باید اعالم کنم 

الزم است همچنان طرح اصالحات پارامتریک در تامین اجتماعی را به دلیل اهمیت آن برای کارگران همچنان  با جدیت 

سیاست واگذاری تامین اجتماعی به بخش خصوصی از سوی دولت در دوره های مختلف ، سیاست جدیدی . پیگیری کنیم

. این طرح، تعرضی سازمان داده شده از سوی رژیم علیه داشته ها وحداقل های هم اکنون موجود  کارگران است. نیست

در این میان به زبانی ساده و بدون . از کارگران بگیرندهمه آنان در پی آن هستند که همین داشته های حداقلی را هم 

تعارف، رژیم در بحث های مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، افزایش پرداختی  حق  بیمه  کارگران و باال بردن  سّن 

.بازنشستگی به تعرض دست زده است  



ه کارگری ها و شورای اسالمی هاهمسو می از زاویه دیگر ما شاهدیم که در مبارزه علیه این طرح، ما به نوعی با خان

خانه کارگراز طریق خبرگزاری ایلنا، روی این موضوع بسیار مانور داده، و کماکان شاهد هستیم که هفته ای یک . شویم

این همسوئی از این . یا دوبار تشکل ها و افراد زیر مجموعه خانه کارگر در مخالفت با این طرح جیغ بنفش می کشند

اّما بایستی دقّت داشت که در . صدای مخالفت علیه این طرح از رسانه های بیشتری شنیده می شود، خوب استزاویه که 

.این مسیر عوامل ریز و درشت خانه کارگری ها را باد نزنیم  

که . درهمین دوره و در بحث بودجه سال پیشروی بیست درصد افزایش دستمزد از سوی دولت در نظر گرفته شده است

بقیه شعارها و موضع گیری . تواند حداکثر با چانه زنی بین آنها به مثال بیست و پنج درصد ارتقاء پیدا کند، یا نکند این می

در ما شاهدیم  .با عملی شدن طرح اصالحات پارارمتریک، ُدم  خانه کارگری هم چیده خواهد شد. های آنها تنها باد هواست

، خودشان پذیرفته اند که بسیاری از مردم این بسته های حمایتی را دریافت پروژه های باال بردن  قدرت خرید مردم هم

در نتیجه هم در بحث اصالحات پارامتریک و هم در بحث حداقل دستمزدها خانه کارگری ها بی نقش می   .نکرده اند

پیگیری خواهد شد، االن  یادمان باشد که وزیر کار در ابتدای کارش گفته بود شفاف سازی مدیران شستا مهم بوده و. شوند

به وزیر کار محمد  ،(سالمت و درمان حوزه پژوهشگر)تنها از همین روست که مهدی اسفندیاری . زیرش زده است

 درمانی حرف جز فساد، با مبارزه برای کشیدن شانه و شاخ ماه پنج از بعد هم حضرتعالی ظاهرا:" شریعتمداری می گوید 

 !"بگذارید مایه فرودستان و کارگران از باید که اید رسیده نتیجه این به رآخ دست و اید نداده انجام کاری

چراکارگران و زحمتکشان بیمه پرداز : پاسخ دهند  ها کل حاکمیت اسالمی به این پرسشالزم است در این میان : باید گفت 

امروز . اک سیاه نشانده اندرا با سرکوب مستمر حداقل دستمزدها، حقوق های معوقه، دستبرد زدن به ارزش پول به خ

  :می گوینددر کف خیابان فریاد می زنند و ذینفعان تامین اجتماعی بازنشستگان در 

                                            هزینه های غیرضروری را کاهش نمی دهید؟ ،مزدبگیرانما چرا به جای دست کردن در جیب خالی 

که هر آن کارگر و بازنشسته و هر  را نمی گیرید؟سر به فلک کشیده هر روزه  وچرا جلوی اختالس های نجومی  

هر اختالس کم بشه ، مشکل : آزادیخواه مطالبه جویی در برابر چشمان افکار عمومی و در کف خیابان فریاد برمی آورند 

 !ما حل میشه 

موسسه اسالمی که خروار ها تومان طی سال و مستضعفان، آستان قدس رضوی و دهها بنیاد شهید ، بنیاد چرا از بنیاد 

مالیات نمی گیرید که بدهی های تامین اجتماعی را  برایشان تامین اعتبار مالی از بودجه مملکت می نمایید ، یک شاهی

 ؟ وسعت ببخشیدبدهید و اشتغال ایجاد کنید و تولید را رونق دهید و بستر بیمه پردازی را 

و هر از راه ایی مثل شهرداری ها که تا خرخره در ساخت و سازهای شهری فرو رفته اند چرا جلوی فرار بیمه ای نهاده 

 را نمی گیرید ؟     رسیده ای خروار ، خروار پول باال می کشد 

آیت هللا های شکر چرا هر وقت جایی به هم می ریزد به جای صاحبان ثروت های نجومی، ویژه خواران، آقازاده ها،  

غارتگران آب و خاک و ذخایر دریاها و جنگل ها؛ و به جای رفتن به ، ماهی خوار، زمین خوار و خوار ، چایی خوار

مستمری بگیر، معلم و پرستار، کارگر گان ، بازنشسته انسروقت سران و گردانندگان انواع مافیاها، به سروقت کارگر

وید که همین زیر فشار مشکالت ساختمانی، دستفروش، معلول، مجروج جنگی و کال اقشار ضعیف و محروم می ر

 .... !!و دها چرای دیگر  معیشتی در حال له شدن هستند؟

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

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

 . مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد

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

 . گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۷۳۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۷۳۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 



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

******* 

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 :قطعی چند روزه آب ، شهروندان منطقه مهدیس اهواز را به خیابان کشاند -*

 
که بدون اطالع رسانی قبلی صورت  در پی قطعی و افت فشار آب طی روزهای اخیر در اهواز

 .گرفته است شهروندان منطقه مهدیس اهواز در اعتراض به تداوم چنین وضعیتی تجمع کردند

 نداریم، شرکتی پلیس که همانطوریک فعال صنفی خانه پرستار مطرح کرد؛ -*
 !است؟ پزشکان نفع به چیز همه چرا/باشد نباید هم شرکتی پرستار

 
 هیت عضو) توکلی وادسیدج :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۲در جمعه ، ایلنا خبرگزاری گزارش به

و   HISها، سیستم در گفتگو با خبرنگار ایلنا، کاغذبازی (مشهد پرستاری نظام سازمان مدیره
سیستم اطالعات  HIS :ها بسیار برای پرستار را وقت گیر دانسته و اظهار داشت ثبت پرونده

یریت تمامی سازی یکپارچه تولید اطالعات الزم برای مد بیمارستان است که به معنای پیاده
با . گیری است ریزی، نظارت، هماهنگی و تصمیم های مربوط به سالمت، از قبیل برنامه فعالیت

دهند به پزشکان  این حال به این دلیل تعرفه بسیاری از کارهایی که پرستاران انجام می
ها را سنگین کردن بسیار  رسد، گذاشتن این کاغذ بازی بر دوش پرستاران و وظایف آن می

دهد را در  پرستار مجبور است کارهایی که خودش انجام می: او ادامه داد  .درست استنا
سیستم ثبت کند و بعد دوباره آن را از سیستم پرینت گرفته و داخل پرونده بگذارد که وقتی 

  .بینند، آماده باشد پزشکان می
رستاران زیاده شده و این فعال صنفی خانه پرستار با اشاره به اینکه کار پرستار و مراجعات پ

کارهای نوشتنی و سیستمی هم زیاد شده اما از سوی دیگر توقع داریم که پرستار خوشرو 
اگر به دنبال قوانین : هایش را نیز بیان نکند، تصریح کرد باشد و اخم به ابرو نیاورد و خواسته

گیرد و وقت اجرا نشده خودش نیز باشد، باید به دیوان عدالت شکایت کند تا حق خود را ب
در حال حاضر قانون بازنشستگی پیش از موعد به : وی افزود .رود زیادی از پرستار به هدر می

. شود روز پرداخت نمی شود و معوقات آن به وری دور زده می قانون بهره. شود خوبی انجام نمی
ی باید به پرستار بعد از چند شیفت کار. ها باید ملزم شده و به دیوان عدالت شکایت کنند بچه

اگر . این واقعا در سیستم بهداشت و درمان یک معضل است. دنبال حق و حقوق خود نیز باشد
عضو هیت مدیره نظام پرستاری مشهد با بیان ...شود؟ این یک قانون است چرا اجرایی نمی

درست است که : ها هستند، تصریح کرداینکه پرستاران همچنین خواهان افزایش استخدام
شوند اما ردیف بودجه آن  هزار پرستار استخدام می ۱۱تا  ۷اند برای سال آینده  قول داده
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ها گفته شود که به صورت شرکتی نیرو  شود به بیمارستان همین امر باعث می. شفاف نیست
پرستاران خواهان . های خود بزنند و نیرو استخدام کنند بگیرند یا به صورت خودگردان از هزینه

  .استخدام هستند

 :گوتنبرگ برگزار می کند  -پاتوق کتاب اندیشه  -*

 

 :اعتراض و تجمع کسبه، بازار مرکزی آبادان را به تعطیلی کشاند -*
 

جمعی از کسبه و بازاریان آبادان روز شنبه در اعتراض به اقدام شهرداری برای تبدیل بخشی 
ب و کار خود را تعطیل از پارکینگ بازار مرکزی این شهر به محل استقرار دستفروشان محل کس

 .کردند
نفر از کسبه بازار مرکزی آبادان در اعتراض به اقدام شهرداری مبنی بر استقرار  011بیش از 

 .دستفروشان در بخشی از پارکنیگ این بازار روز شنبه تجمع کردند

 کارگران از زیادی تعداد ماه هر :ها نماینده بوشهر در شورای عالی استان -*
 !دیگران سهم پولش هاست، بوشهری ما نصیب   بد بوی /شوند می اخراج عسلویه

 

ها و  با آالینده« عسلویه»ناِم   :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۲در جمعه ، ایلنا خبرگزاری گزارش به
ها، سهم مردم  شورای عالی استان ی نماینده بوشهر در اشتغال عجین است اما به گفته

است و کار و اشتغال نصیب دیگران شده « آلودگی و تخریب محیط زیست»بومی فقط 
در تشریح وضعیت کارگران عسلویه به چند نارسایی عمده  فاطمی اکبر سیدعلی.است

هایی که از این طریق به حقوق کارگران  مراتب پیمانکاران و تعدیل  سلسله: کند اشاره می
های گروهی و در نهایت در نظر نگرفتن سهمیه کافی برای اشتغال  شود، اخراج و تعدیل می

کارگران عسلویه، بیش از یک : گوید ها می نماینده بوشهر در شورای عالی استان.ها بومی
اند؛ ماهانه تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری اخراج  سال است که درگیر مشکِل تعدیل شده

جعات بسیاری از کارگرانی داریم که با وجود چند سال سابقه کار، اخراج شوند؛ مرا می
گویند  حلی هم برای این کارگران ندارند؛ خیلی ساده به آنها می اند؛ کارفرمایان هیچ راه شده

که البته هیچ وقت آنها را ! کنیم بروید خانه ما هر زمان پروژه جدیدی شروع شد، خبرتان می
های کشور ادامه  معاون حقوقی نظارتِ شورای عالی استان فاطمی.ددعوت به کار نمی کنن

کنند منتها  شرکت پیمانکاری و کارفرمایان در مواردی اعالم پذیرش نیرو هم می: دهد می
ها در این بین  بومی! کنند گیرند و چه کسانی را استخدام می مشخص نیست نیرو از کجا می

ر استان بوشهر، هم نیروهای باسابقه داریم، هم سهمی از اشتغال ندارند؛ درحالیکه ما د
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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-9/722880-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AF-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


حتی کارگر ساده هم زیاد . نیروهای تحصیلکرده داریم؛ هم افراد متخصص فنی و عمرانی داریم
داریم؛ در استان بوشهر، از عسلویه تا دیلم، کارگر ساده و متخصص، بسیار است ولی 

فاطمی ریشه برخی از ....ندها هیچ اهتمامی برای جذب این نیروها ندار متاسفانه شرکت
: گوید داند و می می« های پیمانکاری شرکت»مشکالت شغلی کارگران عسلویه را در 

های دیگر برای گرفتن پروژه به عسلویه و  های پیمانکاری بعضاً بومی نیستند و از استان شرکت
ان که اینجا آورند و کارش ها گاهی نیروهای خودشان را با خود می آیند؛ این شرکت بوشهر می

 .کنند به یک استان دیگر تمام شد، با کل نیروهایشان کوچ می

بازداشت شماری از معلمان و فرهنگیان در پی شرکت در تجمعات اعتراضی  -*
 : روز پنجشنبه

rooz.com/news.jsp?essayId=91569-http://www.akhbar 

مان و فرهنگیان ایران روز معل:آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۲به نوشته سایت اخبار روز در جمعه
، چهارمین دور از تجمع اعتراضی خود را در شهرهای مختلف ایران ۱٣۷۹بهمن  ۶۲پنجشنبه 

  .در شرایط امنیتی شدید برگزار کردند
های کرمانشاه،  شامل استان  و دو شهرستان  استان۲تجمع معلمان و فرهنگیان ایران در 

  .آباد برگزار شد مریوان و خرمارومیه، سنندج، مشهد، اردبیل و شهرهای 
معلمان شاغل و فرهگیان بازنشسته پالکارهایی با خواست آزادی معلمان زندانی، پایان 

سازی حقوق  سازی آموزش، ارتقاء سطح معیشت معلمان، همسان دادن به خصوصی
  .بود کیفیت آموزش در دست داشتندشاغالن و بازنشستگان و به
ر ارومیه به دنبال این تجمع شماری از معلمان د,شری در ایران بنا به گزارش محافل حقوق ب

  .و سنندج بازداشت شدند
های اطراف وزارت آموزش و پرورش حضور   در ارومیه نیروهای امنیتی به طور گسترده خیابان

  .داشتند
  .دهای رسیده از ارومیه حاکی از بازداشت چندین تن از معلمان و فرهنگیان بو برخی گزارش

های  های محلی نیروهای امنیتی با کشاندن معلمان معترض به کوچه و خیابان نا به گزارشب
  .اند خلوت آنان را بازداشت کرده و به مکان نامعلوم منتقل کرده

و اسامی آنان در  تا لحظه تنظیم این خبر اطالعات دقیقی نسبت به شمار بازداشت شدگان
  .باشد دست نمی

شان و بخصوص آزاد  نگیان در اعتراض به عملی نشدن مطالباتدر سنندج معلمان و فره
نشدن معلمان زندانی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در سنندج تجمع 

در مملکتی که “کنندگان تابلویی در دست دارند که روی آن نوشته شده است  تجمع.کردند
 ”.لمش زندانی است باید خون گریستمع

ه مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان پس ها حاکی از آن است ک گزارش
اش توسط نیروهای امنیتی بدون حکم  از پایان تجمع معلمان سنندج در منزل شخصی

  .ه مکان نامعلومی منتقل شده استقضایی بازداشت و ب
یک معلم در مشهد ضمن برشمردن معضالت آموزش و پرورش و مشکالت معیشتی و 

عملکرد چهل ساله نظام در زمینه آموزش و پرورش کار را به جایی » صنفی معلمان افزود
  «.پس میزنم فریاد، هرچه باداباد. رسانده که کارد برای من یکی به استخوان رسیده است

های صنفی معلمان منتشر  هایی که روزهای پیش از سوی تشکل این تجمع بنا بر اطالعیه
  .شده بود قرار بود، برگزار گردد

ست آزادی معلمان زندانی، بهبود وضعیت معیشتی، حق تحصیل به زبان مادری، درخوا
سازی در آموزش و پرورش و آموزش رایگان از جمله شعارها و  خاتمه دادن به خصوصی

  .های مطرح شده معلمان در این تجمع بود مطالبه
ناحق  بهطرحی که . است«معلم تمام وقت»های معلمان، مقابله با طرح  از دیگر خواسته

تلقی کرده و خواهان بیگاری کشیدن از معلمان در « پاره وقت»معلمان زحمتکش ایران را 
در این طرح که  .تعارف قانون استخدام کشوری استهای م های خارج از زمانبندی ساعت

تالش شده به اسم اضافه کاری، مشروع نشان داده شود، ضمن بیگاری کشیدن از معلمان، 
  .است هزار نفر معلم مورد نیاز آموزش و پرورش بسته۱۲۱م تقریباً راه را بر استخدا



هزار میلیاردی  ۸افزایش  .شدنی نیست« سازی حقوق بازنشستگان همسان -*
 !سازی، پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مطرح نشد بودجه متناسب

 
 
های مطرح شده که وعده  ؛بهمن خبرنگار ایلنا نشان می دهد 62گزارش امروز جمعه  پایه بر

در حالی که به گفته جمشید تقی . مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان دروغ است
هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای  01زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری حداقل 

همان فرد )همسان سازی نیاز است، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، 
، بیست و پنجم دی ماه، در نهمین گردهمایی (جنسی و قتل زهرا نویدپورمتهم به تجاوز 
هزارمیلیارد 6هزار میلیارد تومان به 8: های بازنشستگی استان تهران گفته روسای کانون

این در حالی است که احمد . مصوب دولت بابت بودجه صندوق بازنشستگی اضافه شده است
این پیشنهاد »: بهمن در این رابطه گفته 62جمعه  همتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، امروز

سازی، حتی مطرح هم نشده، چه برسد  هزار میلیارد تومانی بودجه همسان ۸یعنی افزایش 
 «!به اینکه تصویب شود

 :مشروح گزارش نسرین هزاره مقدم را در لینک زیر بخوانید
727423-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

تیراندازی در شرق /مله مردم به گشت حجاب و آزاد کردن دو زن گرفتار شدهح -*
 :تهران

عصر دیروز در منطقه نارمک در  : است آمده مجازی های شبکه سطح در تصویری گزارش با
زن جوان و جمع شدن مردم،  6به  پی ایحاد مزاحمت و گیر دادن ماموران گشت امنیت اخالقی

مردم به . بین ماموران و مردم که می خواستند مانع انتقال آنان شوند درگیری ایجاد شد
سرکوبگران با شلیک . زن دستگیر شده را آزاد کردند 6خودروی گشت حمله کردند و این 

یک فرد » در پی پخش فیلم این درگیری در شبکه های اجتماعی،.هوایی از مهلکه گریختند
را تایید کرد و خبرگزاری « تیراندازی ماموران امنیت اخالقی در شرق تهران« » آگاه در پلیس

 .ایلنا این خبر را امروز منتشر کرده است

 !اسماعیل بخشی برای اعتراف علیه خودش، تحت فشار است  -*

 
جه و اذیت و اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه برای نوشتن تکذیبیه در مورد شکن

 .آزار روحی و روانی در حین دستگیری و بازداشت تحت فشار وزارت اطالعات قرار دارد
به گزارش رسیده اسماعیل بخشی مدتهاست بدون هیچگونه بازجویی در سلول انفرادی 

این تداوم بازداشت عمال از دو . بازداشتگاه امنیتی وزارت اطالعات در اهواز نگهداری می شود
مقامات امنیتی سود دارد یک اینکه به واسطه اینکه اسماعیل در زندان است نمی  جهت برای

تواند شکایاتش در مورد ضرب و شتم در حین بازداشت و آزار و اذیت روحی و روانی در دوران 
بازداشت را پیگیری کند و همچنین باقیمانده آثار شکنجه در دوران بازداشت در طی مدت 

ی رود دوم اینکه با نگه داشتن وی در سلول انفرادی بدون هیچگونه بازداشت مجدد از بین م

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-727423


بازجویی، تالش دارند با اعمال فشارهای روحی و روانی بر اسماعیل بخشی ، او را برای 
  .نوشتن نامه تکذیبیه تحت فشار قرار دهند

چرا قوه قضائیه به جای رسیدگی به شکایات اسماعیل بخشی بدون هیچ بررسی ای 
له وی را بازداشت می کند اما با طرح شکایت وزیر اطالعات علیه اسماعیل بخشی، او بالفاص

را دستگیر می کند؟ این برخورد غیر عادالنه به ما کارگران نشان می دهد که ما نباید هیچ 
امیدی به قوه قضائیه برای رسیدگی به خواسته هایمان داشته باشیم، قدرت ما در اتحاد و 

سندیکای کارگران هفت تپه اعمال فشار بر اسماعیلی بخشی  .همبستگی امان است
نماینده کارگران و عضو سندیکای کارگران هفت تپه، را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و 

 .بی قید و شرط این کارگر زندانی می باشد
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱٣۷۹۹۱۱۹۶۲ 
  هتپ آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت

syndica.hafttape@gmail.com                                                                                                                                                   

   :بخشی اسماعیلوکیل کارگر زندانی فرزانه زیالبی،  -*

 
موکلم که در حال پیگیری شکایت خود از مأمورین امنیتی بود هم اکنون حدود یک ماه در 

امیدوارم از این پس با تبدیل قرار بازداشت موکلم و .  نهاستبازداشتگاه امنیتی در اختیار آ
طرفانه  آزادی وی، امکان پیگیری شکایات علیه مرتکبین در یک فضای منطقی، منصفانه و بی

 .فراهم گردد
https://t.me/khamahangy 

  !جاب اجباری دفاع می کنیماز عصیان زنان علیه ح -*
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=91583 

 
چهل سال : آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۹  شنبهبرپایه خبر مندرج در سایت اخبار روز در تاریخ 

علیه فرمان حجاب اجباری و در سالگرد خیزش دی ماه  0511مارس  8از خروش زنان در  پس
تان و سالگرد جنبش سرفراز زنان خیابان انقالب، در زمانه ی اعتالی زحمتکشان و فرودس 62

مبارزات و اعتصابات و تظاهرات کارگران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان، بازنشستگان و دیگر 
  .قشرهای اجتماعی و صنفی، خواهان دفاع از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری هستیم

یران را، در پیوند با مبارزه علیه هر شکلی از تحقیر و ستم بر زنان و مبارزه با حجاب اجباری در ا
پدرساالری در سراسر جهان، علیه دولتها و باندهای بنیادگرای اسالمی در خاورمیانه و شمال 

آفریقا، علیه مردساالری و سکسیسم دولتهای سرمایه داری و فاشیستهای مسیحی و 
  .روپا و شرق دور پیش خواهیم برده ادست راستی در آمریکا، روسیه، اتحادی

  :ما زنان و مردان پشتیباِن جنبش علیه حجاب اجباری و حامی برابری زن و مرد
مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با تفتیش عقاید، تحمیل باور و اندیشه، تحمیل دین و  -0

تنوع سالیق و سبک زندگی اجتماعی مردم و در دفاع از آزادی های فکری، اجتماعی و 
  .کیوها پیوند می زنیم.تی.بی.جی.گرایشات جنسی و حقوق ال

مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با شکنجه و زندان، سرکوب و دستگیری فعالین  -6
ی زندانیان  سیاسی و اجتماعی و صنفی، و در دفاع از آزادی های سیاسی و آزادی همه

  .سیاسی و عقیدتی پیوند می زنیم
مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با جنگهای ویرانگر ارتشهای امپریالیستی و ارتجاعی  -5

منطقه در خاورمیانه و نزاعها و اختالفات دینی و فرقه ای از سوریه و عراق تا یمن و افغانستان 

mailto:syndica.hafttape@gmail.com
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
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ی دینی و تاریک  ی مردم به علم و آگاهی در برابر جهل و خرافه و برای دستیابی همه
  .و جدایی دین از دولت، پیوند می زنیماندیشی 

مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با بیکاری، فقر و محرومیت، دزدی و فساد اقتصادی،  -4
استثمار و به غارت بردن دسترنج کارگران، معلمان، کشاورزان و کودکاِن کار و در دفاع از رفاه، 

  .ند می زنیمبرابری و امنیت اقتصادی و اجتماعی همه مردم پیو
مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با هرشکل تبعیض ملی، فرهنگی و دینی علیه کردها،  -1

عربها، ترکها، افغانستانی ها، ترکمنها، بلوچها، دراویش، بهاییان و غیره و در دفاع از برابری و 
  .آزادی همه ملل و فرهنگهای ساکن ایران و منطقه پیوند می زنیم

ه با حجاب اجباری را به مبارزه با نابودی محیط زیست و به تاراج بردن طبیعت توسط مبارز -2
روابط تولیدی سرمایه داری که مولِد رانت خواری و فساد است و در دفاع از هوای پاک و 

بازسازی و احیای تاالبها، رودخانه ها، دریاچه ها، کوه ها و جنگلها برای نسلهای آتی مردم 
  .زنیمجهان پیوند می 

  !«ما همه با هم هستیم –بترسید بترسید »پس 
جامعه ای که نیمی از جمعیت آن شهروند . ی کِل جامعه ی بشری است آزادی زن، مساله

هزاران سال پیش، . درجه دوم به حساب می آید، جامعه ای عقب مانده و خفقان آور است
امروز، روابط . ر به وجود آمدفرودستی اجتماعی زن همراه با ظهور مالکیت خصوصی و استثما

مردساالرانه و پدرساالرانه، و هر معضل اجتماعی دیگر مانند جنگ های امپریالیستی و نابودی 
پس، ما خواهان . محیط زیست جملگی ریشه در عملکرد روابط تولیدی سرمایه داری دارند

و نابودی جهانی بدون استثمار و بهره کشی، بدون تبعیض و ستم و سرکوب، بدون جنگ 
جامعه ای که نه فقط هر زن بلکه هر انسانی فارغ از جنسیت، هویت و . محیط زیست هستیم

ملیت، باور و عقیده، یک انسان کامل محسوب شده و در آن، امکانات همسان برای کل 
بشریت در مسیر یک زندگی انسانی و بالفعل کردن توانایی ها، خالقیتها و امیدهایش فراهم 

  .انسان، شرط شکوفایی همگان استای که شکوفایی هر جامعه . است
  !زنده باد آزادی و برابری! نه به حجاب اجباری

  !بیزاریم بیزاریم –از حجاب اجباری  –ما زنان آزاده 
  !عصیان، خیابان، جای زنان همینجا است

  !آماج یک پیکارند –فقر، حجاب، استثمار 
  !اتحاد اتحاد –، کارگر، دانشجو زن

Email : eightmarch@mail.com  
  جمعی از دانشجویان مبارز دانشگاه های ایران -
  جمعی از زنان مبارز علیه حجاب اجباری در تهران -
  جمعی از کارگران کرمانشاه -
  جمعی از دانشجویان هنر -
  در چندین شهر ایران« دختران خیابان انقالب»جمعی از حامیان  -
  علیه دین و حجاب: ی ماهجمعی از جوانان خیزش د -
  علیه فرمان حجاب 0511روزه سال  1جمعی از زنان و مردان فعال در خیزش  -

  :افراد
  (فعال چپ جنبش زنان)تارا بهروزیان  -
  (نویسنده)ماکان  -
  (کارگر فوالد)فواد  -
به علت شرایط مخفی، ما قادر  -6. این لیست قسمی و در حال تکامل است -0: توجه)

در نتیجه به شکل . منتشر کنیم( به درستی بنا به خواست خودشان)تیم اسامی افراد را نیس
  .(آورده شده است« ...ز جمعی ا»
  ....و 

  در خارج کشور
  شهرزاد مجاب
  مریم جزایری

ما از عصیان زنان »شکیب مصدق، خواننده انترناسیونالیست افغانستانی، اهدا کننده ی کلیپ 



  «حمایت می کنیم علیه حجاب اجباری
  ، اکران شده در فستیوال برلیناله«زاده شده در اوین»مریم زارعی، سازنده فیلم 

  «و ما انکار خدایشان بودیم»اشرف غیاثی، کتاب 
 
 :صدور حکم زندان برای زانیار دباغیان -*

 
به  سنندج#طبق اخبار منتشر شده از کمپین دفاع از زانیار دباغیان، این کارگر شهرک صنعتی 

 .بهمن محاکمه شد۶٣اتهام عضویت در گروهای اپوزسیون و تبلیغ علیه نظام در تاریخ 
در مدت دو ساعت گفتگو در باره اتهاماتش، خود را کارگری ساده و « زانیار»بر اساس این خبر، 

اهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواند و دفاعیات خویش را عضو کمیته هم
اما در پایان، قاضی مربوطه حکم یک سال زندان را برای زانیار دباغیان صادر کرده .مطرح نمود

 .است
https://t.me/khamahangy 

 
  :مرزی نیروی انتظامی دیگر به دست مامورانخبرقتل کولبری  -*
 

از " بوالحسن"فرزند احمد از اهالی روستای " بختیارحسنی"دیروز شنبه، یک کولبر به نام 
توابع بخش نمشیر شهرستان بانه در جریان شلیک مستقیم نیروهای مرزی مستقر در مرز 

نور بدون هشدار قبلی از ماموران این کولبر زحمتکش را در دهستان ن .کشته شد" هنگژال"
 .فاصله نزدیک هدف قرار داده و او را کشتند

 
هزار میلیارد تومان در کمیسیون  ۹۳۷۸با رقم  ۸۸بودجه :مفتح در جلسه علنی -*

 :تلفیق بسته شد

محمد مهدی مفتح  : آمده است  ۷۹بهمن  ۶۹ شنبهروز  ،خبرنگار مهر زهرا علیدادی به گزارش
را در یک سقف  ۷۸کمیسیون تلفیق بودجه سال : گفت ۷۸میسیون تلفیق بودجه سخنگوی ک،

وی  .هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شورای اسالمی کرده است ۱۹٣۷و با رقم 
جلسه با حضور مدیران و کارکنان  ۶۷طی  ۷۸کمیسیون تلفیق بودجه : اظهارداشت

سخنگوی .جه را مورد بررسی قرار دادساعت بود ۱۶۱های اجرایی و دیگر نهادها و در  دستگاه
هزار  ۱۹۱٣دولت الیحه بودجه را با عددی بالغ بر : متذکر شد ۷۸کمیسیون تلفیق بودجه 

 ۱۶۹۷هزار میلیارد تومان از آن منابع عمومی،  ۷۱۹میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرده بود که 
 .تومان درآمد اختصاصی است هزار میلیارد ۹۱های دولتی و  هزار میلیارد تومان بودجه شرکت

دولت در انتهای ماده واحده پیش بینی کرده است در صورتی که منابع عمومی : مفتح افزود
تر وصول شود و همچنین  بینی شده است، اضافه نسبت به ارقامی که در متن الیحه پیش

وانیم به هزار میلیارد تومان دیگر بت ۷۱اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شود، تا 
نهایتاً  ۷۸البته در کمیسیون تلفیق بودجه : وی تصریح کرد .اضافه کنیم ۷۸سقف الیحه بودجه 

هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کردیم که منابع عمومی  ۱۹٣۷گزارش را در یک سقف یعنی 
درصد رشد  ۸.۲هزار میلیارد تومان است که حدود  ۷۷۶طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بالغ بر 

رد، بودجه شرکت ها بدون تغییر است و درآمد اختصاصی را هم نسبت به الیحه ای که دا
هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس  ۹۱.۷دولت ارائه داد مقداری تغییر دادیم و حدود 

با اشاره به منابعی که برای افزایش درآمد دولت  ۷۸سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه .کردیم
هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی می تواند از معوقات  ۷: پیش بینی شده است، گفت
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 ۷.۹هزار میلیارد تومان در خصوص ورودی خودروها قابل تحقق است،  ۲.۲مالیاتی وصول کند، 
هزار میلیارد تومان با تغییر سهم دولت و شهرداری در مالیات بر ارزش افزوده قابل اضافه شدن 

مفتح  .ن برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی می شودهزار میلیارد توما ۱٣.۸است و 
 ۷۹سال غیبت داشته اند و در سال  ۸برای مشموالن غیبت سربازی که بیش از : تصریح کرد

یا قبل از آن این غیبت را خریداری کرده بودند و به صورت اقساطی پرداخت می کردند، حدود 
هزار میلیارد تومان پرونده  ۶. اصل می شودیک هزار میلیارد تومان هم از این منبع درآمد ح

هزار میلیارد تومان بدهی شرکت  ۱.۲تواند قابل وصول باشد و  معوقه تعزیرات است که می
مفتح درباره فروش ... .هایی چون هیدرو و پتروشیمی به دولت است که قابل تحقق است

بینی شده است که  در کمیسیون تلفیق انعطاف ها و راه های جدیدی پیش: نفت بیان کرد
میلیون  ۶میلیون بشکه نفت خام سنگین و  ۶میلیون بشکه نفت خام سبک،  ۶ماهانه حداقل 

بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت مستمر هر ماه ارائه شود و ما در بورس انرژی 
 .بتوانیم این میزان نفت خام سبک و سنگین و میعانات را بفروشیم

التحصیالن حقوق در اعتراض به بیکاری مقابل مجلس  ارغامروز جمعی از ف -*
 :شورای اسالمی تجمع کردند

 
 

التحصیالن رشته حقوق و  جمعی از فارغ : آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۹  شنبهصبح روز 
 .متقاضیان آزمون وکالت، مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

اگر : ت در سال جاری شدند و گفتندحاضران در تجمع خواستار افزایش ظرفیت آزمون وکال
معترضان پیش  !گیرند؟ ها تا این اندازه دانشجوی حقوق می وکالت ظرفیت ندارد، چرا دانشگاه

 .از این نیز مقابل کانون وکالی مرکز تجمع کرده بودند

ماجرای / دلیل گرانی گوشت تعطیل شد های تهران به چهارم رستوران یک -*
 چیست؟« خورش بدون گوشت»

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/27/1948052 

 



 ۶۹  شنبهروز   ،خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اقتصادی اصغر میرابراهیمی در گفت علی
سرویس تهران با بیان  رئیس اتحادیه صنفی رستوران و سلف  : آمده است  ۱٣۷۹بهمن 

رستوران  ۱۸۱از تعطیلی " اند ای کاهش مشتری داشته سابقه طرز بی ها امسال به رستوران"
مه توضیحاتی درباره ماجرای دلیل گرانی گوشت و کاهش مشتری خبر داد و در ادا در تهران به

های اخیر، قیمت  متأسفانه با گرانی: اظهار کردوی  .ارائه کرد« خورش بدون گوشت»فروش 
ای باالرفته که هم باعث کاهش میزان  اندازه مواد اولیه از جمله گوشت، مرغ، حبوبات و رب به

هر روز در تماس با ما  دنبال داشته و همکارانمان مشتریان شده و هم گالیه همکارانمان را به
کنند و ما  گالیه می... ها، مالیات بر ارزش افزوده و از وضعیت قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه

ای است که  گونه این وضعیت به: داران تهران افزود رئیس اتحادیه رستوران.هم جوابی نداریم
 111طوری که از  به ها هستیم ای، شاهد کاهش مشتری در رستوران سابقه طرز بی امسال به

رستوران تقاضای انصراف از مجوز و ابطال  081شده و دارای مجوز در تهران،  رستوران ثبت
فروش خورش »البته من هم موضوع : میرابراهیمی گفت.اند مجوز خود را به ما اعالم کرده

یچ ام ولی تا این لحظه ه های اجتماعی مطرح شده بود، شنیده را که در شبکه« بدون گوشت
ها در تهران به دست ما نرسیده  گزارشی از فروش خورش بدون گوشت توسط رستوران

 .است

 :نه به بی عدالتی،  نه به زندان ؛حمایت -*

 
  

 .دانش آموزاِن معلم زندانی مختار اسدی، خواستار آزدی او شدند
ج بهمن در سنند ۶٢مختار اسدی عضو کانون صنفی معلمان کردستان عصر روز پنجشنبە 

 .بازداشت شد
اسدی از معلمان سرشناس و محبوب کردستان، باعث اعتراض دانش آموزان  دستگیری مختار

 .و معلمان شدە است

 :به نقل از فرزانه زیالبی، وکیل آقای اسماعیل بخشی -*
 

احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش بر 
ت اطالعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل مبنای گزارش حفاظ

  .بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود
با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند نشر اکاذیب به قصد تشویش 

هایی  از پاسخ دادن به پرسش... اذهان عمومی و کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام و 
چون اگر چه در ابالغیه به . من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم که

  .احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم" مطلع"عنوان 
در )با توجه به این که در پرونده مطرح علیه آقای اسماعیل بخشی با موضوع نشر اکاذیب 

و نیز شکایت از مأمورین امنیتی به همین دلیل و شکایت به  (خصوص مطرح نمودن شکنجه
کمیسیون اصل نود مجلس و دیگر اقدامات قانونی، وکالت وی را به عهده دارم و نظر به جاری 

ای  ها مستند و مستدل از پاسخگویی خودداری کردم، چون افشای اسرار حرفه بودن آن پرونده
 .میتوسط وکیل هم جرم است و هم تخلف انتظا

 ٣۸برابر قانون آیین دادرسی کیفری حق سکوت دارد و براساس اصل " مطلع"افزون بر آن، 
. باشد قانون اساسی اجبار مطلع جهت کسب اطالع ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار قانونی می

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


متأسفانه این رویه غلط در برخی شعب دادسراها باب شده که بر مبنای یک گزارش غیر 
اما . ها، تحصیل دلیل کنند کنند تا به این واسطه، علیه آن حضار میمستدل، اشخاص را ا

فاجعه آن جاست که این بار موضوع گزارش علیه من با موضوع پرونده علیه موکلم مرتبط 
کنم با هیچگونه اعمال فشاری از وکالت موکلم انصراف نخواهم داد و  است؛ اما اعالم می

  .دانم ای وکالتی و دفاع از موکلم می ام را انجام تعهد حرفه مسئولیت اصلی
موکلم که در حال پیگیری شکایت خود از مأمورین امنیتی بود هم اکنون حدود یک ماه در 

امیدوارم از این پس با تبدیل قرار بازداشت موکلم و .  بازداشتگاه امنیتی در اختیار آنهاست
طرفانه  نطقی، منصفانه و بیآزادی وی، امکان پیگیری شکایات علیه مرتکبین در یک فضای م

 .فراهم گردد
۶۹-۱۱-۷۹ 

 تپه آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت

syndica.hafttape@gmail.com 

 : فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان  -*

  

دستت را به من بده ، من درد  .سته ماستاولین خوا اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 
 مقابل مجلس ۱۱ساعت ، اسفند ۲تجمع بازنشستگان . مشترکم ، مرا فریاد کن

  "گروه اتحاد بازنشستگان"

 : تجمع اعضاء تعاونی مسکن ایثار گران در تهران  -*

 
به  بهمن در اعتراض 61اعضای تعاونی مسکن ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی، امروز شنبه 

تخلفات هیات مدیره این تعاونی، در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه 

 .دست به تجمع زدند

 : ، درب به همان پاشنه می چرخد 79برای بازنشستگان در پایان سال  -*

mailto:syndica.hafttape@gmail.com


 

می رود که به پایان برسد، اما ما بازنشستگان همچون اکثریت زحمتکشان جامعه با  ۷۹سال 
در حالی که مطالبات بر حق و قانونی امان همچنان . ر و فالکتی فزاینده دست به گریبانیمفق

بر زمین مانده است و وعده های پوشالی و بهانه تراشی های متولیان امور در برابر این 
بنابراین ما برای اعتراضات خود . وضعیت رقت آور و غیرانسانی تحمیلی، عذاب آور شده است

 .آییم به خیابان می
وقتی در کماکان بر همان پاشنه می چرخد، تجمعات و اعتراضات سراسری نه تنها خاموشی 

 ".نمی گیرد بلکه اقشار دیگر هم برای درخواست مطالبات شان به خیابان خواهند آمد
https://t.me/khamahangy 

درصدی حداقل دستمزد ظلم به کارگران و آسیب جدی به  02افزایش  -*
 :بازنشستگان است

 
هزار تومان سبد  ۹۲۱میلیون و  ٣رقم :نصرهللا دریابیگی، مسئول کانون بازنشستگان گفته

دهد از دولت خاتمی تاکنون نه تنها  معیشت خانوار که شورای عالی کار اعالم کرده نشان می
 برابری داشته  ۶۲ن نشده است بلکه افزایشی فاصله سبد معیشت خانوار جبرا

ما نزدیک »هزار تومان به معنای آن است که  ۹۲۱میلیون و  ٣نفره ٣.٣سبد هزینه یک خانوار 
میلیون از سبد هزینه عقب هستیم که کامال نشانگر این است که به صورت  ۶.۲به دو 

 «.کنیم ضداشتغال عمل می
نفر از کل بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری معادل هزار  ۲۱۱میلیون  ٣درصد از حدود  ۹۱

اگر  .کنند شود را دریافت می حداقل دستمزد ساالنه که توسط شورای عالی کار معین می
این . شود حداقل دستمزد غیر معقول تعیین شود، به بازنشستگان کشور آسیب جدی وارد می

 کار ظلم به بازنشستگان تامین اجتماعی است

 هنوز /کشاورزی جهاد وزارت کارکنان ایثار مسکن تعاونی اعضای دوباره تجمع -*
 :است نشده حل مشکالتمان

  

یثار اعضای تعاونی مسکن ا  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۹  شنبهروز  به گزارش خبرنگار ایلنا،
در اعتراض به تخلفات تعاونی مسکن خود مقابل ساختمان ، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

جمعی از آنها که مقابل .تجمع کردند( نبش بهبودی)تهران   وزارت کار در خیابان آزادی
در اجتماع روز پنجم دی : رحضور داشتند، در مورد دالیل اعتراض خود، گفتندساختمان وزارت کا

tg://resolve/?domain=khamahangy
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/728490-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%86%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-9/728490-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


مدیرکل تازه منصوب شده اداره کل تعاون )ماه مقابل ساختمان وزارت کار، خانم پروانه رضایی 
از ما اعضای معترض تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی فرصت ( استان تهران

که حدودا دو ماه از   در حال حاضر. مان باشد یگیر وضعیت مشکالتای خواست تا پ یک هفته
گذرد عالرغم پیگیری ایشان، همچنان مشکالت به قوت خود باقی است و اقدام  وعده می  این

نیز   که در عین حال تعلیق)  مثبتی در خصوص تخلفات صورت گرفته اعضای سابق هیات مدیره
ی تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با اعضا... .، صورت نگرفته است(اند شده

بیان اینکه ما خواستار آن هستیم که با اجرای قانون به مشکالتمان که ناشی از تخلفات یک 
طی سال جاری تجمعات متعددی مقابل : عده افراد سودجوست خاتمه داده شود، افزودند

اند به امید اینکه  کار برگزار کردهمراجع قضایی، اداره کل تعاون استان تهران و وزارت 
طبق اظهارات معترضان؛ بسیاری از کسانی که عضو این تعاونی  .مشکالتشان برطرف شود

ند و فرزند دانش آموز و دانشجو در شرف  خیلی از آنها مستاجر. هستند درآمد چندانی ندارند
 .ازدواج دارند

 :تحصن معلمان خرید خدمتی -*

 
استان ( بسته های حمایتی) هی از معلمان خرید خدمات آموزشیگرو ۷۹بهمن  ۶۹شنبه 

روزه و نداشتن  ۶۷قزوین در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای چندین ماهه، بیمه ناقص 
این تحصن در شیفت . امنیت شغلی در شیفت صبح از حضور در کالس درس خودداری کردند

چهارم حقوق نیروهای رسمی آموزش و  حقوق این معلمان یک. بعدازظهر نیر ادامه دارد

 .پرورش است

 :هیچ خبری از پروین محمدی فعال کارگری نیست  -*

 
و  زاده_عظیم_جعفر#محمدعلی جداری فروغی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل 

   :محمدی_پروین#
از زندان شهیدکچویی کرج به زندان اوین منتقل شده " پروین محمدی" که  ۱۲۹۱۱۹۷۹از تاریخ 

 .نی با من و خانواده اش نداشته استاست هیچگونه مالقات و تماس تلف
ساعتی پیش پیامکی از طریق درگاه خدمات الکترونیک قوه قضائیه دریافت کردم که به موجب 

دادگاه انقالب ارجاع  62پروین محمدی به شعبه " قرار بازداشت موقت " آن باردیگر اعتراض به 
ی موکل فقط در راستای دفاع از شده است که امیدوارم با رسیدگی عادالنه و اینکه فعالیت ها

 .حقوق صنفی کارگران است موجبات فسخ قرار بازداشت موقت فراهم گردد
  ۷۹بهمن  ۶۹

https://t.me/khamahangy 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
tg://resolve/?domain=khamahangy


 :اعتراض مردم كوى مهديس اهواز به قطعى آب -*

 
جمعى از مردم كوى مهديس اهواز نسبت به قطعی و افت فشار  ،0561بهمن  61امروز شنبه 

 .آب طی روزهای اخیر در اهواز که بدون اطالع رسانی قبلی صورت گرفته است،اعتراض كردند
در این تجمع شهروندان به مشکالت ناشی از افت فشار و قطعی آب منطقه اشاره و خواستار 

 .پاسخگویی مسئولین مربوطه شدند

 :ان نیشکر هفت تپه اجتماع کردند بازنشستگ -*

 
بهمن بازنشستگان نیشکر هفت تپه برای دریافت حق سنوات در مقابل امور  61امروز شنبه، 

 مالی شرکت تجمع داشتند
 نیشکرهفت تپه امروزصبح برای دریافت سنوات خود ۷۲بازنشستگان سال

 اضی زدندامور مالی شرکت نیشکر هفت تپه دست به تجمع اعتردر مقابل دفتر 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فوالد زرند نسبت به بالتکلیفی استخدامی  -*

 :وعدم پرداخت حقوق وحق بیمه

روزشنبه بیست وهفتم بهمن ماه،جمعی از اعتراضی کارگران کارخانه فوالد زرند دراعتراض به 
زرند ایرانیان بالتکلیفی استخدامی وعدم پرداخت حقوق وحق بیمه،مقابل دفتر شرکت فوالد 

براساس گزارش رسانه ای شده،یکی از کارگران به نمایندگی از نیروهای .تجمع کردند
در آزمون استخدامی اخیر شرکت کردیم و کارگران : پیمانکاری شرکت فوالد زرند ایرانیان گفت

با سابقه شرکت در این آزمون پذیرفته نشدند و افرادی غیربومی از دیگر استان ها و 
: وی افزود .ن ها با داشتن اولویت استخدام شدند و اکنون مشغول به کار هستندشهرستا

متاسفانه برخی از کارگران شرکت فوالد زرند که با وجود اینکه آالیندگی و ضرر و زیان این 
کارخانه به دام ها، محصوالت کشاورزی و هوای این منطقه آسیبی جدی وارد کرده از مزایای 

: این کارگر شرکت فوالد زرند ایرنیان تصریح کرد .ت بی بهره مانده انداشتغالزایی این شرک
بیش از پنج سال پیش مسئوالن شرکت میدکو و فوالد زرند وعده استخدامی در این شرکت را 

یکی دیگر از کارگران کارخانه  .به نیروهای پیمانکاری داده اند و تاکنون اجرایی نشده است
بیش از چهار سال در این شرکت فعالیت می کنم و در برخی اوقات : فوالد زرند ایرانیان گفت 

پرداختی حقوقمان از سوی پیمانکار بیش از چهار ماه معوق می شود و بیمه ما به صورت 
( سهامی خاص)قابل یادآوری است که شرکت فوالد زرند ایرانیـان  .منظم پرداخت نمی شود

سعـه معادن و صنایـع معدنی خاورمیانه با سرمایه گذاری شرکت هلدینـگ تو 81در سال 

  .تاسیس شده است( میدکو)

 : باردیگر دختران خیابان انقالب در تهران  -*



 

این  ، سر خیابان حافظ04بهمن ماه، ساعت 61. شدنی نیستند تمام انقالب خیابان دختران
 .صحنه زیبای برداشتن روسری از سر رونمایی شد

 و نهضت دهندگان آموزش جذب چرامطرح شد؛" حداد عادل"در انتقاد از اظهارات  -*
 نان اما دادیم درس "داد نان بابا" سالها !/دانند؟ می «آفت» را ها التدریسی حق

 !نداریم

 

 رئیس) عادل حداد غالمعلی :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۹  شنبهروز  به گزارش خبرنگار ایلنا،
 به .بشوند معلم توانند نمی ها التدریس حق (آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان اسبق

 منفعل اینگونه معلم انتخاب در ندارد دلیلی بیاید؟ پرورش و آموزش به باید نهضتی یک دلیل چه
 .است انسانی نیروی تأمین برای هایی آفت اینها .باشیم

ها از این روستا به آن روستا رفته و  ست؛ از آنها که سال ی نهضِت سوادآموزی دهنده آموزش 
ها درس از نان  او که سال.، آشنا کرده است"بابا نان داد"سوادان استان لرستان را با الفبا و  بی

وم است و علیرغم الزام مجلس به لزوم جذب های شغلی محر و برابری داده، از حداقل
او اما امروز از چیز دیگری !کاله مانده است و استخدام نشده دهندگان، سرش بی آموئزش

ها تالش او برای رفع بیسوادی  ؛ از اینکه سال«متولیان فرهنگ»انتقاد دارد؛ از اظهارات یکی از 
محمد که بارها به  !ارزش است بی« انآقای»و مبارزه با جهل، تا این حد برای برخی از این 

تهران آمده و قبل از تصویب طرح جذب در مجلس، مقابل نهادهای مختلف تجمع اعتراضی 
برگزار کرده، به نمایندگی از جانب همکاران لرستانی خود با انتقاد از اظهارات آقای حداد عادل، 

. س در نهضت را هم ندارندی تدری شوند، حتی همین سابقه این همه که معلم می: گوید می 
ی کسانی که مدارک دانشگاهی مرتبط را دارند، حق دارند که تقاضای استخدام در  اصال همه

او ادامه .آموزش و پرورش را داشته باشند؛ چه برسد به ما که سالها سابقه تدریس داریم
جذب  چای بسی تاسف دارد؛ کار به کجا رسیده که متولیان فرهنگ، تالش برای: دهد می

 !خوانند؟ دهندگان را آفت می فرهنگیان و آموزش
 :تجمع کارگران بلیرنگ سازی تبریز -*

 

 بهمن در مقابل فرمانداری تجمع کردند 61کارگران بلبرینگ سازی تبریز امروز شنبه 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/728468-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/728468-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/728468-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


چرا دولت / عاقبت  تلخ  بسته حمایتی که قرار بود جای ترمیم دستمزد را بگیرد -*
 کند؟ خواهی می معذرت" پردازی نهیارا"بعد از هر بار 

 
 

چرا  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۹  شنبه به گزارش نسرین هزاره مقدم ، خبرنگار ایلنا در تاریخ 
ها وعده و وعید، نتواست به همه  دولت همان یارانه دویست هزار تومانی را بعد از ماه

پنج میلیون بازمانده از دریافت، چه زمانی قرار است این مبلغ ناچیز را به ! مشموالن بپردازد؟
ی در  کنند که ربِط بسته دهند؛ چرا روشن نمی بپردازند و چرا به ابهامات، پاسخِ روشن نمی

 !بگیری و یا سرپرست خانوار بودن چیست؟ عوض ترمیم مزد با یارانه
 :مشروح گزارش نسرین هزاره مقدم را در لینک زیر بخوانید

723384-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 :تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران اخراجی سازمان ورزش شهرداری تهران -*

نفر از کارگران سازمان ورزش شهرداری تهران دربهمن ماه  511برپایه گزارش رسانه ای شده، 
جمعی از این کارگران بیکار شده برای بنمایش گذاشتن .دسال جاری از کاراخراج شدن

اعتراضشان وبرای بازگشت بکارهمه روزه مقابل ساختمان شورای شهر تهران اجتماع می 
برپایه  .کنند وهیچکدام ازاعضای شورای شهرپایتخت ومدیران شهرداری پاسخگویشان نیستند

. تظر تا یکی از اعضا به فریادشان برسداند کنار دِر شورا، من گزارش رسانه ای شده، ایستاده
نفر مانند آنها یک ماه مانده به عید، از کار بیکار  ٣۱۱گویند  نفر هستند اما می ۶۱حدود 
همراه : گوید شان است، می نفره آور خانواده سه زنی که شوهر معلول دارد و تنها نان. اند شده

آور خانواده هستم و  من تنها نان. هستندکنم و همه آنها نیز معلول  خانواده شوهرم زندگی می
نفر  ۲۱ما روزهای اول : او می گوید  .ایم اند که از کار اخراج شده ای دست ما داده حاال نامه

 ٣۱۱که  درحالی. اند آیند، باقی را ترسانده نفر برای اعتراض به شورا می ۶۱بودیم اما حاال تنها 
 .اند خراج شدهنفر بهمن ماه به یکباره از سازمان ورزش ا

التحصیالن حقوق نسبت به بیکاری وبرای اشتغال مقابل  تجمع اعتراضی فارغ -*

 :مجلس

التحصیالن حقوق دراعتراض به بیکاری وبرای  روزشنبه بیست وهفتم بهمن ماه،جمعی از فارغ
میزان ظرفیت : تجمع کنندگان به رسانه ها گفتند .اشتغال  دست به تجمع مقابل مجلس زدند

شدگان آزمون وکالت بسیار کم است، در حالی که ما ساالنه فارغ التحصیالن زیادی در  قبول
اگر وکالت ظرفیت ندارد، چرا : آنها افزودند.رشته حقوق داریم که در این آزمون شرکت می کنند

ما خواهان : معترضین درادامه گفتند !گیرند؟ ها تا این اندازه دانشجوی حقوق می دانشگاه
التحصیالن حقوق بیکار  قابل یادآوری است این فارغ.یت قبولی آزمون وکالت هستیمافزایش ظرف

 .پیش از این نیز مقابل کانون وکالی مرکز تجمع کرده بودند

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-723384


 :اقتصاد وزارت ساختمان مقابل عدالت سهام کارکنان تجمع -*

 

کارکنان شماری از  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۸  یکشنبه به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ 
واقع در میدان امام  مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و داراییوز یکشنبه دفاتر سهام عدالت، 
 ۱۶نفر هستیم که پس از  ۱۲۱۱حدود : گویند این گروه از کارگران می .خمینی تجمع کردند

مان مشخص  های تعاونی سهام عدالت، هنوز وضعیت شغلی سال فعالیت در دفاتر شرکت
مان، در وضعیت  ماه از مطالبات مزدی ۷۸نیست و در عین حال به دلیل پرداخت نشدن حدودا 

میلیارد برای  ۶۲به ادعای وی ؛باوجود اصالح مصوبه پرداخت بودجه  .معیشتی قرار داریم بد
کارکنان تعاونیهای سهام عدالت شهرستانهای کشور که  ۷۲لغایت ۷۷حقوق معوقه سنوات 

بیش از نود درصد آنها از مددجویان تحصیلکرده نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد 
یف جامعه هستند؛ متاسفانه سازمان خصوصی سازی برخالف مصوبه و از اقشار ضعخمینی 

هیات وزیران اعالم کرده از هر شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی فقط به  ۷۹۹۲۹۹مورخ
توسط هیات عالی واگذاری  ۸۹این درحالیست که در اردیبهشت. کند دونفر حقوق پرداخت می

ای که هم تعداد نیروی کار اداری و هم  هو وزارت تعاون و سازمان خصوصی سازی ایین نام
های شهرستانی سهام  فرمول محاسبه و تعیین سقف حقوق رامشخص کرده به تعاونی

عدالت ابالغ شده ولی متاسفانه سازمان خصوصی سازی به این آیین نامه پایبند نیست و 
 .تعهدنامه را هم که جهت پرداخت تنظیم کرده خالف مصوبه هیات دولت است

 :در کوهستان ( مادر لطفی) رامیداشت یاد فروغ تاجبخشگ -*

 
 

مادر لطفی، از بازماندگان )اگر جلوی برگزاری مراسم بزرگداشت این زن مقاوم فروغ تاجبخش 
بلندای "شهر گرفتند و مانع از اجرای آن شدند، اما این مراسم در " کف"را در ( فاجعه خاوران

عامدانه و چه اتفاقی، بطور سمبولیک حامل پیامی مهم  کوه برگزار شد ، این ماجرا چه" قله 

 .است

 :تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بستان  -*
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جمعی از کارگران شهرداری بستان از توابع دشت آزادگان در استان  ۷۹بهمن ۶۸روز یکشنبه 
ماه عقب مانده خود مقابل  ۲خوزستان دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه 

 .ری در این شهر تجمع کردندشهردا

  :تجمع بازنشستگان هفت تپه در شوش -*
 

هفت تپه برای کسب مطالبات خوب  بازنشسته بر اساس خبر دریافتی جمعی از کارگران 
 .در مقابل دفتر مدیریت کارخانه دست به تجمع زدندبهمن ماه  ۶۸امروز یکشنبه 

تپه حضور داشتند که  نفر از بازنشستگان کارخانه نیشکر هقت ۱۱۱در این تجمع تعداد 
 .شده اند ۷۲و  ۷۲خواستار پرداخت سنوات سابقه کاری سال های 

کارگران نفر از  ۶۲۱بهمن ماه تعداد  ۶۹در ادامه گزارش ارسالی آمده است که دیروز، شنبه 
 .نیشکر هفت تپه برای پیگری قرارداد های خود در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند

قرار بود که کارگران تحت پوشش پیمانکاری، تحت پوشش شرکت نیشکر هفت تپه قرار گیرند 
و قرارداد این کارگران به جای قرارداد با شرکت پیمانکاری مستقیما با خود شرکت هفت تپه 

 .گرددمنعقد 
 .متاسفانه تاکنون مسئولین هیچ جوابی به خواست و مطالبات کارگران نداده اند

صورت نگرفته است و بر این  ۷۹همچنین یادآوری می کنیم که تاکنون برداشت محصول سال 
 .اساس کارخانه تا کنون هیچ تولیدی نداشته است

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۱٣۷۹بهمن  ۶۸

https://t.me/khamahangy 

 به اعتراض در تجمعاز سوی کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج صورت گرفت؛ -*
 :بیمارستان احیای و واگذاری ماندن بالتکلیف

 
ظهر امروز بالغ بر  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۸  یکشنبه به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ 

تخصصی امام خمینی کرج در اعتراض به وضعیت  دویست نفر از کارکنان بیمارستان فوق
 قاسم.بالتکلیفی این مرکز درمانی بزرگ در حیاط این بیمارستان اقدام به برگزاری تجمع کردند

دلیل تجمع امروز ما، حمایت از پزشک خیّری بود که اقدام به خرید این : گفت طاهری
رستان فوق تخصصی امام نایب رییس شورای اسالمی کار بیما....بیمارستان کرده است

ماه پایه حقوق، بقیه مطالبات مزدی کارکنان این  ۷به جز : خمینی کرج در پایان، اشاره کرد
گفتنی است ما نه عیدی و . الی یازده ماه است ۸بیمارستان که هنوز معوق باقی مانده، بین 

یاری از اقشار ای که بس ایم و نه سبد کاالی حمایتی مان را گرفته پاداش برای سال آینده
 .اند درآمد دریافت کرده کم

 : تجمع اعتراضی کارکنان پروژه آیسان در تبریز -*

 
جمعی از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع چند منظوره اداری،  ۷۹بهمن ۶۸روز یکشنبه 

تجاری و تفریحی آیسان در مرکز شهر تبریز، در اعتراض به معوقات مزدی هفت ماهه خود، 
 عتراضی برگزار کردندتجمع ا
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جمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه و کارگران نیشکر هفت تپه در روز ت -*

 ۹۷۸۳بهمن ماه  ۷۸و یکشنبه  ۷۳های شنبه 

 
 

بر اساس خبر دریافتی جمعی از کارگران بازنشسته هفت تپه برای کسب مطالبات خوب امروز 
 .انه دست به تجمع زدندبهمن ماه در مقابل دفتر مدیریت کارخ ۶۸یکشنبه 

تپه حضور داشتند که  نفر از بازنشستگان کارخانه نیشکر هقت ۱۱۱در این تجمع تعداد 
 .شده اند ۷۲و  ۷۲خواستار پرداخت سنوات سابقه کاری سال های 

نفر از  ۶۲۱بهمن ماه تعداد  ۶۹در ادامه گزارش ارسالی آمده است که دیروز ،روز شنبه 
برای پیگری قرارداد های خود در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع  کارگران نیشکر هفت تپه

 .زدند
قراربود که کارگران تحت پوشش پیمانکاری، تحت پوشش شرکت نیشکر هفت تپه قرار گیرند و 

قرارداد این کارگران به جای قرارداد با شرکت پیمانکاری مستقیما با خود شرکت هفت تپه 
 .منعقد گردد

 .مسئولین هیچ جوابی به خواست و مطالبات کارگران نداده اند متاسفانه تا کنون
صورت نگرفته است و بر این  ۷۹همچنین یادآوری می کنیم که تا کنون برداشت محصول سال 

 .اساس کارخانه تا کنون هیچ تولیدی نداشته است
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۱٣۷۹بهمن  ۶۸
 تپه هفتآدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر 

syndica.hafttape@gmail.com 

 :داد را ها سازی خصوصی ادامه اجازه دولت به مجلس -*
نمایندگان مجلس :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۸  یکشنبه به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ 

شورای اسالمی در جلسه علنی عصر امروز مجلس در ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه کل 
آمده  در این بند.جزء یک بند الف تبصره دو الیحه بودجه را تصویب کردند ،۷۸کشور سال 

موضوع جزء  دولتی های بنگاه ، واگذاری۱٣۷۸شود در سال  به دولت اجازه داده می :است
را انجام  ۱٣۸۷۹٣۹۱مصوب  قانون اساسی  اصل چهل و چهارم کلی های سیاست( د)بند  دو

 .این قانون پرداخت کند ۱٣دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره 

 :ی پنجم اسفند فراخوان تجمع بازنشستگان برا -*
 مهربان همسایگانم از پی امداد؟

 

 ای فریاد! میکنم فریاد ، ای فریاد 
 وای بر من ، همچنان می سوزد این آتش

mailto:syndica.hafttape@gmail.com
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 آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان
 و آنچه دارد منظر و ایوان
 من به دستان پر از تاول

 این طرف را می کنم خاموش
 وز لهیب آن روم از هوش

 ه برخیزد ، به گردش دودز آندگر سو شعل
 تا سحرگاهان ،

 که می داند که بود من شود نابود؟
 خفته اند این مهربان همسایگانم در بستر

 صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر
 وای ، آیا هیچ سر بر می کنند از خواب

 مهربان همسایگانم از پی امداد ؟
 سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد

 ای فریاد! اد می کنم فریاد ، ای فری
 اخوان ثالث

 "مهربان همسایگانم از پی امداد؟"

 .مجلس. صبح ۹۱۱   .تجمع بازنشستگان.اسفند  5

 ها غیراورژانسی به "شیراز نمازی" بیمارستان مسئوالن خواستار پیگیری شدند؛ -*
 :دارند نشده پرداخت کارانه ماه ۳ پرستاران !/دهد نمی خدمات

 

پرستاران و کادر :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۸  هیکشنب به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ 
ماه گذشته خبر دادند؛  ۹های خود در  درمانی بیمارستان نمازی شیراز از عدم پرداخت کارانه

ماِه گذشته، پرداخت  ۱٣طبق اظهارات این پرستاران، کارانه پزشکان این بیمارستان نیز در 
گر  های بیمه خت مطالبات توسط سازمانبه دلیل عدم پردا: در این نامه آمده است.نشده است

از جمله بیمه سالمت و تامین اجتماعی، در تامین دارو و تجهیزات مشکل داریم و ارائه خدمات 
در همین نامه بر عدم پرداخت کارانه .درمانی به بیماراِن غیراورژانسی تعلیق شده است

آمده است که از این   شده و ماه گذشته تاکید ۹ماه گذشته و کادر درمانی در  ۱٣پزشکان در 
پرستاران !شوند و باید صورتحساب بپردازند ای می پس، بیماران غیراورژانسی، پذیرش غیربیمه

گرها با بیمارستان، معیشت  نباید اختالل در تسویه حساب بیمه: گویند این بیمارستان می
 .کارکنان را دچار مشکل نماید

+ ده  شرکت دولتی سود ۹۳۱یی شناسا/شرکت در صف واگذاری هستند ۷۷ -*
 جدول
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آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۸  یکشنبه در تاریخ   ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
شرکت مندرج در  ٣۸۲دهد از لیست  نشان می ۷۸بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه :

بر .باشند ده می سر و یا زیان شرکت سودده و مابقی یا در نقطه سربه ۱۹۲جه حدود الیحه بود
 581کشور، مجموعاً   68اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در الیحه بودجه سال 

در مجموع . و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت مورد بررسی قرار گرفته است  ، بانک شرکت
شرکت در منابع و  21سر و  شرکت سربه 044  سودده، شرکت 012شرکت بالغ بر  581از 

 .ده هستند مصارف زیان

امور پایش تعهدات دولت »های مختلف از جمله  گفتنی است، شرکتهای مورد اشاره در بخش
امور »، «امور سالمت و رفاه اجتماعی»، «امور فرهنگ گردشگری و ورزشی»، «و تجهیز منابع

امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری »، «امور انرژی»، «عمومی قضایی دفاعی و امنیتی
« امور آب کشاورزی و محیط زیست»، «امور صنعت معدن بازرگانی و ارتباطات»، «و روستایی

که   قانون اساسی در خصوص شرکتهای گروه یک 44بر اساس اصل .اند بندی شده دسته
شرکت سال آینده در مسیر  65دولت مکلف به واگذاری صددرصدی سهام خود در آنهاست، 

 .گیرند واگذاری قرار می

 : پانزدهمین روز بیخبری از پروین محمدی -*

rooz.com/article.jsp?essayId=91620-http://www.akhbar 
 

 
  پروین: آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۸  يکشنبهمندرج در سایت اخبار روز در تاریخ  بر پایه خبر

محمدی از فعالین سر شناس کارگری و نایب رئیس اتحادیه ی آزاد کارگران همراه با جعفر 
بیش . عظیم زاده و در پی افزایش فشارهای حکومت به فعالین کارگری دستگیر شده است

 .او به سر می برندروین محمدی در بی خبری مطلق از از دو هفته است که خانواده پ
مسئولین زندان اوین روز یکشنبه به خواهر پروین محمدی گفته اند که او به زودی با خانواده 

اما هنوز از تماس تلفنی هم خبری . ی خود تماس خواهد گرفت و مالقات خواهد داشت
 .نشده است

ن محمدی سخت نگران و چشم انتظار این بانوی مادر بیمار، خانواده و کلیه دوستانش پروی
 .فعال کارگری هستند

 
ماه 9تجمع  دوباره کارگران پروژه مجتمع آیسان تبریز دراعتراض به عدم پرداخت  -*

 :حقوق

برای باری دیگر،  : آمده است  روزیکشنبه بیست وهشتم بهمن ماهبرپایه خبر مندرج در تاریخ 
کاربری های تجاری، اداری، فرهنگی، تفریحی و خدماتی، کارگران پروژه آیسان تبریز با 

روزیکشنبه بیت .ماه حقوق دست به تجمع مقابل این مجتمع زدند1دراعتراض به عدم پرداخت 
وهشتم بهمن ماه،شهردارتبریز ضمن تایید مشکل کارگران این پروژه به خبرنگاررسانه محلی 

شهرداری پیمانکار .صوصی می باشدآیسان زیرمجموعه بانک شهر است و یک پروژه خ:گفت
این پروژه نیست و بحث های مدیریتی پروژه هیچ ربطی به شهرداری ندارد و شهرداری مانند 

 .سایر سهامداران، فقط در این پروژه سهام دار است

 :قلیان سپیده گرافیتی در حمایت از  -*
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بیش از یک ماه از بازداشت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه 
  ...گذرد می

 گردد باید آزاد سیاسی زندانی

  :نامه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به حسن روحانی -*

آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۸  يکشنبهبرپایه خبر مندرج در سطح کانال های تلگرامی به تاریخ 
ن حمل و نقل در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور فدراسیون جهانی کارگرا: 

اسالمی، خواهان لغو احکام زندان دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران ابراهیم مددی و داود رضوی و همچنین بازگشت بکار پنج تن دیگر 

، حسین کریمی سبزوار و اعضای سندیکا، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده
  .خانم فرحناز شیری شد

ای و چند نفر از مقامات جمهوری اسالمی و  در این اعالمیه که رونوشت آن برای علی خامنه
 همچنین

  :، فرستاده شده، چنین آمده است(ILO)گای رایدر، دبیرکل سازمان جهانی کار 
  رئیس جمهور محترم، آقای روحانی

ون جهانی کارگران حمل و نقل با بیست میلیون عضو در صنایع حمل به نمایندگی از فدراسی
، این نامه را بابت ۶۱۱۷ژانویه  ۶۲و نقل در سرتاسر دنیا، و متعاقب نامه پیشین به تاریخ 

نگرانی فوری و اضطراری خود برای امنیت و آزادی داوود رضوی و ابراهیم مددی، دو عضو 
انی تهران و حومه که عضو فدراسیون جهانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس ر

  .ران حمل و نقل هستند، می نویسمکارگ
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، دوشادوش دیگر بخشهای جنبش جهانی اتحادیه 

پیگیر پرونده ی رضوی و مددی بوده اند، که به شکلی ناعادالنه  ۶۱۱۲های کارگری، از آوریل 
هر چند این دو نفر امروز . روز جهانی کارگر دستگیر شدند در حین آماده سازی مراسم 

این . بیرون از زندان هستند، اما احکام به شدت سنگین پنج ساله در انتظار آنان است
مساله این دو کارگر را، در فضایی ناامن و غیرقابل قبول قرار داده است و آشکارا اعمال 

بنابرین از شما درخواست دارم . د کرده استفشار دیگری را علیه این اتحادیه کارگری ایجا
م اتهامات علیه که فوری مداخله نموده که اطمینان حاصل شود کلیه احکام ناعادالنه و تما

  آنها لغو گردد
آی تی اف به شدت نگران خطر زندانی شدن ابراهیم مددی است چرا که او از مشکالت 

یابت و مشکل شنوایی رنج می ، دسالمتی متعددی از جمله پروستات، فشار باالی خون
  .برد

آی تی اف همچنین شدیدا نگران موقعیت پنج عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد، 
رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری 

 می باشد که به خاطر فعالیت های -که نخستین زن راننده شرکت واحد بوده است –
بنابراین فدراسیون از شما به . سندیکایی شان همچنان در وضعیت اخراج از کار قرار دارند

عنوان رئیس جمهور، و نیز وزیر کار، درخواست میکند که اقدامات الزم را برای بازگرداندن آنها 
  .ر شرکت اتوبوسرانی انجام دهید به کار سابق و یا مشاغل همتراز د

تی اف همچنان به رصد نقض حقوق کارگران در ایران ادامه می  همانطور که مستحضرید آی
دولت شما یکی از اعضای هیات مدیره سازمان جهانی کار است و متعهد به تضمین . دهد

ای آزادی تشکل و نیز محافظت از فعالین سندیکایی و کارگران بر مبنای مقاوله نامه ه
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  .بنیادین این سازمان می باشد
بود اگر شما این وظایف بسیار جدی را به نهادهای دولتی ایران  من سپاسگزار خواهم

یادآوری کنید؛ و فراتر از آن، در جهت به رسمیت شناختن این مسئولیت، از شما درخواست 
می کنم تمامی کارگران و فعالین اتحادیه های کارگری زندانی را که به خاطر دفاع از حقوق 

  .قید و شرط آزاد کنید، را بدون مشروع خود زندانی شده اند
  ممنون از توجه شما، من منتظر پاسخ شما خواهم بود

  با احترام
 استفان کاتن، دبیر کل

 
بازداشت خبرنگاریک رسانه استان قزوین بدلیل انعکاس خبرعدم پرداخت حقوق  -*

 !کارگران یک شرکت دولتی

گاریک رسانه استان روزیکشنبه بیست وهشتم بهمن ماه، خبرن به گزارش خبرنگار ایلنا،
قزوین بدنبال انعکاس خبرعدم پرداخت حقوق کارگران یک شرکت دولتی وسپس شکایت 

مدیرانش بازداشت وپس از چندساعت با اخذ کفالت از سوی دادگاه بدوی آزاد شد تا حکم 
براساس گزارش رسانه ای شده،پایین بودن آستانه .نهایی قاضی درباره اش صادرشود

را   های دولتی استان قزوین موجب شد که انتقادات یک رسانه از شرکت تحمل مدیران یکی
 .تحمل نکند و اقدام به طرح شکایت از این خبرنگار در دستگاه قضایی کند

اعتصاب معلمان خرید خدمات آموزش و پرورش شهرستان البرزبرای دومین روز  -*
 :متوالی

همن ماه برای دومین روزمتوالی،معلمان روزیکشنبه بیست وهشتم ب ایلنا، خبرگزاری به گزارش
به وضعیت شغلی  خرید خدمات آموزش و پرورش شهرستان البرزدراعتراض

براساس گزارش رسانه ای شده،دومین روز اعتصاب این .ومعیشتیشان،ادامه دادند
مدیرکل آموزش و پرورش استان  قزوین راراهی تهران کرد تا با معاون مالی، اداری و ،معلمان
سال : این معلمان ابراز کردند... .انی منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش دیدار کندپشتیب

روز پرداخت شد، اما هرسال این حق بیمه کاهش یافت 51اولی که ما جذب شدیم بیمه کامل 
ای  شود، البته ایام تابستان هیچ حق بیمه روز از حق بیمه ما پرداخت می64و هم اکنون فقط 
ماه و هرماه فقط هشت روز حق بیمه پرداخت 6شود و فقط به معاونان  نمیبرای ما پرداخت 

قراردادی که برای معلمان خرید خدمات تنظیم شده : معلمان معترض ادامه دادند .کنند می
بسیار تحقیرآمیز است و هیچ مزایایی برای ما درنظر گرفته نشده و ما مجبور به امضای این 

سال سابقه کار 1هم اکنون باداشتن : ن خرید خدمات بیان کردنداین معلما .ایم قراردادها شده
شود و در آزمون  و گذراندن بیش از هزار ساعت ضمن خدمت هیچ تالشی برای جذب ما نمی

  .ای در حوزه آموزش و پرورش ندارند شوند که هیچ تجربه استخدامی افرادی جذب می

 :آن برداریم جیب کارگر االن چیزی ندارد که ما از: وزیر کار -*

 
 

جیب : محمد شریعتمداری وزیر کار، در جلسه مشترک با دبیران اجرایی خانه کارگر گفته
اصالحات پارامتریک برای کارگران آتی است که به . کارگر االن چیزی ندارد که ما از آن برداریم

 .شوند کار وارد می
را زده اید و دیگر به ما کار اقای وزیر الالیی می خواند برای کارگران؟ شما جیب ما : ن.پ

بکنید؟ اگر طرح شما مربوط « اصالحات پارامتریک»می خواهید « کارگران آتی»ندارید و برای 



به کارگران آتی است چرا محمد حسن زدا تهدید کرده که اگر این اصالحات صورت نگیرد 
 نمی توانند حداقل مستمری بازنشستگان صندوق ها را بپردازند؟ 68همین سال 

 
ماه حقوق 6تجمعات کارگران شهرداری بستان دراعتراض به عدم پرداخت -*
 :ماه حق بیمه02و

روزیکشنبه بیست وهشتم بهمن ماه، کارگران شهرداری بستان  ایلنا، خبرگزاری به گزارش
ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل اداره شهرداری، 64ماه حقوق و2دراعتراض به عدم پرداخت

براساس گزارش رسانه ای شده،یکی از .و بخشداری بستان زدند شورای اسالمی شهر
ماه حقوق معوقه  ۲: کارگران شهرداری بستان در گفتگو با سرپرست بخشداری بستان گفت

داریم که به دلیل این معوقات مجبور شده ایم از دوست و فامیل و کسبه محل قرض کنیم، 
: وی افزود.اده از بیمه روستایی شدیمهمچنین به دلیل پرداخت نشدن بیمه مجبور به استف

کنیم این معوقات  دهیم و کار می چرا وقتی ما همه تالش خودمان را برای کار انجام می

 شود؟ پرداخت نمی

 قرارداد و بازنشستگان مطالبات پیگیر :مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه -*
 :هستیم روزمزدی کارگران

 
کیومرث کاظمی در :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  شنبهدو در تاریخ  ایلنا، خبرگزاری به گزارش

روز  ۶طی : گفت ها رسانه سایر به تپهخصوص مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل هفت 
گذشته شماری از کارگران بازنشسته و شاغل این مجتمع به دنبال وصول مطالبات سنواتی و 
 مشخص شدن وضعیت قرارداهای کاری خود بودند که در حال پیگیری این مشکالت

این : نفر از بازنشستگان باید پرداخت شود، اظهار داشت ۶۲۱وی با بیان اینکه سنوات .هستیم
به گفته وی، .اند شده ۷۲و  ۷۲های  کارگران خواستار پرداخت سنوات سابقه کاری سال

تعدادی از کارگران نیز پیگیر قراردادهای خود بودند که بزودی همزمان با عملیات برداشت 
طبق قول مسئوالن قرار بود .این دسته از کارگران نیز برطرف خواهد شدنیشکر مشکالت 

 .کارگران پیمانکاری نیشکر هفت تپه به طور مستقیم با شرکت قرارداد ببندند

بگیر از کجا سبز شد؟ سازمان  میلیون یارانه۵/ابهام جدید در تعداد یارانه بگیران -*

 :سازی کندهدفمندی شفاف 

ews.com/fa/news/1397/11/29/1949541https://www.tasnimn 

 :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  دوشنبه تاریخ در، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
 میلیون نفر یارانه۹۸در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است ماهیانه به حدود 

صورت شفاف  بگیران الزم است به شود، با توجه به آمارهای قبلی از یارانه نقدی پرداخت می

 .تفکیک سال منتشر شود بگیران به گزارشهای مستند از تعداد دقیق یارانه

بگیران است که بر این اساس ماهیانه به حدود  تعداد یارانه نکته جالب توجه در توییت نوبخت،
رئیس  65در حالی است که در اردیبهشت ماه   شود، این اخت میمیلیون نفر یارانه پرد 18

 15بگیران را حدود  میلیون نفر بود تعداد نهایی یارانه 11جمهور در زمانی که جمعیت کشور 
میلیون نفر  15از آقای روحانی سؤال شد که  65اردیبهشت ماه سال .میلیون نفر اعالم کرد

 15ی و کف خیابان این سؤال مطرح است که آیا این های مجاز اند و در شبکه نام کرده ثبت
رسد که  نظر می میلیون نفر همان نیازمندانی هستند که قانون تعریف کرده است و همچنین به

در نظر گرفته شده است، آیا   های انرژی بیشتر برای تأمین کسری بودجه افزایش قیمت حامل
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https://telegram.me/share/url?url=https://tn.ai/1949541&text=%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85+%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af+%d8%af%d8%b1+%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af+%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87+%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%2f5%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86+%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1+%d8%a7%d8%b2+%da%a9%d8%ac%d8%a7+%d8%b3%d8%a8%d8%b2+%d8%b4%d8%af%d8%9f+%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c+%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%e2%80%8e%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c+%da%a9%d9%86%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim


به افراد متقاضی و نیازمند یارانه  مجلس از ما خواست که: درست است؟ که وی پاسخ داد
نام کند و هر کس  بدهیم پس الزم بود از مردم دعوت کنیم و بگوییم که هر کس نیاز دارد، ثبت

رئیس . نظر کند نام صرف ها خیلی تأثیر ندارد، از ثبت نیازمند نیست و طبق قانون در زندگی آن
ه با یک نظم و انضباط بسیار خوبی این خواهم از مردم تشکر کنم ک اوالً می: جمهور ادامه داد

میلیون نفر در ده  15دانید در خیلی از کشورها برای اینکه از  نام را انجام دادند، شما می ثبت
در   در بخش سایبری کار بسیار بزرگی. رو هستند نام کنند، با مشکالت زیادی روبه روز ثبت

 .کنم تشکر می اندرکاران کشور صورت گرفت از این رو من از همه دست

 پرداخت اسفند ۹۱ تا اجتماعی تأمین بازنشستگان عیدی:محمدحسن زدا -* 
 :شود می

محمدحسن زدا  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  شنبهدو در تاریخ  ایلنا، خبرگزاری به گزارش
بگیران تأمین  در گردهمایی بازنشستگان و مستمری( سرپرست سازمان تامین اجتماعی)

شد، شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار  ۱۹اجتماعی استان تهران که در سالن 
بگیران تأمین  طرحی برای ایجاد امکان خرید اعتباری بازنشستگان و مستمری: اظهار داشت

توانند تا سقف حقوق یک سال  اجتماعی داریم که با عملیاتی شدن آن بازنشستگان عزیز می
سازی حقوق  وی درباره همسان .های خاصی لوازم خانگی تهیه کنند خود از فروشگاه

حقوق فعلی بازنشستگان پاسخگوی نیازهای آنان نیست و امیدواریم  :بازنشستگان نیز گفت
در بودجه سال آینده کشور که در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد، اعتبار مورد 

سرپرست سازمان ... .سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی لحاظ شود نیاز برای همسان
کاهش متوسط سن بازنشستگی را از دالیل عمده تأمین اجتماعی افزایش امید به زندگی و 

طرح اصالحات پارامتریک که در مجلس : های این سازمان برشمرد و گفت افزایش هزینه
تواند به کاهش مشکالت این سازمان کمک کند و  شورای اسالمی درحال پیگیری است می

 .بررسی این طرح به سال آینده موکول شده است

  ان برای تجمع اعتراضی مجددتشکل بازنشستگ ۵فراخوان 
rooz.com/article.jsp?essayId=91629-http://www.akhbar 

 
 پنج تشکل  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  شنبهدو به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ

اسفند، گروه پیشکسوتان  ۱۷بازنشستگان شامل اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه 
پیشتاز حق طلب، جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی و شورای بازنشستگان 

اسفند ماه در برابر مجلس  ۲ایران، با انتشار بیانیه ی مشترکی اعالم کردند که روز یکشنبه 
 .زه ای را برگزار خواهند کردشورای اسالمی تجمع تا

 :در فراخوان این تجمع آمده است
 !بازنشستگان و مستمری بگیران

شرایط مشقت بار بازنشستگان، و نومید از " با ادامه و گسترش فالکت عمومی مخصوصا
اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت، ما بازنشستگان برمیثاق و پیمانی که بسته 

اسفندماه در  ۲بار دیگر در روز " تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم"نکه ایم مبنی بر ای
 .مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد

الیحه "و همچنین رسیدگی به " کل کشور ۷۸الیحه بودجه سال "در شرایطی که بررسی 
در جریان است، هیچ رویکرد و چشم " اصالح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

 .را برای اصالح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمیبینیم اندازی
ما بازنشستگان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زندگی و برای بهبود وضعیت 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/729600-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%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-9/729600-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%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-9/729600-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


معیشت و درمان خود با حضور متحدانه، نیازهای بودجه زندگی مان را درکف خیابان فریاد 
 .اهیم زد و برای تحقق آن میکوشیمخو

  اسفند ۲صبح روز یکشنبه ۱۱اعت س: وعده ما 
 مقابل مجلس شورای اسالمی: ل تجمعمح

 .اتحاد سراسری بازنشستگان ایران -
 .اسفند ۱۷گروه  -
 .گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب -
 .جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی -
 .شورای بازنشستگان ایران -
 

 :آبادان شهرداری نشانان آتش و خدماتی کارگران همزمان تجمع -*
شماری از کارگران  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  شنبهدو در تاریخ  ایلنا، خبرگزاری به گزارش

کارگران حاضر در این اجتماع مدعی هستند که دو تا .مجموعه شهرداری آبادان تجمع کردند
گویند عالوه بر حقوق، حق بیمه آنها نیز با تاخیر به  آنها می. سه ماه مطالبات مزدی طلبکارند

رگران شهرداری آبادان، پس از هر بار به گفته کارگران کا.شود تامین اجتماعی پرداخت می
تجمع، مسئوالن شهری یک ماه از معوقات مزدی آنها را آنهم به صورت پایه حقوق به حساب 

نظمی در پرداخت حقوق و بیمه آنها در  بی: گویند این کارگران می....کنند کارگران واریز می
باس کار نداده است و حالی ادامه دارد که شهرداری از دو سال پیش به آتش نشانان ل

نشانی به دلیل کمبود منابع مالی تجهیز نشده و از ایمنی الزم برخوردار  خودروهای آتش
 .نیستند

متهمان دو پرونده جداگانه دادگاهی شدند؛ بهنام ابراهیم زاده و سه متهم یک  -*
 :پرونده

 

دادگاه  ۶۲در شعبه  جلسه رسیدگی به اتهامات بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری روز جاری
همزمان سه متهم دیگر به نامهای رضوانه احمد خانبیگی، امیرمهدی . انقالب تهران برگزار شد

صدیق آرا و علی امین املشی از بابت پرونده ای جداگانه در همین شعبه مورد محاکمه قرار 
ی به قصد برهم اجتماع و تبان“، ”اقدام علیه امنیت ملی“اتهامات مطروحه علیه آنها . گرفتند

تمام این شهروندان هم اکنون با قرار . عنوان شده است” تبلیغ علیه نظام“و ” زدن امنیت ملی
 .بازداشت در زندان اوین به سر می برند

در این شعبه امروز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری برگزار 
 .شد

تبلیغ علیه “و ” عضویت در گروه های مخالف نظام“اهیم زاده اتهامات مطروحه علیه بهنام ابر
تبلیغ “، ”اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی“نظام بوده و اتهامات سه متهم دیگر 

 .”عنوان شده است” علیه نظام
 61بهمن29

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/729527-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%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-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86


 :دارد ادامه عدالت سهام کارکنان جمعت -*

 

کارکنان دفاتر سهام  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  شنبهدو در تاریخ  یلنا،ا خبرگزاری به گزارش
اعتراض آنها پرداخت نشدن دستمزدشان  استمرار دلیل: عدالت در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند

جدا از   ین اطالعات، ظاهرا کارکنان سهام عدالتبرپایه ا .ماه گذشته تاکنون است ۷۸از 
سال سابقه کار در دفاتر سراسر کشور نیز  ۱۶معوقات مزدی، به نداشتن امنیت شغلی بعد از 

های کارکنان سهام عدالت در اجتماع  شود یکی دیگر از خواسته همچنین گفته می.انتقاد دارند
ازی سهام عدالت است که قرار است به امروز، توجه به امنیت شغلی آنها در الیحه آزادس

طبق ادعای آنها، در .زودی در صحن علنی مجلس مطرح و برای تصویب به رای گذاشته شود
سال است در مجموعه  ۱۶الیحه مذکور به امنیت شغلی کارکنان سهام عدالت که بیش از 

ا در ای داشته و عمر مفید خود ر های سهام عدالت شهرستانی سابقه کار بیمه شرکت
 .گونه توجهی نشده است اند، هیچ های مذکور سپری کرده شرکت

 
 :زندانی سیاسی بی قید و شرط و بدون وثیقه آزاد باید گردد  -*
 

 
 : وریا غفوری معلم معترض  احضار شد   -*

 
وریا غفوری به خاطر انتقادش از ظریف در مورد مشکالت معیشتی به حراست وزارت ورزش 

 .احضار شد
 :آبادان شهرداری نشانان آتش و خدماتی کارگران همزمان تجمع -*

شماری از کارگران   :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  شنبهدو در تاریخ  ایلنا، خبرگزاری رشبه گزا
کارگران حاضر در این اجتماع مدعی هستند که دو تا .مجموعه شهرداری آبادان تجمع کردند

گویند عالوه بر حقوق، حق بیمه آنها نیز با تاخیر به  آنها می. سه ماه مطالبات مزدی طلبکارند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/729434-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-728960
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-728960
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/729527-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%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-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86


به گفته کارگران کارگران شهرداری آبادان، پس از هر بار .شود ماعی پرداخت میتامین اجت
تجمع، مسئوالن شهری یک ماه از معوقات مزدی آنها را آنهم به صورت پایه حقوق به حساب 

شود؛ جدا از مطالبات کارگران خدماتی و  به نقل از این کارگران گفته می.کنند کارگران واریز می
ی از کارگران واحد آتش نشانی نیز به نمایندگی از همکاران خود در ادامه فضای سبز، تعداد

این .های صنفی، تجمع اعتراضی دیگری را در مقابل دفتر امام جمعه آبادان برپا کردند پیگیری
نظمی در پرداخت حقوق و بیمه آنها در حالی ادامه دارد که شهرداری از  بی: گویند کارگران می

نشانی به دلیل کمبود  نشانان لباس کار نداده است و خودروهای آتش دو سال پیش به آتش
 .منابع مالی تجهیز نشده و از ایمنی الزم برخوردار نیستند

 
 :بازداشت اقبال شعبانی از سوی نیروهای امنیتی در سنندج -*

 
بهمن در خیابان  66اقبال شعبانی بازرس سندیکای کارگران خبازان سنندج غروب دوشنبه 

خبرهای رسیده حاکی است که تاکنون هیچ اطالعی از .سط نیروهای امنیتی بازداشت شدتو
 مکان و دلیل بازداشت این فعال کارگری در دسترس نیست

 
 در مغان صنعت و کشت قرارداد رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد؛ -*

 :است شدن فسخ حال

 
 رئیس) سراج ناصر :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  شنبهدو در تاریخ  ایلنا، خبرگزاری به گزارش

از اقداماتی جهت فسخ قرارداد واگذاری مجتمع کشت و صنعت  (کشور کل بازرسی سازمان
ایم  تمع کشت و صنعت در حال فسخ بوده و پیگیری کردهقرارداد این مج :مغان خبر داده و گفت

 .شوند اند، رسیدگی قضایی می تا افرادی که در این زمینه تخلف کرده
ای تشکیل  به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور؛شرکت کشت و صنعت مغان هم پرونده

راد دارای هزار هکتار وسعت دارد، قانون مشخص کرده باید واگذاری به اف ۲٣شد، این شرکت 
اهیلت و سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشد، فردی که این 

میلیارد تومان به سیستم بانکی  ٣۲۱شرکت به او واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 
خریدار مجتمع کشت و صنعت مغان، مالک شرکت شیرین عسل در تبریز بوده که ....بدهکار بود

 ۱۹۲۱هزار میلیارد تومان بوده، تنها به قیمت  ۷این واحد تولیدی را در حالیکه ارزش واقعی آن 
 .میلیارد خریداری کرده است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/729419-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%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-9/729419-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 :چه کسی پاسخگوست؟  کولبراندر برابر بی پناهی   -*

 
 

 ...به خاطر فقر۹ ...برای نبود شغل۹  ...برای یک لقمه نان
  ...می ایرانسال جمهوری اسال 41چنین است کارنامه 

 "ها کارآفرین" تهاجم   ادامه در پارامتریک اصالحات وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 بازنشستگان و کارگران دوش بر ها ورشکستگی بار   /است کار حقوق به

 
طرح اصالحات »  :آمده است  ۱٣۷۹بهمن  ۶۷  شنبهدو در تاریخ  ایلنا، خبرگزاری به گزارش

 ناصر .مورد انتقاد همه فعاالن کارگری قرار گرفته است« پارامتریک قانون تامین اجتماعی
های مشابه با هدف حمله  در تحلیل این طرح با اشاره به طرح (ای پروژه کارگری فعال) آقاجری

به " اصالحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی"با بردن الیحه  : گوید به حقوق کارگران، می
این طرح در . مجلس قصد دارند باقیمانده قدرت خرید کارگران را از سفره کوچک آنها بربایند

با وجود . استها برای از میان برداشتن حداقل حقوق، عملی شده  ادامه تهاجم کارآفرین
های اجتماعی موجود،  باید با توجه به مشکالت و محدودیت چنین وضعیتی هر روز کارگران می

های دولتی بزنند و باز برخی دولتمردان نئولیبرالِی پس  دست به اعتراض به یکی از این الیحه
پس از : هدد وی ادامه می.بینند از جنگ، ترفندی جدید برای حمله به منافع کارگران تدارک می

ها، شمشیر را روی دیگر  ها و بیکاری ها و بلک لیست ها با اخراج منفعل کردن قرارداد موقتی
زیرا منابع ارزی . گویی دولت نیازی به نیروی کار ندارد. اند کارگران صنایع بزرگ و دولتی کشیده

ها  ین خودینفتی را با یک اقلیت کوچِک دست چین شده، اداره خواهند کرد و ارز نفتی را ب
اند که کار به اینجا کشیده؛  ها چه کرده دولت: آقا جری می پرسند ... .تقسیم خواهند نمود

ها و  ها، پاالیشگاه سازی، پتروشیمی ها، به نام خصوصی دولت: گوید آقاجری در این رابطه می
 ها را که با منابع ملی همه مردم کشور ساخته شده است، زمانی که به مرحله نیروگاه

دراختیار   -"عمو سامی"این نهاد -المللی پول  رسند، طبق دستور صندوق بین برداری می بهره
این صنایع مادر . دهند تا منافع آن در اختیار ملت قرار نگیرد چند وابسته خودی قرار می

شود و محصوالتشان تنها یک کاالی  که مواد خام آنها در درون کشور تولید می( ها پتروشیمی)
ساخته شده است، مانند نفت مشتری فراوانی در جهان دارد، لذا ارز زیادی را در اختیار نیمه 

ها را که تولید سودزایی دارند به نام  همین طور پاالیشگاه. دهد مالکان فعلی آن قرار می
او معتقد است بحران فقط به صنایع  .اند ها واگذار کرده سازی به یک درصد از خودی خصوصی

اند یا با ظرفیت  تر یا به کلی تعطیل شده برخی واحدهای تولیدی کوچک: شود یمادر ختم نم
شان هم هر روز با تعداد بیشتری بر خیل بیکاران افزوده  گذرانند و کارگران حداقل روزگار می

 سپاه به پسر و دختر جوانان از زیادی تعداد سال هر که خصوص به .شوند می
آقا جری  .شود می تشدید بیشتر هم بحران ود،ش می افزوده آموخته دانش بیکاران

سازد و آنها همچنان به سوی پرتگاه  های ما را آگاه نمی دولتحوادث جهان ، : می گوید 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/728501-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/728501-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86


اش را بازهم، کارگران  دارند؛ پرتگاهی که بیشترین هزینه ورشکستگی اقتصادی گام برمی
ها، مسلم است که  ین تعدیلسزای ا. وزحمتکشان شهر و روستا در ایران پرداخت خواهند کرد

االسف، بار ورشکستگی را با  اما مع توان داشت  است؛ انتظاری جز این نمی« ورشکستگی» 
 !گذارند هایی مثل اصالحات پارامتریک، بر دوش کارگران و بازنشستگان می طرح

 

 :دوخبر درباره تجمعات جوانان بیکار برای اشتغال -*

وکالت، »حقوق بیکار برای اشتغال مقابل مجلس با شعارالتحصیالن  تجمع دوباره فارغ -0
التحصیالن حقوق  روزدوشنبه بیست ونهم بهمن ماه،جمعی از فارغ«عدالت، حق مسلم ماست

برپایه گزارشات رسانه ای شده،تجمع تجمع کردند بیکاردوباره برای اشتغال مقابل مجلس
ری مرکز نسبت به ظرفیت وکالت کنندگان خواستار وفای به عهد ریاست کانون وکالی دادگست

وکالت، عدالت، حق مسلم »تجمع کنندگان همچنین طی این تجمع با شعار .شدند ۷۹سال 
اضافه  ۷۹نفر در سال  ٣۲۱۱نفری وکال،  ۲٣۱۱، عنوان کردند که قرار بود به جمعیت «ماست

قوق التحصیالن ح روزشنبه بیست وهفتم بهمن ماه،این فارغقابل یادآوری است که .شود
میزان : حین تجمع مقابل مجلس به رسانه ها گفتند دراعتراض به بیکاری وبرای اشتغال

ظرفیت قبول شدگان آزمون وکالت بسیار کم است، در حالی که ما ساالنه فارغ التحصیالن 
اگر وکالت ظرفیت : آنها افزودند.زیادی در رشته حقوق داریم که در این آزمون شرکت می کنند

ما : معترضین درادامه گفتند!گیرند؟ ها تا این اندازه دانشجوی حقوق می انشگاهندارد، چرا د
التحصیالن حقوق بیکار پیش از  این فارغ.خواهان افزایش ظرفیت قبولی آزمون وکالت هستیم

 .این نیز مقابل کانون وکالی مرکز تجمع کرده بودند

رکت نفت گچساران نسبت به ادامه تجمعات اعتراضی دامنه دار نیروهای آموزش دیده ش -6
بالتکلیفی استخدامیجمعی از نیروهای آموزش دیده شرکت نفت گچساران دراعتراض به 

به .بالتکلیفی استخدامی برای چندمین بار دست به تجمع مقابل اداره کار وفرمانداری زدند
گزارش یک منبع خبری محلی،این جوانان بیکارکه دو سال است به ساختمان شرکت نفت، 

داره کار، فرمانداری و هرجایی که بتوانند حرفشان را بزنند رفت و آمد می کنند ولی با انکه به ا
بار تجمع کرده اند هیچ جواب قانع کننده ای از سوی مسئوالن  01گفته خودشان بیش از 

 .نشنیده اند

کارکنان بازنشسته بنیاد شهید و امور ایثارگران کشورهم برای اعتراض به عدم  -*
 اخت مطالباتشان راهی تهران شدندپرد

روزدوشنبه بیست ونهم بهمن ماه،جمعی از کارکنان بازنشسته بنیاد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
شهید و امور ایثارگران از شهرهای مختلف کشورعازم تهران شدند ودراعتراض به عدم پرداخت 

نیاد شهید و امور حق سنوات پایان خدمت و پاداش بازنشستگی مقابل ساختمان مرکزی ب
بنابه گزارش رسانه ای شده،این گروه از .ایثارگران واقع در خیابان طالقانی تهران، تجمع کردند

شده از  های داده اند، برخالف وعده بازنشسته شده ۱٣۷۲با اینکه در سال :بازنشستگان گفتند
گی دریافت عنوان سنوات خدمت و پاداش بازنشست سوی مدیران، تاکنون هیچ مبلغی را به

دلیل تورم افسارگسیخته که این روزها در جامعه شاهد آن  است که به این درحالی. اند نکرده
 .برند سرمی هستیم در زیر فشار شدید اقتصادی به

 :اعتصاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان  -*
 

در  کاشانکارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی  ۷۹بهمن ٣۱روز سه شنبه برپایه خبر مندرج در 
 .زدند اعتصابماه حقوق عقب افتاده شان دست به ۲اعتراض به پرداخت نشدن 

 گروه نظر که زمانی تا /یندهآ شنبه یک از مزدی مذاکرات شروع:علی خدایی -*
 :کنیم نمی توافق دستمزد تعیین سر نشود، تامین کارگری

در آخرین جلسه کمیته  : آمده است  ۷۹بهمن٣۱روز سه شنبه در  به گزارش خبرنگار ایلنا،
هزار تومان تعیین شد؛ حال نوبت به برگزاری  ۹۲۷میلیون و  ٣دستمزد، سبد معیشت کارگران 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/730112-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/730112-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/730112-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


است که از این محاسبات در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد « ی کارشورای عال»جلسه 
در رابطه با برگزاری جلسات شورای  (کار عالی شورای کارگری عضو) خدایی علی.بهره بگیرد

شنبه آینده راس ساعت  ی شورای عالی کار، یک جانبه ی سه اولین جلسه: گوید عالی کار می
کننده کارگری، لزوم افزایش  اینکه استراتژی اولیه گروه مذاکره وی با تاکید بر.عصر خواهد بود ۷

اگر این مبلغ به دستمزد : هزار تومان است، افزود ۸۷میلیون و  ۱دستمزد حداقل به میزان 
معیشت باید بیش  -اضافه شود، فقط قدرت خرید حفظ خواهد شد؛ ما برای ترمیم شکاف مزد

" مذاکرات چه زمانی خاتمه خواهد یافت"به این سوال که  وی در پاسخ.از اینها مزد را زیاد کنیم
 که زمانی تا کارگری گروه و کنیم نمی تعیین امسال مزدی مذاکرات برای زمانی سقف :گفت
 دستمزد افزایش رقم روی توافق به حاضر نرسند، قبول قابل اجماع به و نشود تامین آنها نظر

کند که در  او البته تاکید می.شود  می اعالم مزد انزم چه که بگویی توانم نمی لذا بود؛ نخواهد
گیری تفوق  ها و کارفرمایان در اکثریت هستند و در رای ساختار فعلی شورای عالی کار، دولتی

 .نیستندهایی که قابل قبول نباشد،  دارند ولی کارگران نیز حاضر به اجماع روی رقم

   :ر مشراگهتجمع نیروهای جویای کار در مقابل بخشداری شه -*

 

جمعی از نیروهای جویای کار شهر مشراگه در استان خوزستان با تجمع مقابل بخشداری 
 .های نفتی و حفاری منطقه شدند دراین شهر خواستار بکارگیری نیروهای بومی در دکل

10 تجمع مقابل بنیاد مستضعفان در اعتراض به دستور تعطیلی بازار کوهک؛ -*
 :دتهدی معرض در شغل هزار

 

 

صدها نفر از صاحبان   : ده است آم ۷۹بهمن٣۱روز سه شنبه در  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های بازار کوهک در اعتراض به دستور تعطیلی این بازار از سوی نیروی دریایی ارتش و  مغازه

سال قبل کسبه سنگ  01وی با اشاره به اینکه .بنیاد مستضعفان، مقابل این بنیاد تجمع کردند
این زمین : قل شدند، گفتو سرامیک از منطقه بابایی در نتیجه فشار شهرداری به کوهک منت

هزار  6متعلق به نیروی دریایی ارتش است و نیروی دریایی با تمامی کسبه این بازار که حدود 
نماینده تجمع کنندگان بازار کوهک با اشاره به اینکه نداجا .نفر هستند، قرارداد بسته است

برای کار در این بازار  هنگام عقد قرارداد به کسبه قول داده بود که هیچ محدودیت و ممنوعیتی
به همین دلیل در این زمین که بایر بود، هزینه ساخت و ساز کردیم و بیش : وجود ندارد، گفت

میلیارد تومان صرف ساخت سوله و امکانات از قبیل آسفالت و خدمات شهری  11از 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/730350-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/730350-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/730350-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF


و  11، انبار نماینده تجمع کنندگان بازار کوهک با اشاره به اینکه سه انبار بزرگ سمند....کردیم
این منطقه شناخته : انبار شرق تهران و چند انبار دیگر در مجموعه بازار کوهک قرار دارد، گفت

 ...کند شده و نیازهای شرق تهران را به سنگ، کاشی و سرامیک تامین می

 :سومین روز تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی کرج  -*

 
کارکنان بیمارستان خمینی در  : آمده است  ۷۹بهمن۱٣روز سه شنبه برپایه خبر مندرج در 

کرج برای سومین روز در اعتراض به عملی نشدن تعهدات سازمان همیاری نسبت به واگذاری 
  .بیمارستان تجمع کردند

 !گیریم؟ می تومان هزار ۷۱۱ و میلیون ۹ فقط لیسانس فوق با چرا -*

کارکنان شرکتی مخابرات  : آمده است  ۷۹بهمن٣۱روز سه شنبه در  به گزارش خبرنگار ایلنا،
حدود : گویند کارکنان می.قاد کردنداز شرایط ناگوار شغلی خود انت ،در تماس با خبرنگار ایلنا

نفر هستیم که به صورت شرکتی در مخابرات فارس مشغول به کاریم؛ دستمزد ما  ۱۸۱۱
گیریم؛ نیروهایی  هاست؛ در واقع همان حداقل حقوق وزارت کار را می بسیار کمتر از رسمی

نیروهای .یرندگ هزار تومان حقوق می ٣۱۱میلیون و  ۱لیسانس، فقط  داریم که با مدرک فوق
را از  «حقوق ارتقای» و «مشاغل بندی طبقه طرح دقیق اجرای» شرکتی مخابرات فارس

بندی  دانند و معتقدند؛ براساس نص صریح قانون کار، طرح طبقه ترین مطالبات خود می مهم
بارها به مقامات مراجعه : گویند نماینده این کارکنان می.مشاغل بایستی اجرایی شود

ایم؛ آخرین بار قرار بود با مقامات مسئول  ای نرسیده ایم اما به نتیجه عتراض کردهایم؛ ا کرده
مخابرات و پیمانکار مربوطه جلسه داشته باشیم که این وعده به نتیجه نرسید و ما همچنان 

 فارس مخابرات شرکتی نیروهای.منتظریم که بتوانیم صدای خود را به گوش مسئوالن برسانیم
 درآمد نصف ما درآمد باید چرا گویند می و هستند «یکسان مزد -یکسان کار» اجرای خواستار
 !باشد؟ ها رسمی

 :کارکنان ایستگاه تقویت فشار قوی اهواز -*

 

کارکنان ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز واقع در کریت : آمده است  ۷۹بهمن  ٣۱روز سه شنبه 
 تراضی برگزار کردندکمپ در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه تجمع اع

 به /است بوده تورم از کمتر همیشه کارگران مزد وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 :داریم امید آینده سال در ها قیمت ثبات

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/730275-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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-9/729118-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/729118-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


دبیر کانون ، علی هدایتی  : آمده است  ۷۹بهمن٣۱روز سه شنبه در  به گزارش خبرنگار ایلنا،
بیان  هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا،

رویه قیمت ارزاق عمومی و سایر کاالها و اینکه افزایش مزد  با اشاره به افزایش بی :داشت 
کارگران همیشه کمتر از : ست، گفتکارگران هیچوقت با نرخ واقعی تورم همخوانی نداشته ا

اند و در چند سالی که کمتر از میزان تورم حقوق  تورم اعالمی بانک مرکزی حقوق دریافت کرده
اند که اثرات آن در جامعه  بسته شده، آنها در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه بوده

تر  ها عمیق آمد و هزینهبعد از نوسانات ارزی اخیر شکاف مزد بین در: افزودوی  .مشخص است
دهد و قدرت خرید تا  های جاری زندگی را تامین نمی شده و درحال حاضر درآمدها کفاف هزینه

وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید افزایش حقوق ... .حد بسیار زیادی پایین آمده است
در مرحله : دبه طور منطقی و با تدبیر خاصی مشخص شود، اطهار کر ۷۸کارگران در سال

نخست دولت باید همزمان با افزایش دستمزدها از افزایش دوباره اقالم مصرفی و غیرمصرفی 
زیرا تجربه نشان داده هر موقع دستمزد افزایش پیدا کرده، دو برابر آن تورم . جلوگیری کند

. ...شود بدین ترتیب عمال اثرات افزایش دستمزد در زندگی کارگران دیده نمی. ایم داشته
ها ثابت  الاقل قیمت ۷۸هایی در دستور کار قرار گیرد تا بعد از افزایش دستمزد  امیدواریم برنامه

 .بماند تا وضعیت معیشت کارگران بهبود یابد

 :شود گران می سال آینده« آب»با مصوبه مجلس؛ -*
نمایندگان  : آمده است  ۷۹بهمن  ٣۱روز سه شنبه  ،خبرنگار مهر زهرا علیدادی به گزارش

آب شرب مردم در مجلس شورای اسالمی، مصوب کردند که قیمت هر متر مکعب فروش 
های آبفای شهری  بر این اساس، وزارت نیرو از طریق شرکت.تومان گران شود ۶۱شهری 

شهری، به ازای هر متر مکعب فروش  بهای  سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب
داری کل کشور واریز  ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه(۶۱۱)آب شرب، مبلغ دویست 

 .کند
عثمانی نماینده مردم بوکان در جریان بررسی این بند از الیحه بودجه، خواستار  محمد قسیم
ما نباید به مردم فشار آوریم و وظیفه : وی تاکیدکرد.ریال شد ۱۱۱ریال به  ۶۱۱کاهش مبلغ 

دولت است که اقداماتی را برای آبرسانی روستاها انجام دهد نه آنکه از جیب مردم این کار را 
با این مصوبه به طور متوسط آب بهای شهری حدود   :ردم بوکان در مجلس گفتنماینده م.کند
 .یابد و ما نباید آتش تورم را روشن کنیم درصد افزایش می ۱۲

 :کارگران متالوژی پودر ایران خواستار دریافت مطالبات مزدی خود هستند -*

 
جمعی از کارگران  : آمده است  ۷۹بهمن ٣۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سه شنبه 

در استان قزوین که در زمینه تولید قطعات و پودر آهن مشغول « متالوژی پودر ایران»کارخانه 
 ..کارند، برای چندمین بار خواستار رسیدگی مسئوالن به پرداخت مطالبات مزدی خود شدند

ا به تاخیر و آذر و دی ماه سال جاری آنه ۷۲کارگران می گویند که دستمزد سه ماه آخر سال 
ها شرایط دشوار  اند و هرچند بار را نیز دریافت نکرده ۷۲افتاده و عیدی و پاداش پایان سال 

رسانی شده اما توجهی به تغییر شرایط آنها نشده که  های جمعی اطالع کاری آنها از رسانه
 ..آید ناشی از مهم نبودن این وضعیت برای کارفرما و مسئوالن به حساب می

ات کارگران این کارخانه؛ در حال حاضر وضعیت تولید و فروش محصوالت این کارخانه طبق اظهار
 .خوب است ولی کارگران با چند ماه مزد معوقه، سهمی از رونق تولید کارخانه ندارند

درصد از  ۹۱/اند ها دانشگاه نرفته درصد از دهه شصتی ۱۱دهد؛ مهر گزارش می -*
 :مردان بیکارند
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بررسی  : آمده است  ۷۹بهمن  ٣۱روز سه شنبه  ،خبرنگار مهر سمیه رسولیبه گزارش 
درصد از این افراد مدرک دانشگاهی دارند  ٣۲دهد که تنها  نشان می ۲۱وضعیت متولدین دهه 

سیاست .درصد از زنان متولد این دهه بیکار هستند ٣۶درصد از مردان و  ۱۲و از سویی دیگر 
وج اول جمعیت های جمعیتی در دهه شصت شمسی، نرخ باروری در ایران را افزایش داد و م

می نامند که در حال حاضر، « دهه شصتی»را  ۱٣۲۷تا  ۱٣۲۱متولدین سال های . به راه افتاد
نگاهی به آمار .در بین متولدین دهه های مختلف، بیشترین سهم مربوط به این دهه است

درصد از جمعیت کشور را متولدین  ۱٣ شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که منتشر
درصد را  ۷۹ ،۲۱درصد را متولدین دهه  ۱۲، ۷۱درصد را متولدین دهه  ۱۱و قبل،  ٣۱ دهه

درصد را  ۷و  ۸۱درصد را متولدین دهه  ۱۲، ۹۱درصد را متولدین دهه  ۱۲، ۱۱متولدین دهه 
                                                                                                       .تشکیل می دهند ۷۱متولدین دهه 
بیکار و از  درصد ۷۷ متولد دهه شصت، زن ۱۲٣هزار و  ٣۱۸میلیون و  ۸جمعیت  در این بین از

 ۹۸ .بیکار هستند درصد ۹۱ متولد دهه شصت، مرد ۸۷٣هزار و  ۷۸٣میلیون و  ۸جمعیت 
نکرده اند و از مردهای دهه شصتی هنوز ازدواج  درصد ۷۷ از زن های دهه شصتی و درصد

، ازدواج کرده ۲۱درصد از مردان متولدین دهه  ۲۲درصد زنان و  ۹۸این به معنای آن است که 
درصد از زن های دهه شصتی که ازدواج کرده اند، هنوز فرزندی به دنیا نیاورده ۱۷  .اند
 دهه شصتی ها، دیپلم و پایین تر از آن است؛ به گونه درصد ۱۱ مدرک تحصیلی بیشتر از.اند

درصد دارای مدرک دیپلم و  ۶۹درصد دارای مدرک ابتدایی، راهنمایی و متوسطه،  ٣۹ای که 
همچنین تقریبا از دو خانوار، یک خانوار یک  .درصد تحصیالت عالی دارند ٣۲پیش دانشگاهی و 

 .عضو دهه شصتی دارد

 :کارگران ۸۸ای شدن تعیین دستمزد سال مرحله ۷احتمال  -*

news.com/fa/news/1397/11/30/1950908https://www.tasnim 

 آمده است ۷۹بهمن  ٣۱سه شنبه روز  در تاریخ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
ن درحالی یک ماه تا پایان سال باقی مانده است که تا کنون جلسات تعیین دستمزد کارگرا  : 

به صورت رسمی آغاز نشده است، احتمال اینکه مانند سال گذشته دستمزد دو مرحله ای 

 .تعیین شود وجود دارد

پس از تشکیل چندین نشست با دستور   جلسه شورای عالی کار 62اسفند ماه  28 در تاریخ
ده درصدی حقوق حداقل بگیرها پایان یافت، اما پرون61، سرانجام با افزایش 61کار دستمزد 

طبق معمول هر ساله دستمزد کارگران قبل از پایان .بسته نشد 62در اسفند ماه  61دستمزد 
سال در کشور نهایی می شد اما سال گذشته به دلیل وجود شکاف عمیق بین نظرات 

کارفرمایان و کارگران ، مذاکرات برای دو طرف بسیار سخت و پیچیده بود و متأسفانه این بحث 
با توجه به اینکه در  .به سرانجام مطلوب نرسید و به سال جاری موکول شد قبل از پایان سال

های  جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه
اسماعیل ظریفی آزاد،مدیر کل سابق روابط کار و  به اعتقاد. کارفرمایی و کارگری صورت گرفت

و رفاه اجتماعی ادامه جلسات تعیین دستمزد شاغالن دارای جبران خدمت وزارت تعاون، کار 

https://www.mehrnews.com/archive?jr=708
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قبل از پایان فروردین ماه جاری  61بر نبود از اینرو پرونده دستمزد   سایر سطوح مزدی زمان
 .بسته شد

گرانی گوشت ارتباطی به :گو با مهرسخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق در گفت -*
 :دهند آدرس غلط می/ قاچاق دام ندارد

 

حمیدرضا : آمده است  ۷۹بهمن  ٣۱روز سه شنبه  ،خبرنگار مهر سمیه رسولیبه گزارش 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ارائه آماری از کشفیات میزان  ،نیا دهقانی

تواند مربوط به قاچاق دام باشد و برخی آدرس غلط  گرانی گوشت قرمز نمی: قاچاق دام، گفت
نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به عنوان تنها مرجع  از: اظهار داشتوی  .دهند می

ارائه دهنده آمار و اطالعات در حوزه قاچاق، اینکه می گویند گرانی گوشت قرمز به واسطه 
بر : سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود .پذیریم قاچاق دام است را نمی

هزار و  ۷٣تعداد  ۷۲ماه سال  ۱۱ن قاچاق که ما داریم، طی اساس آمار مربوط به کشفیات ظ
 ۱٣۱درصد رشد، به  ۷۱.۶ماه امسال این عدد با  ۱۱راس قاچاق دام داشتیم ولی در  ۶۷۱

ای که موجب افزایش قیمت گوشت  هزار راس رسیده است؛ بنابراین ما با یک رشد فزاینده
نیا  دهقانی .زانی که ادعا می کنند نیستقرمز شود مواجه نیستیم و وزن این موضوع به آن می

هزار  ۱٣۱از این : با بیان اینکه درواقع ما نقطه اوجی برای قاچاق دام شاهد نیستیم، گفت
سخنگوی ستاد مرکزی ... .هزار راس در لِب مرز کشف شده است ۶۲راس مظنون به قاچاق، 

ر فصلی هستیم که به دلیل هم اکنون د: مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ادامه اظهار داشت
بنابراین اینکه : نیا تاکید کرد دهقانی... .تواند رد شود شرایط جوی از برخی مرزها دامی نمی

 .گویند قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت شده، آدرس غلط است برخی از افراد می

 : تجمع دانشجویان دانشکده دندان پزشکی هرمزگان  -*

 
تجمع دانشجویان : آمده است  ۷۹بهمن  ٣۱روز سه شنبه لتی ایسنا ، به گزارش خبرگزاری دو

نبود مواد مصرفی دندان پزشکی و کاهش کیفیت   دانشکده دندان پزشکی در اعتراض به
پزشکی دانشگاه علوم  دبیر شورای صنفی دانشکده دندان« کیوان کهن شهری. آموزش

پزشکی دانشگاه علوم  دانشجوی دندان ۹۱تا  ۲۱صبح امروز : پزشکی هرمزگان به ایسنا گفته
پزشکی هرمزگان در اعتراض به نبود امکانات اولیه درمان ابتدا در دانشکده پزشکی بندرعباس 

در بیمارستان شریعتی تجمع کردند و سپس در مجتمع درمانی پیامبر اعظم این تجمع تداوم 

 یافت

 :شود یکشنبه تشکیل می ۸۸اولین نشست تعیین دستمزد دهد؛ مهر خبر می -*
https://www.mehrnews.com/news/4546762 
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نشست : آمده است  ۷۹بهمن  ٣۱سه شنبه  روز ،خبرنگار مهر جندقی محمدبه گزارش 
تعیین » .یکشنبه هفته آینده برگزار می شود ۷۸شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 

در محل وزارت تعاون، کار و ( ۷۹اسفند  ۲)کارگران یکشنبه هفته آینده « ۷۸حداقل دستمزد 
 .گزار می شودرفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر

حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون کار هر ساله در شورای عالی کار که به ریاست وزیر 
در نشست هفته گذشته ... .شود تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود، تعیین می

شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت به استناد گزارشات مراجع رسمی « کارگروه دستمزد»
 ۹۲۱میلیون و  ٣نفره  ٣.٣اج و در نهایت میانگین هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار آماری استخر

هزینه سبد معیشت و نرخ تورم اعالمی از سوی مراجع آماری به عنوان  .هزار تومان تعیین شد
دو پارامتر مهم در تعیین دستمزد و چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بحث و 

سال گذشته نیز در نشست این کارگروه، هزینه معیشت خانوار حدود  .یردبررسی قرار می گ
هزار تومان تعیین شده بود که نشان می دهد، هزینه زندگی در سال جاری  ۹۱۱میلیون و  ۶

 .هزار تومان افزایش داشته است ۸۱نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون و 

 پایان تا شهرستان این کارگران عیدی و حقوق پرداخت بر زرند فرماندار تاکید -*
 :سال

 

، «هللا خنجری حبیب»  : آمده است  ۷۹اسفند  ۱روز چهار شنبه ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
  مدیران: سی مشکالت کارگری شهرستان زرند اظهار کردردر نشست برفرماندار زرند 
نعتی و معدنی شهرستان باید تالش کنند که حقوق و مزایای کارگران تا پایان واحدهای ص

سال پرداخت کنند تا هیچ کارگری بدون حقوق و دستمزد باقی نماند؛ زیرا برای ما قابل قبول 
کش حقوق و عیدی خود را  نیست که شاهد باشیم در پایان سال تعدادی از کارگران زحمت

کوش و زحمتکش ما در پایان سال نگران تأمین  ارگران سختدرست نیست ک. دریافت نکنند
فرماندار زرند در ادامه با اشاره به شایعات مربوط به استفاده .مایحتاج زندگی خود باشند

مجموعه مدیریتی شهرستان : ها شهرستان به نیروهای غیربومی گفت ها و کارخانه شرکت
صورت مستقیم برجذب حداکثری نیروی کار بومی  صورت ویژه از همان اوایل کار تا به امروز به به

شهرستان نظارت داشته و تالش آن بر این است تا هر چه بیشتر رضایتمندی مردم را در زمینه 
ها، صنایع و معادن فعال  ها، کارخانه وی با بیان اینکه تمامی شرکت.کار و کارگری به وجود آورد

ربط اجرایی  ا تعدیل آن با مسئوالن و مراجع ذیدر شهرستان باید قبل از هرگونه جذب نیرو و ی
ترین  یکی از مهم  این: های الزم را داشته باشند گفت ها و همکاری شهرستان هماهنگی

 ....های کاهش تبعات اجتماعی کارگری در سطح جامعه است مؤلفه

 : تجمع وسیع کارگران و کارکنان مخابرات آذر بایجان شرقی  -*
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تجمع جمعی از کارگران و کارکنان مخابرات  : است آمده اسفند اول تاریخ در مندرج خبر برپایه
 . استان آذربایجان شرقی در اعتراض به طبقه بندی مشاغل و همسان سازی حقوق

 :دستمزد کارگران باید افزایش معقولی داشته باشد: وزیر کار -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/01/1951610 

وزیر کار با اشاره به  : آمده است  ۷۹اسفند  ۱روز چهار شنبه ،خبرگزاری تسنیم زارشبه گ
الزم است دستمزد : درصدی دستمزد در تولید، این عدد را ناچیز دانست و گفت۹.۷سهم 

  .صورت معقولی افزایش پیدا کند کارگران به

با دبیران  اندیشی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم  محمد شریعتمداری،
اجرایی خانه کارگر که عصر دیروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با تأکید 

تولید  سهم دستمزد در :های زیادی بر سر بحث دستمزد دارد گفت بر اینکه دولت حساسیت
باال است؛ این عدد خیلی ناچیز است و الزم  صورت دست هم به درصد آن 1.6صنعتی کشور 

نباید اجازه داد که کسی : وی افزود.صورت معقولی افزایش پیدا کند است دستمزد کارگران به
این مسئله با تفکر اسالمی نیز . ها را در کشور ضعیف کند و ما بنشینیم نگاه کنیم تشکل

های مختلف داشته  های صنفی کارگری در استان نیست؛ ضرورت دارد که تشکلسازگار 
یک نفر از جامعه : ها گفت شریعتمداری با تأکید بر ضرورت حمایت از ایجاد تشکل.باشیم

معتقدم کار از کارگر و کارفرما . های کارگری ما باشد کارگری نباید بدون برخورداری از تشکل
کارفرماها باید بدانند برخی : وی افزود.رود ش از دست میتر است، کار نباشد معا مهم
باید توجه داشت . های آنی ممکن است به دست بیاید اما سود آتی در پی خواهد داشت زیان

 .در نظام اسالمی باید حتماً از نیروی کار محافظت کنیم

 /اتوبوسرانی واحد شرکت مسکن تعاونی جدید مدیره هیات انتخابات برگزاری -*

 :کردند خشنودی ابراز پرسنل

 

های پرسنل  با پیگیری: ست آمده ا ۷۹اسفند  ۱روز چهار شنبه ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
انتخابات هیات مدیره جدید تعاونی تهران و حومه ، شرکت واحد اتوبوسرانی سندیکای 

پرسنل شرکت واحد از طریق این شرکت تعاونی اقدام به .شود اسفند برگزار می ۱۶مسکن، 
ن تحویل داده اند؛ با این حال منازل آنها تاکنو های سپیدار و سهیل کرده خرید آپارتمان در پروژ
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به . های گذشته تخلفات این شرکت تعاونی را محرز دانست وزارت تعاون در هفته .نشده است
اعضای . همین جهت برای برگزاری دور جدید انتخابات نظر مساعد خود را اعالم کرده است

اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد  .تعاونی مسکن، این اقدام وزارت تعاون را تمجید کردند
های گذشته و سال جاری تجمعات متعددی مقابل شورای  استیفای حق خود در سال برای

هایی که به  با این حال هیچ کدام از وعده .اسالمی شهر تهران و شهرداری برگزار کرده بودند
 .آنها داده شده بود، محقق نشدند

 : ۹۷۸۸های مستقل کارگری در مورد دستمزد سال  بیانیه مشترک تشکل -*
 

ای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت سندیک
های کارگری و گروه  و صنعت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

ضرورت حیاتی مبارزه ی متحدانه برای »اتحاد بازنشستگان بیانیه ی مشترکی تحت عنوان 
منتشر  ۷۸در مورد مزد سال « ۱٣۷۸انوار در سال مزدی معادل سطح متوسط هزینه ی خ

  .کردند
گرانی روز افزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی هم 

افزون بر این، . کافی نیست اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است
کنند و صدها هزار  رگران سرپیچی میکارفرمایان خصوصی و دولتی بی پروا از پرداخت مزد کا

 .اند چیزشان را نیز دریافت نکردههاست که همان مزدهای نا کارگر ماه
تاکنون نشان داده است « شورای عالی کار»تجربه ی کارگران از زمان تشکیل به اصطالح 

که این شورا و کمیته ی مزد ِ وابسته به آن وظیفه ی خود را تأمین رضایت کارفرمایان و 
دانند و در نتیجه تصمیم و اراده دولت و کارفرماها به  داری حامی آنها می دولت سرمایه

گشایند و هیچ  اینان هیچ گرهی از مشکالت طبقه ی کارگر نمی. شود کارگران تحمیل می
مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر . آورند نانی به سفره ی کارگران نمی

افزایش حداقل مزد کارگران به باالتر از خط فقر و به مزدی درخور یک زندگی . تر است پائین
عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزه ی خستگی ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و 

به همین دلیل از نظر ما مرجعی که صالحیت . شود های مستقل کارگری میسر می تشکل
حداقل چیزی که . خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است تعیین مزد برای کارگران را دارد

توان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد  می
هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و اراده ی آنان را در مقابل کارفرمایان و در 

دانند که در ایران  اما همه می. الش ورزندسطح جامعه اعالم نمایند و برای اجرای آن ت
شوند، همان گونه  های مستقل کارگری از بحث و مذاکره ی مزد منع می سندیکاها و تشکل

 .اند فعالیت های کارگری منع شده که از دیگر موضوعات و
ی  نهند و از همه داران برای پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز را زیر پا می سرمایه

کارگران در قدرت جائی ندارند و از . کنند قدرت برای حفظ منافع خود استفاده می های اهرم
ی متحدانه برای  های خود و مبارزه ای این رو تنها راه کارگران اتحاد و همبستگی با هم طبقه

 .ی به حقوق و منافع مشترکشان استیاب دست
باید خواستار سطح مزدی  از نظر ما در زمینه ی حداقل دستمزد و سطح مزدها به طور کلی

باشیم که دست کم رفاهی در سطح متوسط کشور برای کارگران تأمین کند؛ یعنی طبیعی 
مثال )و به حق است که کارگران دست کم مزدی معادل میانگین هزینه ی خانواِری معمولی 

افزایش مزد، برخالف ادعای . طلب کنند۱٣۷۸با سطح متوسط زندگی برای سال ( نفره ۷
رمایان و مقامات دولتی و برخالف ادعای اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، هیچ نقشی کارف

تورم در ایران دالیل اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد که هر کسی با . در تورم ندارد
 .منافع کارگران، از آن آگاه است بینی و دلسوزی برای اندکی واقع

عیت از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی کار در اقدامی فریبنده به تب
به راه انداخته است که با  ۱٣۷۸درصدی مزدهای اسمی را برای سال  ۶۱زمزمه ی افزایش 

اما . هزار تومان خواهد رسید٣۷۱این افزایش، حداقل مزد در این سال به حدود یک میلیون و 
طی چهل سال . د گذاشتاین سطح مزد هیچ مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواه

گذشته همواره مزد کارگران حدود یک پنجم مبلغ الزم برای تأمین هزینه ی متوسط زندگی 



درصد در همچنان  ۶۱با افزایش حداقل مزد به میزان . یک خانوار معمولی شهری بوده است
و به کام مرگ بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را 

 .تباهی خواهد کشاند
های مستقل کارگری با توجه به هزینه ی متوسط  تعدادی از تشکل ۱٣۷٣در اواخر سال 

، مبلغ ۱٣۷۹خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال 
یچ واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ ه. حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعالم کردند

بر : اند حتی آمارهای رسمی موید درستی این واقعیت. گونه اغراقی صورت نگرفته بود
، ۱٣۷٣اساس آمار بانک مرکزی در زمینه ی بررسی بودجه ی خانوار شهری برای سال 

میلیون تومان در سال و یا  ٤۶حدود  ۱٣۷٣هزینه ی متوسط یک خانوار شهری در سال 
این هزینه برای . برآورد شده است( نیم میلیون تومانسه و )میلیون تومان  ٣۹۲ماهانه 

( سه و بیست و هشت صدم)نفر  ٣۹۶۸خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با 
میلیون  ۷۹۶۹تقریبا معادل  ۱٣۷٣نفره در سال  ٤پس هزینه ی متوسط یک خانوار . باشد

صندوق بین المللی . وده استدر ماه ب( چهار میلیون و دویست و هفتادهزار تومان)تومان 
درصد  ٣٤درصد و برای سال آینده حدود  ٣۱حدود  ۷۹پول نرخ تورم در ایران را برای سال 

برای محاسبه ی هزینه ی متوسط یک (. که البته تخمینی حداقلی است)برآورد کرده است 
مان هزینه به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تو% ٣۱باید  ۱٣۷۹نفره در سال  ٤خانوار 

به  ۱٣۷۹افزود که در نتیجه هزینه ی متوسط یک خانوار چهار نفره در سال  ۱٣۷٣ی سال 
 .رسد میمیلیون تومان در ماه  ٢.٢رقمی در حدود 

بر همین اساس با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین المللی پول 
نفره  ٤میانگین هزینه ی زندگی یک خانوار  رسد، برای محاسبه ی درصد می ٣٤به بیش از 

میلیون تومان  ۹میلیون تومان در ماه افزود که بیش از  ٢.٢به مبلغ % ٣٤باید  ۱٣۷۸در سال 
میلیون تومان در ماه برای سال  ۹بنابراین خواست حداقل دستمزد به مبلغ . شود در ماه می

 .قی و بدور از هر گونه اغراق استخواستی منط ۱٣۷۸
های مدافع حقوق کارگران  از همه ی کارگران و فعاالن کارگری و همه ی سازمانما 

پشتیبانی  ۱٣۷۸میلیون تومان در ماه برای سال  ۹خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان  می
طرح این . کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند

های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله  پیشبرد آن به روشخواست و مبارزه برای 
برای کارگران در مقابل شرایط . با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار است

یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و  خوارکننده ی موجود، تالشی مصممانه برای دست
 .ی اول استی ضرورت و اهمیت درجه انسانی نیز دارا

 ۱٣۷۹اسفند  ۱
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

                         گروه اتحاد بازنشستگان                                                                   
syndica.hafttape@gmail.com   

  
 زمینه ها دولت /فقر تمدید   ییعن دستمزد درصدی ۷۱ افزایش :غالمرضا خوالگر -*

 :کردند فراهم را دستمزدها سرکوب
در " غالمرضا خوالگر" : آمده است  ۷۹اسفند  ۱روز چهار شنبه ایلنا،خبرگزاری به گزارش 

گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه کارگران به سبب سرکوب دستمزدها، این اندازه مشکالت 
مال تاسف باید گفت بینش مسئوالن از مشکالت معیشتی در ک: اند، گفت معیشتی نداشته

ها زمینه سرکوب  از همین رو پر بیراه نیست، اگر بگوییم دولت. کارگران بسیار سطحی است
ها هر سال پیش از  این بینش سبب شده است که دولت: وی افزود.دستمزدها را فراهم کردند

امسال . زد برای سال آینده اعالم کنندمذاکرات مزدی عددی را به عنوان میزان افزایش دستم
درصد افزایش حقوق  ۶۱یابد یعنی همان  درصد افزایش می ۶۱هم گفتند که دستمزدها 

دانم دولت چه تعریفی از حقوق  من نمی: گفتوی  .کارمندان را به کارگران تسری دادند
درصد  درصدی دستمزدها در شرایطی که قیمت ارز صدها ۶۱شهروندی دارد اما افزایش 
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افزایش یافته و پولی ملی در مقابل ارزهای دیگر بیش از صد درصد کاهش ارزش داشته، 
اعداد و ارقامی که در صدا و سیما از زبان مسئوالن برای : وی افزود....محلی از اعراب ندارد

. خورد های کارگران نمی شود به زندگی کارگران و سفره های زندگی اعالم می افزایش هزینه
از . دهد های زندگی کارگران را پوشش می درصد از هزینه ۶۱دستمزد با مزایا امروز تنها  حداقل

درصد از قدرت  ۹۱سویی تنها تا شهریور ماه مطابق بررسی اعضای کارگری شورای عالی کار، 
سرکوب دستمزدها از بیش از سه دهه پیش با رها کردن ....خرید کارگران کاسته شده است

دولت به جای ... .الن و دپوگران همزمان و به صورت یک سنت تثبیت شدبازار در دست دال
در کمال تعجب میلیاردها . اینکه در تعیین دستمزد مداخله کند، باید قیمت ارز را مدیریت کند

آنها . دار بازار ارز قرار گرفت تا کاالهای اساسی را وارد کنند دالر در اختیار اخالگران شناسنامه
در نتیجه اگر تا پیش از اختصاص ارز دولتی برای کاالهای . ار سرمایه روان کردندارز را به باز

نفر  ۱۲۱یا  ۶۱۱اخاللگر در بازار ارز داشتیم پس از آن تعداد اخاللگران بزرگ به  ۲۱اساس مثال 
با بیان اینکه بزرگترین مشکل ما این است که مسئولین برای کسانی نسخه وی  .رسید

                   ....درصدی دستمزد یعنی، هیچ ۶۱افزایش : د آنها اطالع ندارند، گفتپیچند که از در می
 : زنجان نباتی روغن کارگران پیاپی اعتراض -*

 

کارگران روغن نباتی جهان و کارکنان فضای سبز زنجان امروز چهارشنبه اول اسفند در مقابل 

 .ض کارگران روغن نباتی استاین ششمین روز اعترا. استانداری زنجان تجمع کردند

 :دومین روز تجمع خانواده و بستگان اسماعیل بخشی،مقابل دادگستری شوش -*

 

،خانواده و بستگان اسماعیل ۱٣۷۹بر اساس خبر دریافتی امروز چهارشنبه یکم اسفند ماه 
 .بخشی مجددا دست به تجمع زدند

ردهایی ، خواستار آزادی فوری تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشته ها و پالکا
  .اسماعیل بخشی شده اند

بر اساس آخرین خبر رسیده تجمع همچنان ادامه دارد و تا کنون هیچ مسئولی خود را ملزم به 
 .پاسخ گویی ندانسته است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه سریعا خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل 
ندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بوده و ادامه بازداشت بخشی،نماینده کارگران و عضو س

 .اسماعیل بخشی ، را شدیدا محکوم می کند

 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

 تپه آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت

syndica.hafttape@gmail.com 

 



 کسر تحقق عدم :های تعاونی صیادی گیالن رییس هیات مدیره اتحادیه شرکت -*
 تنگ ها تعاونی صیادان بر را عرصه غیرقانونی، صید افزایش /بیمه حق از درصد ۹۱

 :است کرده

 
 رییس) محمدی رحمت :آمده است  ۷۹اسفند  ۱روز چهار شنبه ایلنا،خبرگزاری به گزارش 

پیرامون مشکالت صیادان این (گیالن استان صیادی تعاونی های شرکت اتحادیه مدیره هیات
درصد، حق  ۱۱ما بیش از دو سال از طریق مجلس پیگیر این بودیم که با کسر : استان گفت

 .قلیل یابددرصد ت ۱۹درصد به  ۶۹بیمه پرداختی ما از 
دولت حدود دو . محقق شد( از آبان تا دی)این مطالبه حدود سه ماه قبل : وی ادامه داد

الحساب به تامین اجتماعی گیالن داد تا این موضوع به صورت  میلیارد تومان را به صورت علی
تان اما در پایان دی ماه، از سوی سازمان تامین اجتماعی اس. پایلوت در این استان انجام شود

به عالوه، . درصدی را پرداخت کنیم ۶۹گیالن اعالم شد که همچون سابق باید همان حق بیمه 
 -چراکه قرار بود دولت آن را بپردازد–درصدی را که طی سه ماه پیش نپرداخته بودیم  ۱۱باید 

صورت یکجا تمام آن سی درصد کسری را پرداخت کنیم در غیر این صورت، تامین اجتماعی  به
هاست که به دنبال این  ما سال: محمدی اشاره کرد .آورد  جزو بدهی به حساب می آن را

آور بیاوریم اما بارها در مقابل این مطالبه  هستیم شغل صیادی را جزو مشاغل سخت و زیان
حدود دو سال پیش بود که به ما گفته شد . های مختلفی داده شد ما، پیشنهادات و وعده

. درصدی حق بیمه را در دستور کار قرار دهیم ۱۱موضوع کاهش  جای پیگیری سختی کار، به
اما همین را که خودشان به ما وعده دادند در یک بازه زمانی کوتاه اجرایی و سپس قطع 

شرکت تعاونی صیادی در استان گیالن وجود  ۹۱حدود  ۷۱تا سال : اشاره کردوی .کردند
در هر . تعاونی رسیده است ۲۱یافته، و به  از آن زمان تاکنون تعداد اینها کاهش. داشته است

نفر به شغل  ۲۱۱۱بنابراین در مجموع حدود . نفر اشتغال دارند ۱۱۱الی  ۷۱کدام از اینها حدود 
لنج با  ۱٣۱رویه ماهی کیلکا با از سوی  وی به صید بی .صیادی در استان گیالن اشتغال دارند

 -برون هم است که تغذیه ماهی اوزون–ا رویه کیلک صید بی: مجوز شیالت اشاره کرد و گفت
برون در شمال ایران شد؛ اقدامی که به صورت  موجب از بین رفتن نسل ماهی اوزون

    .غیرکارشناسی انجام شد

 :شود تومان عرضه می ۹۹۵۱۱مرغ با نرخ :تحجتی در حاشیه جلسه هیئت دول -*
 

آمده  ۷۹اسفند  ۱شنبه چهارروز ، خبرنگار مهر اکرم سادات حسینی شبستری به گزارش
قیمت : وزیر جهاد کشاورزی از کاهش نرخ مرغ خبر داد و گفت ،سید محمود حجتی : است 

امیدواریم که مرغ گرم در سطح خرده : افزودوی  .تومان خواهد بود ۲۱۱هزار و  ۱۱هر کیلو مرغ 
رغ از روز گذشته روند کاهشی پیدا قیمت م. ها بر اساس قیمت مصوب عرضه شود فروشی

تومانی که سازمان حمایت اعالم کرده  ۲۱۱هزار و  ۱۱قیمت کیلویی کرده که امیدواریم با
با هماهنگی ستاد تنظیم : وی از توزیع هدفمند گوشت قرمز نیر خبر داد و گفت .عرضه شود

ل گوشت های بازار، گوشت قرمز به دست مصرف کنندگان می رسد و براساس دستور العم
 .شود های سراسر کشور توزیع می ها و اتحادیه قرمز وارداتی به تعاونی

پرتقال و سیب درختی شب عید : حجتی همچنین از تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت
 .خریداری شده و در دسترس مردم خواهد بود

 !است بیمارستان گروگان تومان، میلیون ۹۵ خاطر به که نظافتچی زنی -*
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نامش   :آمده است  ۷۹اسفند  ۱روز چهار شنبه ،ایلنانسرین هزاره مقدم خبرنگار به گزارش 
ست؛ قوی از آن نظر که  کند و تا دلت بخواهد قوی ظریفه است، سالهاست در ایران زندگی می

کشد؛  بر دوش می« به تنهایی»کشد؛ باِر زندگی را  هاست بار زندگی را بر دوش می سال
رود،  حله به محله مینشین است و ظریفه، کوچه به کوچه و م همسرش بیمار و خانه

 .آورد درمی« نان»کند و  های مردم را نظافت می خانه

مند است؛ خودش بارها  ظریفه نه بیمه دارد و نه از خدمات حمایتی و درمانی مناسب بهره
ایم؛ همین که لقمه نانی به دست  هویت و بدون پشتوانه، قاچاقی زنده گوید ما کارگراِن بی می
اما روزهاست که ظریفه نه کار  !گذاریم باز هم خدا را شکر الین میآوریم و شب سر بر ب می
گذارد؛ او در یک بیمارستان بستری  کند و نه شب در خانه محقر و کوچک سر بر بالین می می

اش سراسیمه او را به بیمارستان  است؛ چند روز پیش از این ایست قلبی کرد؛ خانواده
 ۱۲ دولتی بیمارستانِ  حاال اما ؛بود که انجام شدرساندند؛ تشخیص پزشکان، عمل قلب باز 

خانواده ظریفه  ....و درمان و نگهداری و عمل های هزینه برای کند می طلب پول تومان میلیون
اند، ندارند که  که سرجمع در این همه سال، حتی ماهی یک میلیون تومان هم درآمد نداشته

را « پول»گوید تا  ندارند؛ اما بیمارستان می میلیون تومان بپردازند؛ نصف این مبلغ را هم ۱۲
نپردازید، حق ترخیص بیمار را ندارید؛ مددکاری بیمارستان هم چندان کمکی به ظریفه و 

تان را ببرید خانه و خانواده هم  است؛ حاال تلفن پشت تلفن که بیایید و ظریفه  اش نکرده خانواده
تواند با گل و  ست که نمی تر، ناتوانی فرزندی ناک درمانده است که چه باید بکند؛ از همه رنج

های مدام  اما قصه رنج....تواند چون ندارد لبخند برود بیمارستان و مادر را بیاورد خانه؛ نمی
شود؛ سال  میلیونی شروع نمی ۱۲ظریفه با ایست قلبی و بیمارستان دولتی و صورتحساب 

ه زد بیرون و دیگر برنگشت؛ مادر به گذشته یکی از پسرهایش که اختالل حواس داشت از خان
زد برای پیدا کردن پسرش که ناگهان در یک ظهر گرم و داغ، یک موتورِی از خدا  هر دری می

ساله است زد و فرار کرد؛ بیمارستان هم وقتی فهمید این  ۱۸بیخبر به پسر دیگرش که 
ز بیمارستان مرخص پولی در بساط ندارند، پای پالتین گذاشته را در شب پنجم ا  خانواده

مراجعه کردند که   بعد از مدتی، زخم پا سیاه شد و با تب شدید به همان بیمارستان  .کردند
پذیرش نکردند؛ به بیمارستان دیگری بردند که به دلیل سیاه شدن زخم و عفونت شدید، سه 

ریدند و چون میلیون برایش ب ۱۶  ی نصفه نیمه تا از انگشتانش پایش را بریدند؛ بعد از معالجه
روز نگهش داشتند و درنهایت با کمک خیرین و پیدا کردن یک واسطه در وزارت  ۶۱پول نداشت؛ 

ظریفه در چندمین ....نگاری، تواستند پسر را ترخیص کنند و به خانه بازگردانند بهداشت و نامه
و پر   دزدهروز بعد از عمل دشوار قلب باز، روی تخت بیمارستان، نگران و مضطرب است؛ قلب بن

ای است که از این اتاق  ساله ۱۸های فرزند  تپد؛ قلبش نگراِن شرم از دردش، به دشواری می
ای که روزی  به آن اتاق، از این موسسه به آن ارگان، دربدر ترخیص مادر است؛ همان ظریفه

 چی چهی دیگه ... بمیرم خوام می ام، خسته خیلی »  :گوید مثل یک کوه قوی بود اما امروز می
  « ...بریزم سرم به خاکی چه دونم نمی ندارم،



 .ما خواهان برابری حقوق شاغالن و بازنشستگان هستیم -*

 
 تجمع بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی

 مقابل مجلس ۱۱اسفند ساعت  ۲
 "گروه اتحاد بازنشستگان"

 
  !بازنشستگان و مستمری بگیران بیانیه مشترک ؛  -*

 
شرایط مشقت بار بازنشستگان ، و نومید از " با ادامه و گسترش فالکت عمومی مخصوصا

که بسته ایم  اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت ، ما بازنشستگان برمیثاق و پیمانی
اسفندماه درمقابل  1بار دیگر در روز " تا حق خود نگیریم ،ازپای نمی نشینیم" مبنی بر اینکه 

 .مجلس تجمع خواهیم کرد
الیحه "و همچنین رسیدگی به " کل کشور 68الیحه بودجه سال "در شرایطی که بررسی 

یچ رویکرد و چشم در جریان است، ه" اصالح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
 .اندازی را برای اصالح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمیبینیم

ما بازنشستگان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زندگی و برای بهبود وضعیت معیشت 
و درمان خود با حضور متحدانه ، نیازهای بودجه زندگی مان را درکف خیابان فریاد خواهیم زد و 

 .آن میکوشیمبرای تحقق 
 اسفند  1صبح روز یکشنبه 01ساعت : وعده ما 

 مقابل مجلس شورای اسالمی: محل تجمع 
 .اتحاد سراسری بازنشستگان ایران- 
 .اسفند ۱۷گروه - 
 .گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب- 
 .جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی- 
 شورای بازنشستگان ایران- 

از تجمع بازنشستگان تهرانی حمایت می : فلزکار مکانیکسندیکای کارگران  -*
  !کنیم

اسفند، سندیکای  ٢با اعالم پنج تشکل بازنشستگان برای تجمع در مقابل مجلس روز 
به همین منظور . کارگران فلزکارمکانیک ایران از این تجمع پشتیبانی کرده و به آن می پیوندند

نیک ایران می خواهیم در این تجمع شرکت کرده از همه اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکا
  .انسانی و کارگریمان دفاع کنیم و همنوا با خواهران و برادران خود از حقوق

  .دفاع از سفره های کارگری که هر روز کوچکتر می شود
  .دفاع از سازمان تامین اجتماعی که می خواهند به نابودی و ورشکستگی بکشانند

  .بیمه امان که به ورق پاره ای تبدل شده استدفاع از دفترچه های 
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  .سال، زندگی انسانی است ٤۱حق ما پس از 
 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

  :از جانب اکثریت بازنشستگان کشوری و لشکری خارج از شورای هماهنگی -*

 
گر این بار هم اسفند ما باز می آئیم با مشت های گره کرده و بغضهای خفته در گلو ا ۲فردا 

دولتیان و حکومتیان فریاد ما را نشنیدند دفعه بعد همگام با کارگران و بیکاران و دانشجویان و 
همهء اقشار تحت ستم خواهیم امد و تا ریشهء ظلم را از بیخ و بن نکنیم از پا نخواهیم 

 نشست
 

 

 
 
  :افزایش بیکاری در میان زنان -*
 

ی عالی نشان داد زنان در رقابت با مردان موفق شده اند افزایش حضور زنان در مقاطع تحصیل
تا درجات ممتاز در مقاطع عالیه را کسب کنند، این درحالیست که با وجود رشد قابل توجه 

 ۲۱ها، سهم زنان شاغل تحصیل کرده از بازار کار کمتر از آموختگان دختر در دانشگاه دانش
 درصد است

معاون امور زنان و خانواده زنان  -معصومه ابتکار این چالش به حدی جدی است که واکنش
کردگان  ریاست جمهوری را بدنبال داشته تا جایی که با ابراز نگرانی از نرخ بیکاری این تحصیل

 دختران تحصیل کرده دو تا سه برابر پسران تحصیل کرده، بیکارند: اعالم کرد 
درصد کاهش یافته و حضور  ۱۹ر از سهم زنان در مشاغل عمومی و دولتی در بازار کار به کمت

 ۲۹.۷، ۹۲زنان در مشاغل عمومی و دولتی روندی رو به کاهش داشته؛ به طوری که در سال 
اند  درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده ۷۱.۸درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و 

ی درصد در بخش عموم ۶۲.۸درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و  ۹۷.۶، ۷۷اما در سال 
 اند فعالیت داشته

 :به زندان اهواز منتقل شد امیرقلی امیر -*
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 .گذرد بیش از یک ماه است که از بازداشت امیر امیرقلی، زندانی سیاسی سابق می
بایست از  ی خود می ماهه حریریه نشریه گام که پس از اتمام قرار بازداشت یکاین عضو ت

های مداوم خانواده و  شد، با وجود موافقت در تهران، پس از پیگیری بازداشتگاه اوین آزاد می
ی او بودیم، با دستور  نزدیکانش، هنگامیکه همگان در انتظار پایان یافتن بازداشت ناعادالنه

  !کنند العات شهر شوش، وی را به زندان اهواز منتقل میجدید اداره اط
 .اش را تایید کرد اش این تغییر ناگهانی در روند پرونده امیر امروز صبح طی تماسی با خانواده

  کنید آزاد را امیرقلی
او تمام قد از مطالبات کارگری حمایت کرده است و در این مدت به خاطر پایبندی به عقایدش 

که مدافع جنبش کارگری است و در  گام_نشریه   زیر فشار دستگاه امنیتی قرار گرفته است
زند، توسط ادارات اطالعات در نقاط مختلف  راستای بهبود شرایط وخیم زحمتکشان قلم می

داریم این قبیل رفتار نه تنها استقالل مراجع قضایی را زیر  ما اعالم می. کشور سرکوب گردیده
داری در ایران تاب  کند که حاکمیت سرمایه ه ثابت میتر از گذشت برد، بلکه روشن سوال می

 گام.۹ناتوانش نداشته و ندارد  هیچ نقدی را نسبت به عملکرد ضعیف خود و دولت

 :حمایت جمعی از فعالین کارگری همدان از کارگران زندانی -*

 
 تپه آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت

syndica.hafttape@gmail.com 

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی سمنان نسبت به وضعیت شغلی نامناسب و  -*

 آهن وعده های توخالی مسئوالن مقابل سازمان تاکسیرانی و مسیر راه

گان رانند:آمده است  ۷۹روزچهارشنبه اول اسفند ماهبرپایه گزارش منتشر شده در تاریخ 
تاکسی سمنان دراعتراض به وضعیت شغلی نامناسب و وعده های توخالی مسئوالن، دست 

برپایه گزارش رسانه ای .آهن این شهر زدند به تجمع  مقابل سازمان تاکسیرانی و مسیر راه
روزه  01بندی  شده،رئیس سازمان تاکسیرانی سمنان چندی پیش اعالم کرده بود طی زمان

با وجود : گویند رانندگان تاکسی می.کند مده رانندگان ارائه میگزارشی از سه مشکل ع
گذشت چند ماه از وعده این مسؤول، هنوز اقدامی عملی برای کاهش مشکالت این قشر از 

و مسافربرهای   بیمه، فعالیت اسنپ.سوی سازمان تاکسیرانی سمنان صورت نگرفته است
ه چندی پیش مقابل استانداری شخصی عمده مشکل رانندگان تاکسی در سمنان بوده ک

 .تجمع و خواهان رسیدگی به این وضع بودند

 :وگو است ممنوعیت برای هر زبانی بسته شدن یک راه گفت -*
اسفند از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری  ۶فوریه برابر با دوم اسفندماه  ۶۱

 .نامگذاری شده است
ای به مناسبت روز زبان مادری، میراث فرهنگی بشر  هکانون نویسندگان ایران با صدور بیانی

ها دانست و تاکید کرد ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای  ها و زبان فرهنگ  امروز را برآیند همه
 .وگو است هر زبان در هر جای جهان، بسته شدن یک راه گفت

تنوع زبانی نه » : دگوی در این بیانیه که روز یکم اسفند ماه صادر شده، کانون نویسندگان می 
و نیز مهم است بدانیم . نیست که باعث همبستگی است ها  فقط موجب تفرقه بین انسان

ها ایجاد  زبان مزاحم زبان عمومی نیست، زبان عمومی نیز مزاحمتی برای دیگر  هیچ زبانی 
ست نه کمک کنند، چرا که هر زبانی زاینده ا توانند به غنای یکدیگر  کند، بلکه آنها می نمی
چماق  های سوگیرانه، به یک زبان حکم  ها هستند که با سیاست حکومت این . زائده
 «دهند می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%85
mailto:syndica.hafttape@gmail.com


 :شد حاضر تپه هفت نیشکر مجتمع کارگران جمع در کار وزیرعصر امروز؛ -*

 
 شریعتمداری محمد :آمده است  ۱٣۷۹اسفند  ۶ پنجشنبه ایلنا، در تاریخ خبرگزاری به گزارش 

از مجتمع کشت و صنعت نیشکر ( اسفندماه ۶)عصر امروز (اجتماعی رفاع و کار تعاون، وزیر)
این در حالی است که  .از مشکالت کارگران این واحد تولیدی مطلع شد تپه دیدار کرده و هفت

روزهای گذشته جمعی از کارگران بازنشسته و شاغل این مجتمع دنبال وصول مطالبات 
 .رسد نفر می ۶۲۱خود بودند که تعدادشان به حدود  ۷۲و  ۷۲های  سنوات سال

رارداهای کاری خود تپه خواستار مشخص شدن وضعیت ق کارگران کشت و صنعت هفت
در عین حال مسئوالن متعهد شده بودند با کارگران پیمانکاری این واحد تولیدی قرارداد . هستند

  .دائم ببندند

  !کارگران و معلمان زندانی را آزاد کنید: کمیته پیگیری ایجاد تشکالت کارگری -*
 

 : آمده است  ۱٣۷۹اسفند  ۶  شنبه برپایه خبر منتشر در تاریخ پنج
  !کارگران و مردم آزاده

در شرایطی که فقر و گرانی دامن گسترده است و اعتراضات در جای جای کشور فریاد 
دادخواهی را بلند کرده است، خبرهایی که می رسد، حاکی از آن است که پرونده سازی 
علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر فعاالن صنفی و مدنی و تشدید فشار علیه 

  .رای گرفتن اقرار ادامه داردآنان ب
  .گرفتن اعتراف زیر شکنجه، غیر قانونی و فاقد هر گونه ارزش قضایی و حقوقی است

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را برای اعترافات بی اساس زیر فشار برده اند که به خیال 
ات حقه ی شان خود مستند دیگری بسازند تا بلکه بتوانند در عزم راسخ کارگران در راه مطالب

که نمایندگان واقعی کارگران را نزد همکاران شان بی اعتبار کنند، تا . خللی ایجاد کنند
  .اتحادشان را بشکنند و در یک جمله تا به جنبش عظیم کارگران ضربه بزنند

ما این تالش های مذبوحانه را محکوم می کنیم و خواهان پایان دادن به سناریوی سیاه 
یه فعاالن صنفی هستیم و بر عزم خود استواریم که اسماعیل بخشی، پرونده سازی عل

سپیده قلیان و پروین محمدی و بهنام ابراهیم زاده و جعفر عظیم زاده و علی نجاتی ودیگر 
زندانیان صنفی اعم از کارگزان، معلمان، دانشجویان، زنان و همه ی فعاالن مدنی باید هر 

  .رها شوند چه زودتر و بدون قید و شرط از بند
  کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

 ۱٣۷۹دوم اسفند 
 :شود شناور ها قیمت همانند باید کارگران دستمزد :علیرضا محجوب -*

" علیرضا محجوب"  :آمده است  ۱٣۷۹اسفند  ۶ پنجشنبه ایلنا، در تاریخ خبرگزاری به گزارش 
مزدها همانند قیمت ها باید شناور شود چرا که در حال حاضر فاصله بین حداقل : گفت

واقع مطلب اینکه تا دستمزدها شناور : وی افزود .دستمزد و معیشت بسیار وحشتناک است
حال چگونه امکان دارد کسانی : وی در ادامه افزود... .این مشکل قابل رفع نخواهد بود نشود

که به رغم داشتن راه های متعدد قانونی حقوق واقعی نیروی کار را رعایت نکردند، هم اکنون 
هایی  خواهد موضوع دستمزد کلی کارگران برای سال آینده معلوم شود به چنین گفته که می

بطورکلی آنچه که کارفرمایان می گویند بطور مسلم از نظر : وی گفت... .دشون متوسل می
 ...خود این جامعه مستدل ولی از نظر کارگران و گروه های کارگری فاقد استدالل کافی است

اعمال فشار بر خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان توسط اداره  -*
 : اطالعات

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/731251-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%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-9/731069-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF


اداره : آمده است  ۱٣۷۹اسفند  ۶  شنبه در تاریخ پنجامی برپایه خبر مندرج در کانال های تلگر
تپه و سپیده قلیان، فعال  اطالعات شوش خانواده اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت

  .اجتماعی را احضار کرد
اند و از آنان  ها گفته این دو زندانی درباره شکنجه دروغ گفته بنا به گزارش، اطالعات به خانواده

همچنین تهدید به تشکیل پرونده برای همه اعضای . ها را ساکت کنند تا رسانهخواسته شده 
  .اند خانواده شده

  اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بعد از پخش اعترافات اجباری در به اصطالح مستند
بهمن دوباره بازداشت شدند و بیش از یکماه است که در  ۱، در روز " طراحی سوخته"

همچنین در اقدام . رای اعتراف اجباری و دادن تکذیبیه تحت فشار هستندبازداشتگاه امنیتی ب
این در حالی است که این دو . جدید دادستانی شوش قرار بازداشت انها را تمدید کرده است

فشار روحی و روانی قرار  زندانی بعد از تفهیم اتهام در سلول انفرادی بدون بازجویی تحت
  .دارند

ر هفت تپه اعمال فشار بر نماینده کارگران هفت تپه را محکوم نموده و سندیکای کارگران نیشک
  .یل بخشی و سپیده قلیان می باشدخواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماع

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۹اسفند  ۶

 :روز جهانی زبان مادری گرامی باد ، (اسفند ۷)فوریه  ۷۹روز  -*
هر کسی که نتواند زبان مادری خود را بنویسد و بخواند "  :زمان یونسکوطبق دستورالعمل سا

 ."شود سواد محسوب می بی
 ...زبان من هویت من است و تحصیل زبان مادری حق هر انسان است

 
 :به مناسبت روز جهانی زبان مادری،  بیانیه ی کانون نویسندگان ایران -*
  
ور را از ارکان اعتالی فرهنگی و پیوند و تفاهم های متنوع کش کانون رشد و شکوفایی زبان"

ی  ی چاپ و نشر و پخش آثار به همه داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه مردم ایران می
 ."های موجود مخالف است زبان

 (اصل سوم منشور کانون نویسندگان ایران)
ها و  ها، شکست ز جنگاند و ا های موجود در جهان امروز، هر کدام مسیری را پیموده زبان

ی ما  اند تا به روش های مختلف، از جمله هنر و کتابت به زمانه های بسیاری گذشته پیروزی
 .برسند

ها نیست که باعث همبستگی  مهم است بدانیم تنوع زبانی نه فقط موجب تفرقه بین انسان
نیز  و نیز مهم است بدانیم هیچ زبانی مزاحم زبان عمومی نیست، زبان عمومی. ست

توانند به غنای یکدیگر کمک کنند، چرا  کند، بلکه آنها می ها ایجاد نمی مزاحمتی برای دیگر زبان
های سوگیرانه، به  ها هستند که با سیاست این حکومت. که هر زبانی زاینده است نه زائده

 .دهند یک زبان حکم چماق می
شناسد  ی زبانی که نمی دریچه وقتی کودکی را مجبور کنیم تا در ابتدای راه، زندگی را از

ایم؛ این یکی از دالیل  ببیند، به نوعی راه تحقیر خویشتن و دیگری را به او آموزش داده
تحصیل و . اند گسست فرهنگی مردمی است که صدها بلکه هزاران سال در کنار هم زیسته

رین آموزش به زبان مادری حق طبیعی هر انسان است و کوتاهی در احقاق این حق کمت
در مقابل، آموزش به زبان مادری در . اش افت تحصیلی و دوری از سواد و فرهنگ است نتیجه

 .دوران کودکی نقش بسزایی در سالمت روانی و پیشرفت جامعه دارد
ایجاد محدودیت و ممنوعیت . هاست ها و زبان ی فرهنگ میراث فرهنگی بشر امروز برآیند همه

که از  بنابراین به جای این. نی بسته شدن یک راه گفتگوبرای هر زبان در هر جای جهان یع
ی آنها حفظ شوند؛ تالش  های دیگر هراس داشته باشیم باید تالش کنیم تا همه حضور زبان

در راستای چنین تالشی است که کنشگران . کنیم تا هیچ زبانی در قیدوبند نباشد و نماند
های گوناگون، عالوه بر  ادبی و فکری به زبانی فرهنگ با خلق و نشر آثار  خالق و پیشرو عرصه

کانون نویسندگان . شوند ها از یکدیگر می آفرینش خرد و زیبایی، موجب درک متقابل انسان



ایران تالش نویسندگانی از این دست را ارج می نهد و روز جهانی زبان مادری را گرامی 
 .دارد می

 کانون نویسندگان ایران
 ۱٣۷۹یکم اسفند 

 مالیات پرداخت تکلیف مجلس ؛۸۸یان بررسی جزئیات بودجه سال در جر -*
 :کرد مشخص را کارفرمایان و پیمانکاران
در علنی امروز    :آمده است  ۱٣۷۹اسفند  ۶ پنجشنبه ایلنا، در تاریخ خبرگزاری به گزارش 

بند الحاقی یک  ؛۷۸در جریان بررسی جزئیات بودجه سال  مجلس شورای اسالمی نمایندگان
به موجب این بند . بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند را ۷۸الیحه بودجه سال  ۸به تبصره 

قانون مدیریت ( ۲)های اجرایی موضوع ماده  در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه
خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده 

زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به تا . متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند
پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ 

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد .جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت
کارفرما موظف است این اوراق  ،ست پیمانکارشود در صورت درخوا خزانه اسالمی پرداخت می

سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی . را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد
داری کل کشور ارائه  اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه

مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به خزانه داری کل کشور موظف است معادل . کند می
 .عنوان وصولی مالیات منظور کند

 :توسط اداره اطالعات قلیان سپیدهو  بخشی اسماعیلاعمال فشار بر خانواده  -*
 

تپه و سپیده قلیان، فعال  اداره اطالعات شوش خانواده اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت
 .اجتماعی را احضار کرد

اند و از آنان  انی درباره شکنجه دروغ گفتهها گفته این دو زند بنا به گزارش، اطالعات به خانواده
همچنین تهدید به تشکیل پرونده برای همه اعضای . ها را ساکت کنند خواسته شده تا رسانه

 .اند خانواده شده
 اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بعد از پخش اعترافات اجباری در به اصطالح مستند

شدند و بیش از یکماه است که در  بهمن دوباره بازداشت ۱، در روز " طراحی سوخته"
همچنین در اقدام . بازداشتگاه امنیتی برای اعتراف اجباری و دادن تکذیبیه تحت فشار هستند

این در حالی است که این دو . جدید دادستانی شوش قرار بازداشت انها را تمدید کرده است
شار روحی و روانی قرار زندانی بعد از تفهیم اتهام در سلول انفرادی بدون بازجویی تحت ف

 .دارند
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعمال فشار بر نماینده کارگران هفت تپه را محکوم نموده و 

 .خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان می باشد
 ۷۹اسفند  ۶

 تپه کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت
https://t.me/khamahangy 

 : از قول سپیده قلیان آمده است  -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/731078-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/731078-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
tg://resolve/?domain=khamahangy


 
 : احتمال دادگاهی شدن بهنام ابراهیم زاده -*

 
دادگاه  ۶۲خبرها حاکی از آن است که بهنام ابراهیم زاده روز یکشنبه پنجم اسفند در شعبه 

 .ی دادگاهی می شودانقالب تهران به ریاست قاضی افشار
با مراجعه ماموران اطالعاتی  ۶۶:٣۱ساعت  ۷۹آذر ماه  ۶۱ابراهیم زاده در تاریخ ( اسعد)بهنام 

 به محل سکونتش بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد
https://t.me/komite_p 

 :انی جزو کمترین حقوق کارگران دنیاست حقوق کارگران ایر -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/03/1952828 

 
: آمده است  61تاریخ سوم اسفند سطح خبرگزاری تسنیم در برپایه مطلب منتشره در 

  :حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با تسنیم
 .دالر خواهد بود66هزار تومان 06محاسبه دالر حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران،با 

 .دالر در ماه است6111حداقل حقوق در کشورهای اروپای غربی حدود 
درصدی حداقل حقوق جز یک مزاح برای قشر 61،افزایش  61درصدی سال 611با توجه به تورم 

 .کارگر که متولی معیشت خانوادههایشان هستند چیز دیگری نیست
درصد به  06میلیون تومان رسیده و قشر زیر خط فقر جامعه از  2فقر به طی یک سال اخیرخط 

 .درصد رسیده است 11حدود 
های تشویقی در جهت کاهش مالیات از افزایش  دولت در ازای افزایش حقوق کارگران از طرح 

هزینه های تولید برای کارفرمایان و تولیدکنندگان جلوگیری کند و از طرفی شرایط صادرات 
 .دات داخلی را که یکی از مهمترین بازخوردهای اقتصاد مقاومتی است را تسهیل کندتولی

 :دولت مقصر تورم افسار گسیخته امروز در کشور است -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/03/1953048 
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عضو  ، شهاب نادری: آمده است  61در تاریخ سوم اسفند  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش
در : ی دولت گفت و اظهار داشتکمیسیون اقتصادی مجلس از ضعف تیم مدیریتی و اقتصاد

تورم افسارگسیخته ای که در کشور ایجاد شده ، دولت مقصر است زیرا قطعا توان مهار آن را 
در مصاحبه با رادیو با تاکید بر اینکه تمام نمایندگان مجلس از  وی .داشت اما موفق نبود

از نظر اقتصادی در  بدون تردید امروز: وضعیت اقتصادی موجود ناراحت هستند، اظهار داشت
شرایط جنگی قرار داریم اما به هر حال دولت باید در موضوع معیشت و وضعیت مردم تدبیر کند 

متاسفانه در موضوع : وی اشاره کرد.زیرا متاسفانه سفره مردم هر روز خالی تر می شود
حل گرانی ارز که منجر به تورم و گرانی شدید شد، تیم اقتصادی دولت باید حتما برای 

مشکالت هماهنگ عمل می کردند اما متاسفانه شاهد بودیم هر کدام از وزرای تیم اقتصادی 
دولت رفتار جزیره ای داشتند که نتیجه آن شرایط بد امروز است در حالی که دولت و هم 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با تعامل می توانستند جلوی بخش زیادی از 

متاسفانه : به گرانی ارز در اوایل سال جاری اشاره کرد و بیان داشت وی.مشکالت را بگیرند
تومانی را اجرا کند اما در همان زمان  4611دولت بدون کار کارشناسی تصمیم گرفت ارز 

کمیسیون اقتصادی مجلس چند راهکار به دولت ارائه داد اما دولت توجهی به کار کارشناسی 
و امروز نتیجه آن تصمیمات را در وضعیت معیشت مردم  و برنامه ریزی اقتصادی مجلس نداشت

وی به موضوع افزایش حقوق ها در سال آینده ....می بینیم که بسیار ناراحت کننده است
درصد است اما حقیقت آن  61دولت اعالم کرد افزایش حقوق ها : اشاره کرد و بیان داشت

امروز برای زندگی سخت است و  درصد منطقی نیست زیرا شرایط 61است که با شرایط امروز 
 .قطعا مسبب این شرایط خود دولت است

 : چهار زندانی سیاسی  از زندان کامیاران آزاد شدند  -*

 
، مهرداد صبوری، امید احمدی، شاهو ۱٣۷۹با خبر شدیم که ظهر امروز پنجشنبه سوم اسفند 

 .آزاد شدند کامیارانصادقی و آرام محمدی از زندان 
بازداشت شده بودند و اواخر آذر ماه  ۷۲آنها به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال 

سال جاری برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان شهر کامیاران در استان کردستان 
 .ندبسر می برد

با امید به آزادی همه کارگران، . ما آزادی این عزیزان را به خانواده آنها شادباش می گوییم
 .معلمان، دانشجویان و همه کسانی که به خاطر باورها و اعتقادات شان زندانی شده اند

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
https://t.me/khamahangy 

 :فریاد اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در زمان حضور وزیر کار و هیات همراه -*
درآنجا با سطحی از . در طی روزهای گذشته ، وزیر کار وارد جنوب ایران و از جمله شوش شد

محصول و تولید و آشوب بخش خصوصی، باعث تفرقه و تشدد، افت .  اعتراضات روبرو شدیم
 .است

 : زاد شدآمختار اسدی هم  -*
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مختار اسدی معلم و فعال   : است آمده مجازی های شبکه سیطح در مندرج خبر برپایه
  .صنفی از کردستان دقایقی پیش به قید وثیقه آزاد شد

 :موجیم که آسودگی ما عدم ماست/  ما زنده به آنیم که آرام نگیریم -*

 
 

 :نیست جز اینکه چاره ای
 :همصدا فریادبزنیم - دست در دست هم ، پا به پای هم

 .از تبعیض بیزار است  - بازنشسته بیدار است
 صبح 01اسفند  1وعده ی ما 

 مقابل مجلس شورای اسالمی

 : بازنشستگان ؛ ما نیاز به تشکل مستقل داریم  -*

 
و داشتن نمایندگان منتخب، موقت و دوره ای از خواسته های ضروری  مستقل تشکلطرح 

 .است؛ ایجاد این امر در بستر حضور در تجمعات تبلور می یابد
 :پس ما می آییم

 صبح، مقابل مجلس ۱۱ساعت  ۷۹یکشنبه پنجم اسفند 
 "بازنشستگان اتحادگروه "
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 :مشکل حوزه عمومی اقتصاد ایران  ۹۱ -*
 

ی دولت و در گزارش دبیرخانه شورای گفتگو: آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
 :بخش خصوصی تهران به چهارده مشکل حوزه عمومی اقتصاد کشور به شرح زیر اشاره شده

 است 
 افزایش نرخ رشد نقدینگی، 

 ها به بانک مرکزی، سابقه بدهی بانک افزایش بی
 ها، رشد بدهی دولت به بانک

 تخصیص ناکارآمد تسهیالت بانکی،
 ها، عدم تعادل در ترازنامه بانک

 ای،  ت مواد اولیه و واسطهکاهش واردا
 افزایش هزینه و زمان مرتبط با فرآیند واردات،

 کاهش میزان صادرات کاالی غیرنفتی، 
                                                                                           افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار ثانویه و بازار آزاد،

 درآمدی طبقاتی،تشدید شکاف 
 پذیر به اقالم اساسی مشمول دریافت یارانه، نبود اطمینان از دسترسی اقشار آسیب

 گیری رانت و فساد، شکل
 تشدید رشد ماهانه تورم

 شدت گرفتن قاچاق کاالهای اساسی و سوخت به کشورهای همسایه

 :انافزایش فشار اطالعات برای اعتراف گیری از اسماعیل بخشی و سپیده قلی -*
 

اطالعات سعی داره »: یک خبرنگار مطلع گفته: آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
ها هم خواستن سکوت کنن و  در روزهای آتی فشار بیاره برای اعتراف گرفتن، از خانواده

ها رو ساکت کنن، ممکن است اگر تیرشون به سنگ بخوره در هفته آینده اسماعیل و  رسانه
ها چند بار تا حاال  البته به خانواده»: اضافه کرده که« شاهد علوی« ».د شوندسپیده آزا

 «.ها را منتقلشون کنن تهران خواهند بچه اند می گفته
 
  :فراخوان تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس -*

 
روزگار بازنشستگان، این سربلندان و حق خواهان به جای آرامش با دویدن در پی حقوق از کف 

 .می گذرد رفته
 .تنمان استوار همه با هم می آییم

  ۱۱اسفند ساعت ۲شنبه ۱
 مقابل مجلس

تالش مدیریت شرکت واحد برای جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی تعاونی  -*
 :مسکن کارگران



 
 

پیگیریهای کارگران عضو تعاونی مسکن کارکنان دفتر مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
لفات هیات مدیره تعاونی مسکن که مدیرعامل شرکت واحد در راس آن قرار حومه در مورد تخ

دارد و پایمال شدن حق کارگران در تعاونی مسکن، منتج به اقدام اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان تهران برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت عزل هیئت مدیره شده 

 .است
نندجی مدیر عامل شرکت واحد و چند تن از مدیران سابق شرکت در این تعاونی، پیمان س

واحد همه اختیارات را دارند و بعد از صدور آگهی دعوت به مجمع همه تالش و نفوذ خود را بکار 
 .گرفته اند تا از برگزاری مجمع عمومی جلوگیری کنند

ت فراقانونی وی اگر مدیر عامل شرکت واحد از تعاونی مسکن بهره ای نمی بّرد پس اقداما
برای جلوگیری از مجمع عمومی، برای چیست؟ نهادهای امنیتی که به محض وقوع اعتراضات 

 کارگری، کارگران را بازداشت و زندان می کنند، حاال کجایند؟
                                                                                                                            کانال تلگرام

t.me/vahedsyndica 

 در دیوار ریزش اثر بر رکارگ یک مرگ:نشانی زنجان خبر داد معاون سازمان آتش -*
 :زنجان

ابوالفضل رستمی، : آمده است  ۱٣۷۹اسفند  ٣ جمعهدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری به گزارش 
در این حادثه : گفت نشانی زنجان در تشریح جزییات این حادثه معاون عملیات سازمان آتش

آن دچار حادثه شد  هنگام ساخت و ساز دیوار، با فرو ریختن بنام علی محمدی،روزمزد کارگری 
وساز باعث وقوع  ایمنی ساخت رعایت نشدن اصول متأسفانه: وی افزود.و در دم جان باخت

 .این حادثه شده است

 :فراخوان تجمع  -*

 
 

اسفند فراخوان  ۲برای تجمع در روز  ،گروههای مختلف بازنشستگان برای احقاق حقوق خود
 .داده اند

 صبح ۱۱ساعت - مقابل مجلس : مکان تجمع 

 
 

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-9/731331-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/731331-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/731331-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/731331-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

