
 

 
   ۲۱۷۸نوامبر۱۱جمعهبرابر  ۷۹۳۱آبان ۵۲ جمعه تا۸۱جمعه 

 ۴۳ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

.comyahookargari@_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

دفاع از  -گردندباید آزاد  ، بدون قید و شرط،معلمان باز داشتی  :امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از

 هفت تپه یک وظیفه انقالبی است نیشکر آزادی فعاالن 

 

:هفتهروزشمارادداشت کارگری ی  

 
!گردندباید آزاد  ، بدون قید و شرط،معلمان باز داشتی   

 
، موجی از ۱۹ آبان۳۲و چهارشنبه ۲۲سه شنبهدر روزهای  از تحصن بزرگ و سراسری و موفقیت آمیز معلمان عدب

با  تا بدین وسیلهرض قرار داد سرکوب فضای حرکت مطالباتی و صنفی معلمان را با یورش همه جانبه مورد تع

.  به جامعه معلمان کشور نشان دهدمعلمان را حرکت مرعوب کردن ، سیاست معلمان و به زندان کشاندن دستگیری 

بیش از هر چیزی گویای این فشار و فضای مختنق  " شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران" اعالمیه

ی اطالعات ، اطالعات سپاه ، حراست ها و پلیس امنیت، تقریبا  احضار به اداره» : آنها آورده اند  .صورت گرفته است
فعال صنفی از  ۳۳دست کم تاکنون . های فعال در تحصن صورت گرفته است در تمام استان

نفر پیام تهدید دریافت نموده  ۵۳هماهنگی احضار و بازجویی شده اند و بیش از  بازرس شورای یلطف راسکند  جمله

ضمن محکومیت شدید خط سرکوب و بازداشت فعاالن صنفی نسبت به . ..شورای هماهنگی » : و می افزایند « ... اند 
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نهادهای امنیتی هشدار میدهد و خواهان توقف روند سرکوب و پرونده سازی و بازداشت  آن به مسئوالن و  پیامدهای

یز خود ماه معلمان کشور نحرکت مهر در، این موج دستگیری « ....است  فعاالن صنفی و آزادی بدون قید و شرط آنان

سیاست حمله و تهاجم به حرکات . را نشان داد و تنی چند از معلمان در تحصن دو روز مهر ماه نیز دستگیر شدند 

سیاه وره حاکمیت سرکوبگری نظام اسالمی در تمامی دشده  مطالباتی اردوی کار در جامعه ، یکی از مصادیق شناخته

 . ن وسیله هر سطح تحرک خیابانی و ایستادگی را مرعوب ساخته و دندان تیزش را نشان دهدتا بدیاش بوده 

نه تیمارستان می سازند تا پرونده تالش معلم آزاده ای با مشخصه هاشم خواستار را روادر کنار این موج دستگیری ها ؛ 

او در کنار پایمردی خویش و همه تالش های . ها ، ممارست و پایداری او را با انگ بیمار روانی به صفر برسانند 

در کنار این موج دیتگیری . همسر جسور خویش و دفاع عاجل جامعه آزادیخواه رها گردید و رو سیاهی بر زغال ماند

زندان  ا قنبری دررضلمحمد حبیبی و عبدا -اسماعیل عبدی  -معلمان شناخته شده محمود بهشتی لنگرودی ها اما همچنان 

 . در تبعید به سر می برند اند و علی اکبر باغانی دیگر چهره شناخته شده معلمان کشور

امروز فریاد دادخواهی برای تمامی معالن زندانی و بازداشتی و رهایی یکایک آنان باید به امر جنبش سراسری در 

 . داخل و خارج کشور بدل شود و الزام آ؟زادی تمامی زندانیان سیاسی به خواست عمومی بدل گردد

 احضار و بازداشت معلمان معترض؛  سرکوب فعاالن صنفی معلمان ادامه دارد

   :جامعه نو/ لیال رزاقی 

گزارشها از بازداشت و احضار گروهی از فعاالن صنفی معلمان در پی تحصن اعتراضی دو روز گذشته در برخی از 

اند، که از وضعیت چند نفر از معلمان احضار شده،  چنین به جامعه نو گفتهمنابع صنفی هم. دهند مدارس ایران خبر می

 .خبری در دست نیست

اعتراض و تحصن صنفی معلمان که به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای دومین بار در دو ماه 

دار ¬دن حقوق و دستمزد و ادامهآبان ماه در اعتراض به پولی سازی آموزش ، پایین بو ۳۲و  ۲۲گذشته در روزهای 

استان کشور برگزار شد، به بازداشت و احضارگروهی از  ۳۲شدن شرایط نابسامان نظام آموزش و پرورش در بیش از 

نفر از فعاالن صنفی معلمان  ۱۴تاکنون گزارش بازداشت دست کم . فعاالن صنفی در برخی از استانهای کشور منجر شد

شود، گروهی از معلمان نیز مورد احضار و  صنفی فرهنگیان رسیده است و گفته می به شورای هماهنگی تشکلهای

 .اند قرار گرفته (وزارت اطالعات و اطالعات سپاه توسط حداقل دو ارگان)بازجویی 

اعضای " پیروز نامی"و " علی کروشات"بر اساس اطالعیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسرکشور، 

دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان " محمدرضا رمضانزاده"کانون صنفی معلمان خوزستان، هیات مدیره 

عضو هیئت مدیره انجمن  "پور حسین رمضان"، "حمیدرضا رجایی"، "سعید حق پرست"، " علی فروتن" شمالی،

و " رباطیمحمد"از فعاالن صنفی شیراز، "محمد کرد"و " محمدعلی زحمتکش"صنفی استان خراسان شمالی، 

صنفی از اراک از جمله فعاالن صنفی معلمان  فعال" فاطمه بهمنی" از فعاالن صنفی شیروان ، "حسن جوهری"

 .اند هستند که همزمان با اعالم و برگزاری دور تازه تحصن سراسری معلمان بازداشت شده

آبان  ۲۲ناشناس شامگاه دوشنبه  هایی که به شورای هماهنگی رسیده است، افراد ترین گزارش همچنین بر اساس تازه

یکی از فعاالن صنفی در شهرستان دیواندره حمله کرده و بعد از تفتیش کامل منزل ، این  محمدی امید شاه ماه به منزل

 .اند فعال صنفی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده

ه نیز، معلمان بارها از افزایش فشارهای سرکوب فعاالن صنفی معلمان در حالی شدت گرفته است که در ماههای گذشت

ها  پایان دادن به نگرش امنیتی به فعالیت تشکل. اند های صنفی و تشکیالتی معلمان ابراز نگرانی کرده امنیتی بر فعالیت

از جمله  محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی های صنفی و آزادی معلمان زندانی از جمله و انجمن

 .های صنفی معلمان در ماههای اخیر بوده است ات تشکلمطالب

 

 !هفت تپه یک وظیفه انقالبی است نیشکر سندیکایی دفاع از آزادی فعاالن 

 
 



فضای کارخانه و  در در طی نزدیک به دو هفته ایستاگی و مقاومت کارگران هفت تپه نیشکرکارگران سیمای آتش زنه 

نشان از هم سرنوشتی و اهواز؛  دردو شهر شوش با کارگران گروه فوالد اهوازبعد به خیابان آمدن آنها و هم نوایی 

یافت معوقه های خود در برابر کارفرما و بی نقشه گی دولت حسن که در برابر خصوصی سازی و درکارگرانی می داد 

 گرسنه ایم گرسنه ایم  /په ایم کارگر هفت ت: روحانی ایستاده و فریاد میزنند 

پس از پایان خطبه »کارگران ، به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا ندنهادشهر شوش و آنگاه که پای به درون نماز جمعه 

امام جمعه »ش براساس این گزار «.نخست نماز جمعه شوش با صدای بلند رسیدگی به مطالبات خود را خواستار شدند

خطبه دوم نماز  ف زدن و هلهله؛با کشوش بارها خواستار نشستن کارگران شد ولی عده ای از آنها توجهی نکردند و

 :  ندفریاد بر آورد «.دقیقه تاخیر آغاز شد ۷۰جمعه با حدود 

  نمی کنیم اعتماد، /سرمایه دار شیاد

  ما حقمون رو می خواهیم/ وعده دروغ نمی خواهیم 

 خون کارگربه جوشه/ نوشه  و عیش بیگی تو

 مسئولین بی لیاقت نمی خواهیم

تنگ سازند و چنین کردند و  عرصه را بر این پیشروی تا دندشهر شوش را زیر پای خود نهاب وقوای سرک جمعهو روز

. امروز فعالین اخص نیشکر هفت تپه بازداشت شدند  

 در این راه همه خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیر شده گان هستیم 

   

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

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

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

 . گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۷۹۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۷۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 
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 :روزشمار کارگری هفته 

 : اعتراض هفت تپه ای های نیشکر در جنوب ایران ادامه دارد -*

 

درپنجمین روز اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی مالکین شرکت 

 داخت مطالبات، کارگران دست به تجمع گسترده زدندو عدم پر
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در اجرای مصوبه بخشودگی وام های  انتقاد از تاخیردر گفتگو با مهر اعالم شد؛ -*
 :کشاورزان

 https://www.mehrnews.com/news/4453146 

 

رئیس  علیقلی ایمانی :آمده است ، ۷۹آبان ۸۱ جمعهدر تاریخ  ،دولتی مهربه گزارش خبرنگار 
بنیاد ملی گندمکاران کشور ضمن انتقاد از تاخیر در اجرای مصوبه بخشودگی وام های 

علی رغم اینکه بند خ : داشت اظهاروی  .کشاورزان، خواستار ورود مجلس به این مساله شد
قانون برنامه ششم توسعه، صراحتاً اعالم می دارد که جرائم و سود وام های  ۵۳تبصره 

سیل، سرما، خشکسالی، طوفان، بیماری و )ده از حوادث غیر مترقبه کشاورزان خسارت دی
باید توسط بانکها بخشوده و اصل بدهی کشاورزان خسارت دیده تا سه سال امهال شود، ...( 

 .متاسفانه مسئوالن مربوطه به این امر توجه کافی ندارند
ی به منظور اجرای این معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکز  علیرغم ابالغیه:وی اضافه کرد

مصوبه در هیچیک از بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از اجرای این 
عدم اجرای قوانین که به منظور حمایت از تولید و : ایمانی گفت...قانون خبری نیست

تولیدکننده توسط قانونگذار تصویب می شود نشان از بی توجهی به سیاست های کلی نظام 
ضمن اینکه تولید و تولیدکنندگان که در جهت تامین امنیت غذایی کشور و حفظ استقالل  دارد

آن در شرایط بسیار سخت اقتصادی با تمام توان و با وجود تمام کاستی ها و سختی ها تالش 
 .می کنند، از شرایط ایجاد شده دلسرد خواهند شد

 :کشاورزان قهدریجان اصفهان موج جدید تجمع -*

 

به تجمع آبان هم به اعتراض خود برای گرفتن حق آبه  81رزان قهدریجان امروز جمعه کشاو 
 .ادامه دادنداعتراضی خود در سطحی وسیع 

https://www.mehrnews.com/news/4453146/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4453146/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4453146/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86


 :شده تصفیه فاضالب مترمکعب میلیون ۰۳۳ با ارومیه دریاچه احیای -*

 

معاون )مسعود باقرزاده کریمی  :آمده است ، ۷۹آبان ۸۱ جمعهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
درباره ورود ( امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ها و ها در دفتر زیستگاه امور تاالب

این موضوع یکی از مصوبات ستاد : شده به دریاچه ارومیه به خبرنگار ایلنا گفت فاضالب تصفیه
شود، به صورت فاضالب در  منابع آبی که در شهرها استفاده می. احیای دریاچه ارومیه است

به لحاظ استانداردهای آبی مورد مصرف شود و آبی است که  آید و این آب تصفیه می می
فاضالب تصفیه شده موضوع وحشتناکی نیست و نباید از : وی خاطرنشان کرد.کشاورزی است

در صورتی که تصفیه آب به طور کامل و صحیح انجام شده باشد، قطعا . آن هراس داشت
آلوده گاهی اوقات ممکن است، آب شهرها هم : او تاکید کرد.مشکلی ایجاد نخواهد شد

ما باید مراقب باشیم تا این آب بدرستی تصفیه شده باشد و در حدی باشد که مورد . باشد
استفاده در کشاورزی است، چراکه اگر در این سطح باشد، آب مناسبی برای تاالب خواهد 

میلیون مترمکعب از  ۵۰۰براساس مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه باید : وی تاکید کرد.بود
یک سری شبکه انتقال نیز . یاچه ارومیه از طریق فاضالب تفصفیه شده تامین شودحجم آب در

 .برای این امر در دست احداث است

 
 :دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل نشست شورای عالی کار با -*

https://www.mehrnews.com/news/4453153 

نشست شورای عالی  :آمده است ، ۷۹آبان ۸۱ جمعهدر تاریخ ،دولتی مهربه گزارش خبرنگار 
کار روز سه شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید 

 .هدکارگران تشکیل جلسه می د

 
 

، پس از درخواست بیست و سوم تیرماه نمایندگان کارگری شورای خبرنگار مهر به گزارش
به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قابل  ۷۹ر دستمزد عالی کار از وزارت کار برای بازنگری د

توجه قدرت خرید این قشر از جامعه، دومین نشست شورای عالی کار به منظور بررسی 
راهکارهای جبرانی معیشت خانوار کارگری در سال جاری قرار است روز سه شنبه پیش رو 

کار، در ابتدای سال  طبق محاسبات نمایندگان کارگری عضوی شورای عالی ....برگزار شود
درصدی دستمزد کارگران حداقلی بگیر، در سال جاری دستمزد کارگران  ۱۷۹۳جاری با افزایش 

در نشست دو هفته گذشته .درصد از هزینه معیشت را پوشش دهد ۳۰فقط توانست 
نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با ارائه گزارشی از روند کاهش قدرت خرید  علی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/689598-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4453153/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4453153/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها از ابتدای : کارگران گفت
ماه گذشته  ۹سال جاری، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که در فاصله بیش از 

 ۵۳درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد اکنون فقط  ۳۰این  دستمزد کارگران که تا پیش از
بر اساس این گزارش، وزیر تعاون، کار و رفاه ....درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد

اجتماعی در نشست خود با تشکل های کارگری و کارفرمایی در نخستین روز پس از کسب 
این وزارتخانه، متعهد شد نشست شورای  رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی برای تصدی

عالی کار را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با 
های مختلف  حضور شرکای اجتماعی برگزار کند؛ همچنین شریعتمداری وعده داد در نشست

 .راهکارهای متنوع افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شود

 مازاد تن هزار 055 /است کشاورزان ضرر به زمینی سیب صادرات از جلوگیری -*
  :داریم تولید

 

مجید ریحانی مدیر عامل  :آمده است ، ۷۹آبان ۸۱ جمعهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ص تولید سیب زمینی وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصو کاران در گفت تعاونی سیب زمینی
میلیون تن است که در  5تولید سالیانه کشور در تولید سیب زمینی حدود : در کشور اظهار کرد

کمی با کاهش عملکرد در تولید مواجه شدیم که یکی از دالیل آن طوالنی  69-69سال زراعی 
واجه های بهاره با مشکل آفت و بیماری م های بهاره بود که باعث شد کشت شدن بارندگی
شد دیرتر از موعد  هایی هم که در پایان بهار و ابتدای تابستان انجام می شوند و کشت

های غیرمجاز در  با پلمپ شدن برخی چاه: وی افزود.عملیاتی شود و با مشکل مواجه شویم
هکتار زمین را  02به عنوان مثال کشاورزی که . آبی مواجه شدند کشور برخی کشاورزان با کم

ریحانی در .ده بود در زمان آبیاری با مشکل مواجه شد و عملکرد آن کاهش یافتزیر کشت بر
دلیل دیگر کم شدن میزان تولید این بود که کشاورزان به خاطر خسارات وارد : ادامه تصریح کرد

هایی مانند  شده به تولید توان ادامه کشت را نداشتند و از چرخه تولید خارج شدند و استان
در این استان . زمینی به منظور جلوگیری از خشکسالی مقابله کردند یبلرستان با کشت س

. بر ممنوع شده است آب کاشت محصوالتی مانند سیب زمینی و هندوانه به عنوان محصوالت پر
.. 

 :رشد سرسام آور بدهی بانک ها به بانک مرکزی -*
 

این آمار به  .ده استهزار میلیارد تومان رسی822های خصوصی به بانک مرکزی به  بدهی بانک
سال دولت حسن روحانی حجم بدهی بانک های خصوصی به بانک 5معنای آن است که در 

  .هزاردرصد رشد داشته است3مرکزی بیش از 
بانک مرکزی از محل دارایی های عمومی متعلق به مردم غارتگری و بی کفایتی بانک های 

 یتی ها را پرداخت می کندخصوصی؛ از جمله بانک های وابسته به نظامیان و امن

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/688693-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/688693-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 ماه پایان از حقوق افزایش/شد اصالح فارابی پتروشیمی کارگران پرداخت نظام -*
 :جاری

 
 

 طرفی اسماعیل  :آمده است ۷۹ابان  ۱۷شنبه  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش به
وگو با خبرنگار ایلنا، از اصالح نظام پرداخت  در گفت (فارابی پتروشیمی عمومی ابطرو مدیر)

های سرپرست  با توافق کارگران و پیگیری: وی گفت .کارگران پتروشیمی فارابی خبر داد
پتروشیمی فارابی و موافقت سهامداران، نظام پرداخِت حقوق و مزایای کارکنان این شرکت 

 .هد گرفتمورد بازبینی قرار خوا
یک شرکت مشاور ذیصالح در حوزه منابع انسانی در اسرع وقت برای : است  آمده در اطالعیه

های اصلِی کارگران پتروشیمی  یکی از خواسته.انجام اصالحات به کار گرفته خواهد شد
گویند خواستار  هاست؛ آنها می و افزایش دریافتی« بندی مشاغل طرح طبقه»فارابی، اجرای 

بندی  های پتروشیمی کشور، طبقه م که در فارابی نیز مانند بسیاری دیگر از مجتمعاین هستی
 .مشاغل اجرایی شود

 

 :حکم بازداشت زانیار دباغیان تمدید شد -*

 
 

بر اساس خبر دریافتی، اداره اطالعات . حکم بازداشت زانیار دباغیان یک ماه دیگر تمدید شد
به خانواده این کارگر گفتند که حکم بازداشت وی به مدت یک ماه دیگر تمدید شده  سنندج#

این درحالی است که خانواده وی هنوز از وضعیت سالمتی این فعال کارگری هیچ . است
 .اطالعی ندارند و بسیار نگران عزیزشان هستند

، توسط نیروهای لباس شخصی سنندج در منزل اش بازداشت ۷۹مهر  ۱۱ زانیار دباغیان در
 .روز با خانواده تماس نگرفته است ۵۳هنوز بعد از گذشت . شد

https://t.me/khamahangy 

 :اعتراض کارگران هفت تپه به شهر کشیده شد 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689454-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689454-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689454-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
tg://resolve/?domain=khamahangy


 

کارگران به بالتکلیفی .نیشکر هفت تپه به وسِط شهر هفت تپه کشیده شد اعتراض کارگران
مالکیت شرکت و عدم پرداخت مطالبات خود معترضند و خواستار پایان دادن به مالکیت بخش 

 خصوصی در شرکت نیشکر هفت تپه هستند

 :ماموریت انجام حین در گرگان شرق برق توزیع پیمانکاری کارگر دو مرگ -*

طی تعطیالت روزهای   :آمده است ۷۹ابان  ۱۷شنبه  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش به
در .ره برق گرگان حین انجام ماموریت جان خود را از دست دادندآخر هفته گذشته، دو کارگر ادا

این دو نفر ازجمله : گفت( دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان)همین رابطه، غالمرضا طالبا 
محل وقوع . نیروهای یک شرکت پیمانکاری همکار با مدیریت توزیع برق شرق گرگان بودند

طی : وی ادامه داد.هرک جهاد گرگان بوده استحادثه در خیابان انتظام در حوالی ش
خیابان )خاطر احداث خیابان جدید  شان، آنها قرار بود تیرهای برق فشار قوی را به ماموریت

 ....ای انتقال دهند که در حاشیه خیابان در حال ساخت قرار بگیرد در آن محل، به نقطه( انتظام
این دو کارگر جوان، مهدی : ن، عنوان داشتدبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان در پایا

االزمنی نام داشته، و از اهالی روستای نوده ملک از توابع بخش بهاران  قربانی و مهدی
دست آمده، آنها از لحاظ بیمه مشکلی  با توجه به اطالعات تاکنون به. شهرستان گرگان بودند

 .     کرده بود ایت نداشتند و شرکت پیمانکار مساله بیمه را در خصوص آنها رع

 :اسامی نهادهای معاف از مالیات اعالم شد -*
 .سازمان امور مالیاتی کشور، بنیادها و نهادهایی که مشمول مالیات نیستند، را اعالم کرد

 
سازمان - ۵ -کمیته امداد امام خمینی - ۳ -بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی - ۱

 -بنیاد مسکن انقالب اسالمی- ۳ -بلیغات اسالمی حوزه علمیه قمدفتر ت- ۴ -تبلیغات اسالمی
مرکز خدمات - ۸ -ستاد اجرایی فرمان امام خمینی- ۹ -بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی- ۱

جامعه المصطفی - ۱۰ -موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی- ۷ -های علمیه حوزه
 العالمیه( ص)

 

 

به علت معوقات مزدی ( فالحیه)بز شهرداری شادگان جمعی از کارگران خدمات و فضای س

 .خود در مقابل درب ورودی استانداری خوزستان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند

  :همکاران از ارسالی پیام -*
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689877-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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لطفا درصورت امکان این پیام رو در کانال درج کنید این حضرات ک همش در کشورای خارجی 
هستند چطور واسشون مقدور نیست بیان هفت تپه که تو کانالشون درج میکنن تا دقایقی 

یعنی براشون مقدور نیست بیان هفت .. عات اخیردیگر فایل تصویری میخوان بزارن در مورد شای
تپه آخه کجای دنیا شرکتی به این عظمت بیش از یکسال است، مدیر عاملش به آن سر 

 ...بیش از یکسال است،... نمیرنه
یک سال است، کارخانه نیشکر نیاز به قطعات داره، و حضرات رفتن ارز دولتی گرفتن و خرج 

آنها که از کارخانه نیشکر ....نن که برای هفت تپه کارخانه بخرنددیگر جاهای خارج از کشور میک
برنمی آیند فردا چگونه میخواهند این به اصطالح کارخانه های خارجیشون رو میخواهند اداره 

خواهند قطعات  کنن، وقتی توان خرید چند قطعه ساخت داخلی رو ندارند فردا چگونه می
فرستادن فایل تصویری برای جامعه کارگری هفت تپه کارخانه خارجیشون و تهیه کنن، اصال 

 قابل قبول نیست و چیزی جزء بی احترامی و توهین به کل جامعه کارگری و مردم نمیباشد 
هفت تپه دوسال است، کارگران آن اداره اش میکنن و هیچ مدیری در آن قادر نیست که کار 

 .سنگین ان را بر دوش خود بزارد و مدیریت کند
که ماه به ماه حقوق میگیرند و برای کارگران چند ماه چندماه حقوق می ریزند و تمام  مدیرانی

 کارهای شرکت از صفر تا صد آن کارگران بر دوش خود متحمل هستند 
 هشدار کارگران به مسئولین / اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه 

 سندیکای نیشکر هفت تپه
 ۷۹ابان  ۱۷شنبه 

 :کشاند تجمع به را تهران شهری قطار شش خط کارگران کارفرما، بدحسابی -*

 

یکی از کارگران پیمانی  :آمده است ۷۹ابان  ۱۷شنبه  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش به
بدحسابی کارفرمای شرکت : تهران به خبرنگار ایلنا گفتپروژه خط شش قطار شهری 

الملل بار دگیر موجب حضور کارگران مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت  پیمانکاری سابیر بین
در : وی در ادامه این کارگر در تشریح جزئیات اعتراض خود و سایر همکارانش گفت.شد

فرما در داسرای ناحیه دو تهران و بعد از ای که با چند نفر از نمایندگان کارگری و کار جلسه
الملل مکلف  اجتماع کارگران در مقابل دفتر مرکزی پیمانکار پروژه برگزار شد، شرکت سابیر بین

به پرداخت دو ماه از شش ماه معوقات مزدی به همراه عیدی سال گذشته کارگران حداکثر تا 
خبری از پرداخت دو ماه از شش ماه به گفته وی، .آبان شد ۱۳پایان وقت اداری روزدوشنبه 

ست ظاهرا کارفرمای جدید توان مالی کافی برای  حالی این در. مزد معوقه کارگران نیست
 .پرداخت مطالبات معوقه کارگران را ندارد

شما تولید سیب زمینی را نمی توانید مدیریت کنید، بعد الف دور زدن تحریم ها را  -*
 می زنید؟

 
مجید ریحانی مدیرعامل تعاونی : رامی اردوی کار به نقل از ایلنا آمده است به نوشته کانال تلگ

هزار تن  522میلیون و  4حدود : آبان به ایلنا گفته 81تولید کنندگان سیب زمینی امروز جمعه 
هزار تن مازاد با مشکل آفت و کاهش تولید  522سیب زمینی در کشور نیاز داریم اما هر سال 

توانیم محصول خود را با  اگر بتوانیم میزان سطح کشت را مدیریت کنیم میما . مواجه می شود
  .تر به فروش برسانیم یک قیمت عادالنه و معقول

کشوری که دستگاه مدیریتی اش و جهاد کشاورزی اش در شرایط گسترش فقر و گرسنگی 
در متن بین مردم، حتی توان مدیریت تولید سیب زمینی داخلی را ندارد، و مافیای آبش 

خشکسالی طاقت سوز، حق آبه کشاورز زحمتکش را باال می کشد، حق الف زنی در مورد 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689902-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF


دور زدن تحریم های بی سابقه اقتصادی دارد؟ راستی جز مرگ و میر گسترده تر مردم در اثر 
 تحریم ها چه انتظاری می توان داشت؟ 

 :اصل خبر در لینک زیر
688693-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 هاشم خواستار آزاد شد  

 
قسم به قلم که به جنبش . ملت قهرمان ایران، همت و آگاهی و بیداری شما باعث آزادیم شد

  .آزادیخواهی شما خیانت نکنم وتا جان در بدن دارم از جنبش آزادیخواهی شما حمایت کنم
از شما ملت قهرمان ایران بینهایت سپاسگزارم و امیدوارم این حمایتتان را از زندانیان دیگر دریغ 

  .نکنید
 .شرح مفصل داستان آدم ربایی ام را بزودی به شما ملت قهرمان ایران گزارش خواهم داد

 ۷۹آبان  ۱۷سید هاشم خواستار 

https://t.me/OrdoyeKar/22094 

 :از سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد حمایت کنیم -*
 

در این برهه که اعتراضات کارگری بیش از پیش گستر ش می یابند، دولت و نهادهای ضد 
، شوراهای اسالمی و خانه کارگر، به عنوان عامل "وزارت کار"کارگری و فرمایشی همچون 

ی تفرقه و سرکوب کارگران، با اذعان به این واقعیت که تشکل های مستقل کارگران می اصل
توانند نقش تاثیر گذار و تعیین کننده ای دراتحاد و یکپارچگی کارگران داشته باشند، احساس 

خطر کرده ودر تقابل با تشکل های واقعی و متکی به توان و اراده ی کارگران، از جمله 
  .حد، درصدد ایجاد تشکل های غیر کارگری، وابسته و زرد برآمده اندسندیکای شرکت وا

همزمان با ایجاد این سناریو و این اقدام ضدکارگری، برای اعضای خوشنام وقدیمی آن ابراهیم 
مددی و داوود رضوی احکام سنگین صادره کرده وبا اخراج و بیکارسازی عده ای دیگر از کارگران 

ش دارند تا هرچه بیشتر سندیکای واقعی و مبارز و همراه آن اعضای و رانندگان این شرکت تال
  .هند صادق و متعهد آن را تحت فشار قرارد

در همین رابطه، چند عضو بریده و مسئله دار از سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، 
ز از نهادهای دولتی با تبلیغ در میان اعضاء و فعاالن این سندیکا و با کسب تکلیف و گرفتن مجو

و امنیتی، برای برگزاری مجمع عمومی مورد نظر خود و ایجاد سندیکایی نوظهور و وابسته 
تالش می کنند و در تقابل با سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد و ایجاد دودستگی و 

  .انشقاق در آن، درصدد ایجاد سندیکایی موازی با آن در این شرکت هستند
تن سندیکای جعلی و وابسته، در جهت ایجاد تفرقه و کم رنگ کردن فعالیت بی گمان پاگرف

های سندیکای شرکت واحد و از این طریق خدشه دار نمودن پیشینه این سندیکا و خصلت 
  .مبارزاتی و تسلیم ناپذیری آن در سطح جنبش کارگری است

در خدمت صاحبان افشا کردن و به عقب راندن تشکل های دست ساز و زرد کارفرمائی که 
سرمایه قرار دارند و منافع طبقه کارگر را قربانی مطامع کارفرمایان و سرمایه داران می کنند از 

وظایف مبرم کارگران، تشکل ها و فعالین مستقل کارگری و پیشروان این عرصه از فعالیت های 
   .اجتماعی است

تقویت بیش از پیش آن ها در  متقابال برپائی تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و
شرایط کنونی، یکی از راه های رسیدن به خواست ها و مطالبات کارگران و پیگیری آن ها در 

  .سطح جنبش کارگری است

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-688693
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ضمن حمایت از سندیکای شرکت واحد و فعاالن آگاه، حق طلب و ( امضا کنندگان زیر ) ما 
ل کارگری و مردم آزادیخواه و عدالت دلسوز آن ازهمه کارگران، فعالین و تشکل های مستق

طلب تقاضا داریم که این توطئه رذیالنه و ضدکارگری را همراه با دست اندر کاران وابسته و 
  .فرصت طلب آن افشا نموده و آن را در نطفه خنثی نمایند
 زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

 :اسامی تشکل های امضا کننده
 ارگران نیشکر هفت تپهسندیکای ک

 های کارگری  کمیته پیگیری ایجاد تشکل
 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 
 ۱۵۷۹آبان  ۱۷

 :کوه از سقوط اثر در سردشتی کولبر مرگ -*

 

در ساعات ابتدایی روِز  :آمده است ۷۹ابان  ۱۷شنبه  تاریخ در ایلنا تیدول خبرگزاری گزارش به
هجدهم آبان ماه، یک کولبر سردشتی در اثر سقوط از کوهستان، جان خود را از دست 

از توابع سردشت اعالم « زیوه»هویت این کولبر، یونس ابراهیمی و اهل روستای .داد
گروهی از کولبران در حین عبور از مرز دچار این از قرار معلوم، کولبر متوفی همراه .است شده

  .باخته است است و پیش از رسیدن به بیمارستان جان حادثه شده

یانیه مشترک در محکوم کردن سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد ب -*
 اتوبوسرانی
 مستقل کارگران شرکت واحد حمایت کنیماز سندیکای 

 
در این برهه که اعتراضات کارگری بیش از پیش گستر ش می یابند، دولت و نهادهای ضد 

، شوراهای اسالمی و خانه کارگر، به عنوان عامل "وزارت کار"کارگری و فرمایشی همچون 
ستقل کارگران می اصلی تفرقه و سرکوب کارگران، با اذعان به این واقعیت که تشکل های م

توانند نقش تاثیر گذار و تعیین کننده ای دراتحاد و یکپارچگی کارگران داشته باشند، احساس 
خطر کرده ودر تقابل با تشکل های واقعی و متکی به توان و اراده ی کارگران، از جمله 
 . سندیکای شرکت واحد، درصدد ایجاد تشکل های غیر کارگری، وابسته و زرد برآمده اند

همزمان با ایجاد این سناریو و این اقدام ضدکارگری، برای اعضای خوشنام وقدیمی آن ابراهیم 
مددی و داوود رضوی احکام سنگین صادره کرده وبا اخراج و بیکارسازی عده ای دیگر از کارگران 
 و رانندگان این شرکت تالش دارند تا هرچه بیشتر سندیکای واقعی و مبارز و همراه آن اعضای

  .هند صادق و متعهد آن را تحت فشار قرارد
در همین رابطه، چند عضو بریده و مسئله دار از سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، 
با تبلیغ در میان اعضاء و فعاالن این سندیکا و با کسب تکلیف و گرفتن مجوز از نهادهای دولتی 

خود و ایجاد سندیکایی نوظهور و وابسته  و امنیتی، برای برگزاری مجمع عمومی مورد نظر
تالش می کنند و در تقابل با سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد و ایجاد دودستگی و 

 .انشقاق در آن، درصدد ایجاد سندیکایی موازی با آن در این شرکت هستند
لیت بی گمان پاگرفتن سندیکای جعلی و وابسته، در جهت ایجاد تفرقه و کم رنگ کردن فعا

های سندیکای شرکت واحد و از این طریق خدشه دار نمودن پیشینه این سندیکا و خصلت 
 .مبارزاتی و تسلیم ناپذیری آن در سطح جنبش کارگری است
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افشا کردن و به عقب راندن تشکل های دست ساز و زرد کارفرمائی که در خدمت صاحبان 
طامع کارفرمایان و سرمایه داران می کنند از سرمایه قرار دارند و منافع طبقه کارگر را قربانی م

وظایف مبرم کارگران، تشکل ها و فعالین مستقل کارگری و پیشروان این عرصه از فعالیت های 
 .اجتماعی است

متقابال برپائی تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و تقویت بیش از پیش آن ها در 
واست ها و مطالبات کارگران و پیگیری آن ها در شرایط کنونی، یکی از راه های رسیدن به خ

 .سطح جنبش کارگری است
 

ضمن حمایت از سندیکای شرکت واحد و فعاالن آگاه، حق طلب و ( امضا کنندگان زیر ) ما 
دلسوز آن ازهمه کارگران، فعالین و تشکل های مستقل کارگری و مردم آزادیخواه و عدالت 

یالنه و ضدکارگری را همراه با دست اندر کاران وابسته و طلب تقاضا داریم که این توطئه رذ
  .فرصت طلب آن افشا نموده و آن را در نطفه خنثی نمایند
 زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

 :امضاء کنندگان
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه- 
 مريوان/ انجمن صنفى معلمان كردستان - 
 همعلمان عدالتخوا- 
 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل- 
 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری- 

 ۱۵۷۹آبان  ۱۷

اعتراض کارگران شهرداری کاشان علیه حقوق معوقه و انتقال مدیریت به  -*
 «بخش خصوصی»

اختمان آبان مقابل س 86نفر از کارگران فضاي سبز شهرداري کاشان امروز شنبه  822بیش از 
براساس این خبر کارگران عالوه بر مطالبه حقوق .شوراي اسالمي اين شهر تجمع کردند

سال  05تا  85معوقه خود از اينکه شهرداري کاشان قصد دارد مديريت کارگران با سابقه 
  .خدمت فضاي سبز را به بخش خصوصي منتقل کند اعتراض داشتند

اري بخش خصوصي توانايي کافي براي مديريت و به گفته کارگران معترض، شرکت هاي پیمانک
پرداخت حقوق و دستمزدشان را ندارند و انتقال آنان به بخش خصوصي امرار معاش و زندگي 

 .آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد

 :معوقه مطالبات   و مجتمع مدیریت به «تپه هفت» کارگران اعتراض ادامه -*
کارگران معترض که   :آمده است ۷۹ابان  ۱۷شنبه  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش به

های مختلف صنعتی و کشاورزی  در بخش: گویند د شده است، مینفر برآور ۳۰۰شمار آنها تا 
تپه مشغول کارند و از تقریبا هفته پیش اعتراض صنفی خود را نسبت به  مجتمع نیشکر هفت

تاخیر در پرداخت شدن مطالبات مزدی و نامشخص بودن وضعیت مدیریت مجتمع از سر 
به ادعای این کارگران؛ در حال .فته استادامه یا( آبان ماه  ۱۷)اند که تا امروز شنبه  گرفته

کارگر شاغل در مجتمع کشت وصنعت  ۳۰۰هزارو  ۳روز است که دستکم  ۱۰۳حاضر حدود 
به گفته آنان؛ تشدید اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد .اند هفت تپه دستمزد دریافت نکرده

ه صورت غیرمستمر که طی چند روزی که اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه ب
آغاز شده، اخبار متعددی از منابع رسمی و غیررسمی تخلفات هیات مدیره و سهامداران 

صورت  رسد و در این ارتباط هنوز هیچ مقام دولتی به مجتمع هفت تپه به گوش ما کارگران می
ان نفر از کارگر ۳۹۰در عین حال حدود .جدی قصد پاسخگویی به سواالت ما کارگران را ندارند

مشمول بازنشستگی با همراهی همکاران خود در این دوره از اعتراضات مدعی هستند 
آنها .پرداخت مطالبات بازنشستگی آنها عمل نکرده و آنها هنوز منتظر هستند  کارفرما به وعده

بیش از دو سال است که مالکیت مجتمع نیشکر هفت تپه به بخش : کنند همچنین تاکید می
 .ایم ست و ما تقریبا هر روز شاهد اتفاقات جدیدی در این مجتمع بودهخصوص واگذار شده ا

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689980-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


 ؟چه خبر معلمان در روزهای آینده از تحصن  -*
 

گروه حامیان شورا برای حمایت از تحصن شکل گرفته است و حدود سه  ، آبان 86شنبه امروز 
 .هزار معلم و فعال صنفی به این گروه برای عملیاتی کردن تحصن پیوسته اند

 از تمام استان ها و مناطق کشور در این گروه عضو هستند 
 گروههای فرهنگیان و ابرگروههای کمپین پیگیری و چالش بحث ها پیرامون تحصن است 

 بنا بر گزارش های رسیده ، امروز در اکثر مدارس صحبت از تحصن بوده است
ده که نباید مقطع ابتدایی از در یک مدرسه ابتدایی پسرانه در تهران، یکی از معلمان تاکید کر

 .متوسطه عقب بماند
معلم مشغول  42یکی از معلمان زن اظهار داشت در هنرستان فنی دخترانه شیراز که حدود 

 .کار هستند تاکید کرده اند که در تحصن آبان قوی تر ظاهر خواهند شد
برگزاری  از اکثر شهرهای کردستان و کرمانشاه و همدان گزارش هایی در مورد آمادگی

 .باشکوه تحصن برای ما ارسال شده است
در استان گیالن در الهیجان جمعی از معلمان تصمیم گرفته اند کم کاری خود را در مهر جبران 

 کنند و به تحصن بپیوندند
  .جمعی از معلمان در خراسان برای تحصن باشکوه در حال برنامه ریزی هستند

 
https://t.me/joinchat/AAAAAFk51OPOCxyOsw12ZQ 

 :هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه -*

 
کارگران نیشکر هفت تپه هفتمین روز اعتصاب سراسری  ۱۵۷۹آبان ماه  ۳۰امروز یکشنبه 

به علت انجام ندادن  خودشان را پشت سر گذاشتن و همچنان در اعتراض به بخش خصوصی
 تعهدات خود به دریافت ارز 

دولتی و عدم پرداخت مطالبات پرسنل شرکت، و عدم پاسخگویی مسئولین دولتی بعد از یک 
  .هفته اعتصاب

گویند تا رفع همه مشکالت آنها و تعهد کتبی مسئولین دولتی در قبال خواسته  کارگران می
 دارند های کارگران تاکید بر ادامه اعتصاب خود

کارگران در هفتمین روز اعتصاب خود همچنان خواهان پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی در 
 شرکت نیشکر هفت تپه هستند
 کانال رسمی کارگران هفت تپه

 هشدار کارگران به مسئولین / اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه 

 ۷۹ابان  ۳۰یکشنبه 

 :ها مستمری افزایش انتظار   در بازنشسته کارگران  وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

  

tg://join/?invite=AAAAAFk51OPOCxyOsw12ZQ
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689930-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7


ها انتظار،  بعد از مدت  : آمده است  ۷۹ابان  ۳۰یکشنبه  در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
برگزار خواهد  «مزددست ترمیم» شنبه هفته جاری، جلسه شورای عالی کار با موضوع سه
مبلغ »هزار تومانی که به عنوان  ۸۰۰امیدواری کارگران این است که حداقل همان . شد

در نیمه شهریورماه توسط کمیته دستمزد محاسبه شد، تایید و به حداقل مزِد یک « ترمیمی
یی ها ها و امیدواری میلیون و چهارصد هزارتومانی افزوده شود؛ اما بازنشستگان نیز خواسته

 .دارند
 بایستی نهاد این بازنشستگانِ  مستمری حداقل اجتماعی، تامین قانون ۷۱ ماده طبق

 لزوم بر نیز قانونی سند همین ۱۱۱ ماده شود؛ تعیین زندگی های هزینه و تورم نرخ براساس
 مستمری حداقل :گوید می صراحت به و دارد تاکید «مزد حداقل» از «مستمری حداقل» تبعیتِ 

حال، بازنشستگان نیز منتظر نتایج  .باشد کمتر شاغل کارگران مزدِ  حداقل از نباید نبازنشستگا
بتواند مشکالت معیشتی آنها را تا « افزایش حداقلی»این جلسه هستند و امیدوارند که یک 

 و کارگران مزد آینده، ماه همین در واقع در سال، پایان از قبل بایستی . ....حدودی مرتفع نماید
 .شود زیاد بازنشستگان مستمری آن، تبع به
 
  :از سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد حمایت کنیم -*
 

در این برهه که اعتراضات کارگری بیش از پیش گستر ش می یابند، دولت و نهادهای ضد 
، شوراهای اسالمی و خانه کارگر، به عنوان عامل "وزارت کار"کارگری و فرمایشی همچون 

کوب کارگران، با اذعان به این واقعیت که تشکل های مستقل کارگران می اصلی تفرقه و سر
توانند نقش تاثیر گذار و تعیین کننده ای دراتحاد و یکپارچگی کارگران داشته باشند، احساس 

خطر کرده ودر تقابل با تشکل های واقعی و متکی به توان و اراده ی کارگران، از جمله 
  .جاد تشکل های غیر کارگری، وابسته و زرد برآمده اندسندیکای شرکت واحد، درصدد ای

همزمان با ایجاد این سناریو و این اقدام ضدکارگری، برای اعضای خوشنام وقدیمی آن ابراهیم 
مددی و داوود رضوی احکام سنگین صادره کرده وبا اخراج و بیکارسازی عده ای دیگر از کارگران 

هرچه بیشتر سندیکای واقعی و مبارز و همراه آن اعضای و رانندگان این شرکت تالش دارند تا 
  .هند صادق و متعهد آن را تحت فشار قرارد

در همین رابطه، چند عضو بریده و مسئله دار از سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، 
دولتی  با تبلیغ در میان اعضاء و فعاالن این سندیکا و با کسب تکلیف و گرفتن مجوز از نهادهای

و امنیتی، برای برگزاری مجمع عمومی مورد نظر خود و ایجاد سندیکایی نوظهور و وابسته 
تالش می کنند و در تقابل با سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد و ایجاد دودستگی و 

 .انشقاق در آن، درصدد ایجاد سندیکایی موازی با آن در این شرکت هستند
لی و وابسته، در جهت ایجاد تفرقه و کم رنگ کردن فعالیت بی گمان پاگرفتن سندیکای جع

های سندیکای شرکت واحد و از این طریق خدشه دار نمودن پیشینه این سندیکا و خصلت 
 .مبارزاتی و تسلیم ناپذیری آن در سطح جنبش کارگری است

 افشا کردن و به عقب راندن تشکل های دست ساز و زرد کارفرمائی که در خدمت صاحبان
سرمایه قرار دارند و منافع طبقه کارگر را قربانی مطامع کارفرمایان و سرمایه داران می کنند از 

وظایف مبرم کارگران، تشکل ها و فعالین مستقل کارگری و پیشروان این عرصه از فعالیت های 
 .اجتماعی است

ش آن ها در متقابال برپائی تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و تقویت بیش از پی
شرایط کنونی، یکی از راه های رسیدن به خواست ها و مطالبات کارگران و پیگیری آن ها در 

 .سطح جنبش کارگری است
ضمن حمایت از سندیکای شرکت واحد و فعاالن آگاه، حق طلب و ( امضا کنندگان زیر ) ما 

زادیخواه و عدالت دلسوز آن ازهمه کارگران، فعالین و تشکل های مستقل کارگری و مردم آ
طلب تقاضا داریم که این توطئه رذیالنه و ضدکارگری را همراه با دست اندر کاران وابسته و 

  .فرصت طلب آن افشا نموده و آن را در نطفه خنثی نمایند
 زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

 :اسامی تشکل های امضا کننده
 تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت 



 های کارگری  کمیته پیگیری ایجاد تشکل
 مريوان/ انجمن صنفى معلمان كردستان 

 خواه معلمان عدالت
 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 ۱۵۷۹آبان  ۳۰

 نه و وری بهره پاداش نه/بیستون پتروشیمی های پیمانکاری اعتراض -*

 :گیریم مین موقع به را دستمزدمان

  

کارگران پیمانکاری : آمده است  ۷۹ابان  ۳۰یکشنبه  در تاریخ ش خبرنگار ایلنا،به گزار
پتروشیمی بیستون که بیشتر در بخش تعمیرات مشغول به کار هستند، دست به اعتراض 

امروز نیز قرار . این کارگران روز گذشته در محوطه این مجتمع دست به تجمع زدند.اند صنفی زده
مان به موقع  حقوق: گویند های بیستون می پیمانکاری.داشته باشداست اعتراض آنها ادامه 

گیرد؛ درحالیکه این مزایا برای  وری به ما تعلق نمی شود و پاداش بهره پرداخت نمی
یکی از حاضران در .شود به رسمیت شناخته شده و هر ماه به آنها پرداخت می« ها رسمی»

خواهد اسمش  و فقدان امنیت شغلی نمی بودن« پیمانکاری»این اعتراض صنفی که به علت 
« تبعیض»ها  در حق پیمانکاری: گوید آورده شود، در ارتباط با وضعیت شغلی همکاران خود می

 .دارند؛ در عین حال امنیت شغلی نداریم و ممکن است هر لحظه عذرمان را بخواهند روا می

 
صندوق فرهنگیان  پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت سابق به عنوان متهم پرونده -*

 :راهی زندان اوین شد 
 
دو روز » به ایرنا گفته که کاظمی « مقام قضایی»یک : است آمده ایرنا خبرگزاری گزارش به

کانال گروه . پیش به اتهام اخالل در نظام اقتصادی بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شده
 «اوین انتقال داده شدهزندان  ٤به اندرزگاه »احمدی نژاد هم نوشته که کاظمی 

آبان از بازداشت شدن دو مدیر سابق بانک  02اژه ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز یکشنبه 
سرمایه خبر داده و گفته بود برای متهمان این پرونده صندوق فرهنگیان کیفرخواست صادر 

 .شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفته است
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد و بعد از آن  بر اساس گزارش ایرنا، کاظمی

 .مدتی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بود

 :عبدالرضا قنبری معلم زندانی اعالم اعتصاب غذا کرده است -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690304-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%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-9/690304-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85


 
ین زندانی است در پی بازداشتگاه او ۸مهرماه در بند ۳۱عبدالرضا قنبری،معلم زندانی که از

 ۷۹آبان ۱۷انتقال ناگهانی به زندان رجایی شهر کرج از سوی نیروهای امنیتی در روز شنبه 

 .اعالم اعتصاب غذا کرد

 کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران -*
 !تقل تشکل ها حمایت کنیماز هویت مس

 
، حرکت فرمایشی سندیکاسازان وابسته به «گروه اتحاد بازنشستگان»پیرو بیانیه شهریور ماه 

را شدیداً محکوم « سندیکای مستقل اتوبوسرانی تهران و حومه»نهادهای ضدکارگری علیه 
از سوی « دانتخابات آزا»و « مجمع عمومی»می نماییم و اقدامات اخیر با ترفند برگزاری 

 .مدعیان دروغین نمایندگی کارگران شرکت واحد را فریبکاری بیش نمی دانیم
در شرایط بحران همه جانبه ای که سراپای جامعه را دربرگرفته و آوار کمرشکن آن هست و 
نیست کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، زنان، دانشجویان و سایر اقشار محروم را 

اعتراضات گسترده علیه فقر، گرانی، مزدهای حداقلی و معوقه، بیکاری، تباه ساخته است، 
انبوه مطالبات بر جای . فساد، تبعیض و نابرابری، ستم و سرکوب نیز روزانه در جریان است

مانده و لگد کوب شدن ابتدایی ترین خواستها، اتحاد وهمبستگی و برپایی تشکل های 
فالکت بار کار و زندگی تمامی اقشار زحمتکش مستقل را به ضرورتی مبرم علیه شرایط 

 .جامعه تبدیل نموده است
سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی یکی از پیشگامان تشکل یابی مستقل 

این تشکل با جانفشانی های . به ابتکار و ارادۀ خود کارگران و کارکنان آن در دوره کنونی است
تمر علیه کارفرمایان و سرمایه داران، با تحمل بازداشت و بیدریغ اعضای آن، با مبارزات مس

پرونده سازی و احکام زندان و سال ها در حبس ماندن کارگران فعال آن، تحمل محرومیت و رنج 
خانواده های خود، مقابله با فرصت طلبان وابسته به نهادهای زور و قدرت، و تکیه بر شرافت و 

پروژه تشکلهای زرد فرمایشی که نزد کارگران . انده استوجدان کارگران رزمنده خود بر پا م
و « مجمع عمومی»دوره اشان به سر آمده بود، اکنون از سوی جریانی وابسته با نقاب 

و با ترفند ضد کارگری با پرچم دفاع از کارگران و رانندگان زحمتکش، کلید خورده « انتخابات آزاد»
کارگران سندیکای مستقل شرکت واحد و  هدف این جریان صدمه زدن به مبارزات. است

  .تشکل های مستقل کارگری می باشد
مماشات جویی و هورا کشیدن برای . بنابراین این جریان وابسته را باید با تمام توان افشا کرد

معماران این پروژهای ضد کارگری، هر ادعای کاذبی مبنی بر دفاع از کارگران را برمال خواهد 
  .کرد

 ۷۹/۸/۱۷بازنشستگانگروه اتحاد 
 

۷۹/۸/۱۷  

https://t.me/joinchat/AAAAAFk51OPOCxyOsw12ZQ


 ماه ۷۱/کیسون شرکت اداری دفتر مقابل اهواز شهری قطار کارگران اعتراض -*
 :طلبکاریم معوقه حقوق

 

وهی از کارگران شاغل گر  : آمده است  ۷۹ابان  ۳۰یکشنبه  در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
در اعتراض به پرداخت نشدن ( آبان ماه ۳۰)در پروژه ساخت قطار شهری اهواز صبح امروز 

ی خود، دست از کار کشیده و در مقابل  ماه معوقات مزدی پرداخت نشده۱۹کم  دست
( از پیمانکاران مجری ساخت قطار شهری اهواز)ساختمان ساختمان اداری شرکت کیسون 

یکی از کارگران در تشریح دالیل این اعتراض صنفی .هللا بهبهانی حضور یافتند وار آیتواقع در بل
های ترانسفور،  نفر از کارگران قطار شهری اهواز هستیم که در بخش ۳۰۰حدود : به ایلنا گفت

پرداخت مطالبات  ۷۱کارفرما از تیر ماه سال . کنیم کار می… تعمیرات، عملیات خاکی و اجرا و
ماه  ۱۹مان به  که در حال حاضر میزان معوقات مزدی را به تاخیر انداخته به طوری مان مزدی

اند  او با بیان اینکه آخرین دستمزدی که کارگران قطار شهری اهواز دریافت کرده.رسیده است
ماه تاخیر به  ۱۳شود که کارفرما تقریبا دو ماه و نیم پیش با  می ۷۱مربوط به دستمزد خرداد 

کارفرما مرتبا وعده بهبود وضعیت مالی شرکت و پرداخت : ان واریز کرد، افزودحساب کارگر
دهد اما در عمل شاهد هیچ اتفاق خاصی از سوی کارفرما  مطالبات معوقه کارگران را می

 ....نیستیم

 : شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همگام با فراخوان -*

 
  :در اعتراض به معلمانما 
 تبعیض رفع

 آموزشی رایگان  نظام
 از بیمه فراگیر برخورداری

 معلمان دربند آزادی
 امن و استاندارد  مدارس
 امنیت شغلی  داشتن

  .تحصن خواهیم کردآبان ماه (  ۳۵و  ۳۳) سه شنبه و چهارشنبهدر روزهای 

 هم سالم آدم گلوی از بیمارستان غذای/نشده پرداخت کارکنان حقوق هنوز -*
 بیمار به برسد چه رود نمی پایین

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690400-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%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-9/690400-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%81%D8%B9
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%81%D8%B9
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690433-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690433-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1


نفر از  ۱۳۰امروز حدود  : آمده است  ۷۹ ابان ۳۰یکشنبه  در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج در محوطه داخلی بیمارستان در راستای 

در همین .پیگیری مطالبات مزدی و وضعیت نامعلوم کاری بیمارستان تجمع برگزار کردند

صی نایب رییس شورای اسالمی کار بیمارستان فوق تخص)قاسم طاهری  رابطه،

نفر از پرسنل بیمارستان به صورت خودجوش و  ۱۳۰امروز حدود : گفت(امام خمینی کرج

مطالبات : وی افزود.رسانی و فراخوان قبلی در حیاط بیمارستان حضور یافتند بدون اطالع

پرداخت دوازده ماه معوقه مزدی کارکنان و رسیدگی به : حاضران همان مطالبات سابق است

بار معیشت پرسنل  طاهری با اشاره به وضعیت اسف.تکلیف بیمارستانوضعیت نابسامان و بال

اکنون وضع به جایی رسیده است که یکی از همکاران ما، در نتیجه فقر : بیمارستان، گفت

و بازپرداخت   حاصل از یک سال دریافت نداشتن دستمزد، در خرید داروهای بیماری ریوی

دلیل  به....اش افتاده است فکر فروش کلیههایش، دچار مشکل جدی شده و حتی به  بدهی

کیفیت را به  اینکه بیمارستان درآمدی ندارد، در این بخش مجبورند یک غذای بسیار ساده و بی

در واقع، این غذا، غذایی نیست که از گلوی انسان سالم پایین برود؛ بیمار که . بیماران بدهند

  .جای خود دارد

رکت واحد برای آگاه سازی در مورد پخش تراکت در بین رانندگان ش -*

 :سندیکاسازی دولتی و جعلی

 
 

آبان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  ۳۰و  ۱۷در روزهای شنبه و یکشنبه 
حومه با پخش تراکت در بین رانندگان کلیه خطوط بی آر تی آنان را در مورد سندیکاسازی 

ندیکاسازی دولتی و جعلی نهادهای امنیتی، وزارت در پروژه س. دولتی و جعلی هشدار داد
کار، مدیریت شرکت واحد و شورای اسالمی کار با تطمیع دو تن بنام سعید ترابیان و حسن 

میرزایی و انگشت شمار افراد نزدیک به آنان نظیر عباس بخشش که سالیان است که در 
ضا تا بحال هیچ حضوری در سندیکا و فعالیت های حق طلبانه اش مشارکت نداشته اند و بع

. سندیکا نداشته اند توطئه ضدکارگری برای سندیکاسازی دولتی و جعلی را دنبال می کنند
نهادهای امنیتی، وزارت کار و مدیریت شرکت واحد به خیال باطل خود تصور می کنند با بوجود 

را می  آوردن سندیکای دولتی و جعلی صدای اعتراضات حق طلبانه کارگران شرکت واحد
 .توانند خاموش کنند

همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری 
 .وهمراهی کنید

 اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکالت در محل کار خود را با کلیک در اینجا برای ما ارسال کنید

@vahedsyndica 

 کارگران مندی رضایت: ماه بدهکاری کارگران را دو ماه یک بار می دهند  7 وفتی-*

 مزد ماه ۵ تعویق وجود با تبریز کمپرسوسازی

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-39
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690366-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690366-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF


وضعیت : به خبرنگار ایلنا گفتند( آبان ماه ۳۰)کمپرسوسازی تبریز امروز یکشنبه   کارگران 
ماه مزد  ۹پیش از این . ه قبل رو به بهبودی استتقریبا از یک ما« کمپرسورسازی»کارخانه 

معوقه طلبکار بودیم که کارفرما دستمزد دو ماه اخیر ما را در یک ماه گذشته پرداخت کرده و 
روز یکبار یک ماه از مطالبات مزدی معوقه ما  ۳۰ماه آینده هر  ۴قرار است طبق وعده خود تا 

در کارخانه کمپرسورسازی تبریز با بیان اینکه  یکی از کارگران شاغل.کارگران را پرداخت کند
مشکل نداشتن منابع مالی کافی باعث شده حقوق و بیمه کارگران چندین ماه به تعویق 

با تغییر رویکرد مدیرعامل کارخانه در سال جاری سه ماه از دستمزد کارگران این : بیفتد، گفت
 .ستکارخانه پرداخت شده و فقط مطالبات قبلی باقی مانده ا

خود  ۷۱به گفته وی، عالوه بر مزد معوقه هیچکدام از کارگران رسمی و قراردادی عیدی سال 
طبق اظهارات این کارگر کمپرسورسازی تبریز، بخشی از مشکالت کارگران  .اند را دریافت نکرده

این کارخانه مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی است که کارفرما پس از 
افق با تامین اجتماعی، چندین ماه است پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی را آغاز کرده تو

این کارگر با بیان اینکه این .شود های درمانی کارگران تمدید و تعویض می و بدین ترتیب دفترچه
: واحد تولیدی در زمینه فروش و سفارش محصوالت تولیدی مشکلی ندارد، در ادامه تصریح کرد

آید،  ن ماه است بخش زیادی از درآمدی که از فروش محصوالت کارخانه به دست میچندی
 ....شود ها و نهادهای دولتی و خصوصی می های کارخانه به بانک صرف پرداخت بدهی

 :درصد نقدینگی کشور دست یک درصد از افراد است ۱۳  -*

کارشناس بازار سرمایه  ، علی اکبر نیکو اقبال: به گزارش خبرگزاری دولتی ایسناآمده است 
درصد نقدینگی کشور دست یک درصد از افراد است و این افراد بیشتر به منافع  ۹۰: گفت

توان این مقدار از پول و شبه پول را به سمت  راحتی نمی شخصی توجه دارند، در نتیجه به
یه در درباره تحوالت اقتصاد و بازار سرماوی  .بازارهای مولدی همچون بورس هدایت کرد

بورس آینه تمام نمای اقتصاد یک کشور است درنتیجه این بازار نوع و : های اخیر، اظهار کرد ماه
های  باید بدانیم سیاست. دهد های اقتصادی و سیاسی کشور را نشان می ساختار تصمیم

 هایی که بورس تهران به از این بابت عالمت. کلی کشور بر روی بازار سرمایه ما تاثیرگذار است
وقتی یک درصد : نیکو اقبال گفت .دهد نشان از نوع سیاستهای اقتصاد دارد گذاران می سرمایه

درصد پول و شبه پول را در اختیار دارند، این یعنی ثروت هنگفتی در  ۹۰جمعیت ایران حدود 
اختیار گروه کوچکی از جمعیت ایران است و این ثروت، قدرتی انحصاری به این گروه یا افراد 

جایی این حجم عظیم پول و شبه پول در بازارهای مختلف از  توانند با جابه آنها می. است داده
 ....های عظیمی در اقتصاد ایجاد کنند جمله بازار طال و ارز دگرگونی

 :هشتمین روز تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه  -*

 

فت تپه همچنان در هشتمین روز اعتصاب، کارگران نیشکر ه ۱۵۷۹آبان  ۳۱امروز دوشنبه 
خواهان خلع ید شرکت و پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه هستند و بر ادامه 

 اعتراض تا رسیدن به نتیجه تاکید دارند



 
 شود؟ نمی اجرایی «مشاغل بندی طبقه» آبادان پاالیشگاه در چرا -*

 

های مکرر نیروهای  پیگیری: آمده است  ۱۵۷۹آبان  ۳۱دوشنبه  درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
نگارِی اداره کار  شرکت پاالیش نفِت آبادان منجر به نامه پیمانکاری و ارکاث ثالثِ شاغل در

ای خطاب به مدیرعامل این پاالیشگاه، خواستار مشخص شدن تعداد  اداره کار در نامه.شد
در این نامه اعالم .است  نیروهای ارکان ثالث، تعداد پیمانکاران و آمار کارگران پیمانکاری شده

کارگران پیمانکاری و .بندی مشاغل روشن شود طبقه شده که بایستی دلیِل عدم اجرای طرح
گویند امیدواریم این نامه و پیگیری اداره کار منجر به اجرای طرح  ارکان ثالِث پاالیشگاه آبادان می

 .بندی مشاغل و احقاق حق کارگران غیررسمی شود طبقه

 :تجمع دیگر باره کشاورزان درخوراسگان اصفهان  -*

شرق و غرب اصفهان در خوراسگان برای بدست آوردن حقابه  تجمع اعتراضی کشاورزان
حق گرفتنی : آبان کشاورزی فریاد زده 08در تجمع امروز دوشنبه . قانونی شان ادامه دارد

 است

 :رسید روز دومین به «اهواز شهری قطار» کارگران اعتراض -*

 

فعاالن صنفی کارگری  : آمده است  ۱۵۷۹آبان  ۳۱دوشنبه  درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
ان سازمان شهر اهواز با اعالم خبر اعتراض صنفی دوباره کارگران قطار شهری مقابل ساختم

امروز دومین روزی است که کارگران : هللا بهبهانی گفتند قطار شهری اهواز واقع در بلوار آیت
شان، کار در  در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی  پروژه ساخت قطار شهری

این درحالیست که به گفتٔه کارگران، . اند های مختلف این پروژه عمرانی را متوقف کرده بخش
به .ادامه خواهند داد  تا پرداخت نشدن حداقل بخشی از مطالباتشان به اعتراضات خود آنان

گفته یکی از کارگران معترض؛ طی چندین ماه گذشته هر روز پیمانکار با پیگیری برخی 
ماهه کارگران را داده است اما روز گذشته در ۱۹مسئوالن وعده پرداخت بخشی از مطالبات 

برخی مسئوالن قطار شهری با حضور در جمع معترضان به ما گفتند  نخستین روز از اعتراض،
به گفته وی؛ همچنین دیروز .مان را ندارند که منابع مالی کافی برای پرداخت بخشی از مطالبات

ماه حقوق معوقه دارند،  ۱۹مدیر پروژه قطار شهری اهواز در پاسخ به پیگیری کارگرانی که 
کنیم یک ماه از معوقات مزدی را  روز دیگر سعی می ۳۰ثر تا با تامین منابع مالی حداک: گفت

 ...پرداخت کنیم

 :اعتراض کارگران گروه ملی فوالد وارد سومین روز خود شد -*
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690714-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690714-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690731-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


کارگران در راه  .دور جدید اعتراض کارگران گروه ملی فوالد اهواز وارد سومین روز خود شد
حمر و همچنین در مقابل ساختمان پیمایی در خیابان فلسطین، منتهی به میدان هالل ا

 :استانداری خوزستان شعارهای زیر را سر دادند
 حسین حسین شعارشون،دزدیها افتخارشون

 کوره سرد و خاموش،مرگ بر مافیا
 این همه بیعدالتی،هرگز ندیده ملتی

 فرماندار استاندار ،بیعرضه و بیخیال
 همشهری بگوش باش ،ایران صاحب نداره

 ت نمیپذیردکارگر میمیرد، ذل

 امکان .است تومان میلیارد هزار 005 اجتماعی تامین به دولت بدهی مجموع -*
 :وجود ندارد پول پرداخت

محمد شریعتمداری در   : آمده است  ۱۵۷۹آبان  ۳۱دوشنبه  درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
و معارفه خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سفر معاون اول مراسم تودیع 

هزار میلیارد 89قرار است که در سفر آقای جهانگیری : رئیس جمهور به استان خوزستان گفت
وزیر .های دولت برای استان خوزستان است تومان طرح افتتاح شود که این تنها یکی از برنامه

وزارت تعاون، کار و : این وزارتخانه بزرگترین نهاد اجتماعی کشور است، گفت کار با بیان اینکه
های اجتماعی مسئول است و لذا  رفاه اجتماعی سازمانی است که در حوزه ترمیم آسیب

های  وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه به چالش... .وظایف عظیمی را بر دوش دارد
صندوق  81بخش اعظمی از : پرداخت و گفت های بازنشستگی روی صندوق پیش

. آفرین است کند که این مسئله چالش بازنشستگی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می
در حوزه . ها باید خود بتوانند با اتکا به منابعی که دارند مصارف خود را تامین کنند صندوق

ز این مشکالت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم مشکالتی وجود دارد که بخشی ا
در حال حاضر مجموع بدهی دولت به این . گردد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی

از یک طرف . هزار میلیارد تومان است 852سازمان بدون در نظر گرفتن محاسبات اکچوئری 
هی را های دولت وجود ندارد و باید ترتیبات پرداخت بد امکان پرداخت پول نقد برای تعبیه بدهی

 ....های دیگر انجام داد به روش

 هماهنگی شورای معرفی -*
ه ای متشکل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران مجموع

 : تشکل های صنفی سراسر ایران است
 .مورد تایید تشکل های زیر است که در حال حاضر از اعضای شورا هستند معلمان تحصن

 ن شمالی انجمن صنفی معلمان خراسا - 1 
 مریوان/انجمن صنفی معلمان کردستان - 2
 کانون صنفی معلمان استان گیالن-  3
 هسته کنشگران صنفی استان مازندران - 4 

 کانون صنفی معلمان استان البرز - 5
 کانون صنفی معلمان استان تهران-6
 کانون صنفی معلمان استان آذربایجان شرقی-7
 کانون صنفی معلمان استان همدان-8
 کانون صنفی معلمان استان بوشهر-9

 کانون صنفی معلمان استان خوزستان- 10
 کانون صنفی معلمان الیگودرز-11
 تربت حیدریه/کانون صنفی معلمان استان خراسان- 12
 سقز/ نجمن صنفی معلمان کردستانا -13
 کانون صنفی معلمان استان یزد-14
 کانون صنفی معلمان استان اصفهان-15
 صنفی معلمان استان فارسکانون - 16
 کانون صنفی معلمان خمینی شهر-17

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690773-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%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-9/690773-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 کانون صنفی معلمان اسالمشهر-  18
 کانون صنفی معلمان استان خوزستان- 19
 کانون صنفی معلمان استان زنجان- 20
 کانون صنفی معلمان استان قزوین- 21
 کانون صنفی معلمان استان فارس-22
 شاهکانون صنفی معلمان استان کرمان - 23

در استان هایی که تشکلها فعال نیستند فعاالن صنفی در هماهنگی با شورای هماهنگی 
  .را برگزار خواهند نمود آبان_۳۵_و_۳۳_چهارشنبه_و_شنبه_سهتحصن روزهای 

الزم به ذکر است شورای هماهنگی و تشکل های عضو آن، بعنوان یک تشکیالت مستقل 
هر بیانیه ، اطالعیه و . صنفی هیچ سخنگو، نماینده و شعبه ای در خارج از کشور ندارند

  .ای بار اول فقط از تنها کانال رسمی شورا به آدرس زیر منتشر می شودفراخوان شورا بر

@kashowra 

 :است بوده فرزند دو پدر متوفی/مریوان مرز در کولبر یک مرگ -*

 

 02)عصر روز گذشته   : آمده است  ۱۵۷۹آبان  ۳۱دوشنبه  درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
هویت این کولبر .دثه غیرطبیعی جان باختمریوان بر اثر حا« آسنوی»یک کولبر در مرز ( آبان

متوفی، متاهل و پدر دو فرزند .است اعالم شده“ دزەوەن”ساکن روستای “ غالب کویک”جوان 
  . در حال حمل بار به همراه تعداد دیگری از کولبران بود که این حادثه رخ داد او . بوده است

 :امنیتی-علیه سندیکای مستقل کارگری و در تطهیر پروژه دولتی" اتحادیه آزاد" -* 

 
نامیده، با انتشار نوشته ای از " اتحادیه آزاد کارگران ایران  "محفل چند نفره ای که نام خود را

مایت خود را از سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمایت کرد و باالخره ح
 .سندیکاسازان دولتی که تاکنون در سایه انجام می داد آشکار کرد

این کانال تلگرامی تا پیش از آنکه توطئه سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد شروع شود 
دائما از اعتراضات جدی سندیکای کارگران شرکت واحد تعریف و تمجید می کرد اما حاال به 

فرصتی برای از بین بردن سندیکای کارگران شرکت واحد به وجود آمده خیال خام که تصور دارد 
اینان فراموش کرده اند که برای شریک . این سندیکا را همسو با خانه کارگر معرفی می کند

شدن در فعالیت های سندیکا خود را به آب و آتش می زدند اما پس از آنکه سندیکا وقعی به 
سندیکایی دولتی با نام کارگران شرکت واحد شکل بگیرد و  آنها نگذاشت؛ تصور دارند چنانچه

غافل از اینکه سندیکای . خودشان را همراه آن کنند می تواند موجب دیده شدنشان گردد
کارگران شرکت واحد بدلیل اینکه اعتراضات واقعی در راستای منافع کارگران داشته است 

صاتی نمی تواند داشته باشد محبوب می باشد و سندیکای دولت ساخته که چنین مشخ
 .سودی برایشان نخواهد داشت که هیچ، موجب رسوایی بیش از پیش شان هم خواهد شد

این کانال تلگرامی در تالش است اقدامات سندیکای کارگران شرکت واحد علیه شورای 
اسالمی کار در این شرکت که با سنگ اندازی در روند انتخابات شورای اسالمی کار و اعمال 

فشار بر هیات نظارت بر رای گیری، از تقلب گسترده در رای گیری جلوگیری کرد و نتیجه آن این 
شد که چند سالی تشکیل شورای اسالمی کار در شرکت واحد ناکام بماند را همراهی با 

-در عین حال در این نوشته تالش کردند که حضور باند ترابیان. شورای اسالمی کار معرفی کند
انتخابات شورای اسالمی کار و تایید عملکرد شورای اسالمی و تشویق کارگران به  میرزایی در

 .شرکت در رای گیری فرمایشی شورا اسالمی کار را وقیحانه الپوشانی کنند
چگونه است جمع آوری مستقل امضا اعتراضی از کارگران برای افزایش دستمزد که منجر به 

ود را همراهی با نمایندگان ضدکارگری شورایعالی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار می ش
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. کار قلمداد می کنند ولی نشست و برخاست دایمی خودشان را با آنها کتمان می کنند
کیست که ندادند جمع آوری چهل هزار امضایی را که مدعی بودند و هنوز به آن فخر می کنند 

 .توسط خانه کارگر جمع آوری شده است
ویند که افرادی که امروز با دستور نهادهای امنیتی پرچم مجمع به عمد هیچگاه نمی گ

عمومی دولتی را در دست گرفتند خیلی سال هاست که در سندیکا و فعالیت های حق 
طلبانه اش حضور نداشته اند و برعکس در شورای اسالمی کار فعال بوده اند، معلوم نیست 

ستند با کدام شعور، جناحی از سندیکا در چنین شرایطی که آنها سالیان است در سندیکا نی
 .قلمدادشان می کنند

  .بی شک شرمساری بیشتر در انتظار مدافعان سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد است
 حسن سعیدی

 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 ۱۵۷۹آبان  ۳۱

 :شدند مشاغل بندی طبقه طرح اجرای خواستار کرمان سنگ زغال کارگران -*

 

معادن زغال سنگ کرمان  : آمده است  ۱۵۷۹آبان  ۳۱دوشنبه  درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
ل معادن پابدانا، همکار، هشونی، هجدک، کمسار، آب نیل و با سه هزار کارگر قراردادی شام

بندی  شود که کارگران آنها نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه کارخانه زغالشویی زرند می
بندی مشاغل در  به گفته این کارگران، مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه.مشاغل انتقاد دارند

کنند باعث شده است تا  یار سخت کار میمورد کارگران قراردادی این معدن که در شرایط بس
این امر موجب شد صبح روز . های قانونی باقی بماند آنها در حد و اندازه حداقل  درآمد ماهانه

کارگران سه معدن هشونی، همکار و پابدانا در محل کارگاه خود دست به ( آبان ماه ۱۷)شنبه 
شکالت ما اجرا نشدن قانون کار درخصوص آنها با بیان اینکه یکی دیگر از م.اعتراض صنفی بزنند

این مزایا از بدو استخدام به : کاری و پرداخت حق همسر است، افزودند محاسبه مزایای اضافه
هایی که به کارگران  شود و کارفرما عالرغم وعده کارگران قراردادی این واحد معدنی داده نمی

 ....کند دهد، از پرداخت آن خوداری می قراردادی می
 چرا سعید ترابیان موفق نشد؟کیومرث الفتی ؛  -*

 

 .امیدوارم رویکرد غیراصولی ترابیان برای برگزاری مجمع عمومی او را سر عقل آورده باشد
 .کارهایش را شفاف سازی کند:از چند روز قبل به او گفتم

ان کارگران کار او نمی داند باید در می. و او مرا فقط تهدید و مسخره کرد، نتیجه اش را امروز دید
 . آموزشی کرد و جایگاه داشت

ترابیان و حسن میرزایی خودشان را عضو هیات مدیره می دانند غافل از آنکه میرزایی بیش از 
سال غیبت متوالی و غیر متوالی در هیات  ۱سال غیبت متوالی و خود ترابیان نیز بیش از  ۱۰

وب نخوانده اند آنوقت مبادرت به برگزاری اینان حتا اساسنامه خودشان را هم خ. مدیره داشتند
 .مجمع عمومی کردند که نه به بازرس سندیکا مراجعه کرده بودند و نه به اکثریت هیات مدیره

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690892-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


سندیکا هنوز اعضای هیات مدیره اش مانند اقای ابراهیم مددی، علی اکبر پیرهادی، رضا 
وب سلیمي، منصور شهابی، کمساری، داوود رضوی، علی زادحسین، حسن کریمی، يعق

حسین شهسواری ، محمود هژبری  ،حیات غیبی، ابراهیم گوهری ،سلطان علی شکاری
 .موجود هستند

. اقای ترابیان باید به این اعضا مراجعه کرده و با آنان در مورد مجمع عمومی مشورت می کرد
ه ای این کار اصولی و اساسنام. به بازرس سندیکا در مورد مجمع عمومی نامه می نوشت

 .ولی از آنجایی که خود را دانای کل می داند اینگونه به سناریو سازی می پردازد. بود
آقای ترابیان بیا و بگو که اساسنامه را به دست چه کسانی نوشته ای و افراد غیر سندیکایی 

و حتا ضد سندیکایی در نوشتن این اساسنامه چه کسانی بودند؟ چطوری است که 
ش می چرخد ولی مرا که به نظارت فراخوانده بودی از . ث و م.ایان عاساسنامه در دست آق

 .وجودش اطالعی نداشتم

 .شفافیت اولین مرحله هر کار است

 
 ترین مهم/کاری وضعیت تبدیل دنبال  به سرچشمه مس قراردادی کارگران -*

 :است شغلی امنیت تامین مان نگرانی

 

کارگران قراردادی مس  : آمده است  ۱۵۷۹ن آبا ۳۱دوشنبه  درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
سرچشمه که از طریق شرکت پیمانکاری آریاناران در معدن مس سرچشمه مشغول کارند، 

مان تامین  ترین نگرانی سال سابقه کار مهم ۱۳کم با  نفر هستیم که دست ۵۰۰حدود : گفتند
های صنفی خود  برای پیگیری خواسته ۷۴این کارگران که پاییز سال .امنیت شغلی است

کم چند نوبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد ریاست جمهوری در تهران آمده  دست
بعد از اجتماع کارگران قراردادی آریاناران مس سرچشمه در تهران، بخشی از : بودند، گفتند

ها محقق شده اما هنوز بخش اصلی این مطالبات که مربوط به وضعیت  های صنفی آن خواسته
در حال حاضر تنها : این کارگران گفتند....شود، در وضعیت مبهم قرار دارد ها می تخدامی آناس

( تبدیل قرارداد از پیمانی به مستقیم)مشکالتی که داریم دستیابی به وضعیت استخدامی 
مشکل دیگر کارگران قراردادی در . است که هنوز بعد از گذشت سه سال محقق نشده است

بیمه تکمیلی کارگران قراردادی نسبت به کارگران رسمی . کمیلی استزمینه پوشش بیمه ت
 ....های کمتری برخوردار است از پوشش و تعرفه

 : خوزستان از تکاندهنده خبری -*
به مدرسه « هزار کودک در خوزستان ۱۳»روزنامه جمهوری اسالمی چاپ تهران خبر داده که  

از تحصیل « کفش»داشتن امکانات اولیه همچون ای از آنها تنها به دلیل ن روند که عده نمی
 .اند بازمانده

کل بهزیستی  دیدگان اجتماعی اداره  پور، کارشناس مسئول امور آسیب زینب فتحعلی
اند، به دلیل مسائل  بسیاری از کودکانی که امسال به مدرسه نرفته»خوزستان گفته که 

 .«بوده است( همچون نداشتن یک جفت کفش)جزئی 
این آمار از حدود پنج هزار . قیق کودکان بازمانده از تحصیل در ایران مشخص نیستمیزان د

 .میلیون نفر آمار مجلس متغیر است ۵/۳کودک در گزارش وزارت آموزش و پرورش تا 
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 کار در انفجاری/شدند زخمی و کشته لوله تعمیرخط حین کازرون گاز کارگر سه -*
 :نیست

 

 با تکذیب« حمداله عربلو»  : آمده است  ۱۵۷۹آبان  ۳۱دوشنبه  درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا،
شامگاه روز شنبه حین تعمیرات و گرفتگی : خبر وقوع انفجار در خط لوله گاز کازرون افزود

ای که کارگران مشغول تعمیر آن  نشتی لوله گاز بر اثر فشار ناگهانی گاز خروجی از نقطه
بودند، دچار حادثه شدند که متاسفانه یکی از کارگران که در حوضچه قرار داشت، جان خود را 

 .اد و دو کارگر دیگر نیز به اطراف پرتاب شدند که به مصدومیت آنها منجر شداز دست د

ها وقوع این اتفاق را انفجار  بخشدار جره و باالده شهرستان کازرون با بیان اینکه برخی رسانه
انفجاری در خط لوله کازرون اتفاق نیفتاده و پس از وقوع این : لوله گاز اعالم کرده بودند، گفت

سازی محل، ادامه تعمیرات از سر گرفته شد و مجددا گاز در خط لوله انتقال به  ایمنحادثه و 
 .طور عادی جریان یافت

 :آبان ماه را به شرح زیر اعالم می دارد تحصنشورای هماهنگی اهداف   -*
 
ه عادالنه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض علیه تامین و تضمین بودج .۱

 قانون اساسی،آموزش رایگان ۵۰فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل 
 اجرای فاز دوم رتبه بندی  .۳
 توقف طرح معلم تمام وقت .۵
 .توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان دربند .۴

بدیهی است ما از هر گام مثبت استقبال می کنیم و چون به این پاسخ تکراری مسئوالن که 
عادت داریم به شما پیشنهاد می کنیم برای نشان " مطالبات بار مالی دارد"همواره می گویند 

 .دادن حسن نیت معلمان زندانی را آزاد کنید و روند پرونده سازی برای فعاالن را متوقف کنید
ر داریم تمام مطالبات فرهنگیان قابل تحقق و قانونی است پس اعالم می کنیم در صورت ما باو

 .ادامه روند فعلی، اعتراضات در ماههای آینده به هر طریق ممکن ادامه می یابد

اال ی پزشکان مدام ب شود اما تعرفه مخالفت می« ترمیم دستمزد»با  -*
 بخشد های مرفهان می دولت از جیب کارگران به گاوصندوق/رود می

 

تقالی کارگران برای زنده  : آمده است  ۷۹ابان  ۳۳سه شنبه در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ها  در این شرایط که ماه. است  گره خورده« ی دستمزد ترمیِم عادالنه»ماندن با تالش برای 

العمل پزشکان در  رسد که حق به جایی نرسیده، خبر می« هنوز»ران محاسبه و رایزنِی کارگ
چرا باید دریافتی قشر مرفهی مثل پزشکان در این .است  میانه سال برای بار دوم افزایش یافته

شورای عالی »شرایط اقتصادی در میانه سال افزایش یابد؟ آیا در شرایط فعلی، این تصمیِم 
« مصارف»گر ندارد؟ مگر قرار نیست از  های بیمه مصارِف صندوق-عمنافاتی با بحراِن مناب« بیمه

آنها حفظ شود، پس چرا در این هنگامه، « منابعِ زوال یافته»ها تا حد امکان بکاهند تا  صندوق
 پیشکسوتان اتحادیه رئیس نایب) حیدری علیرضایابد؟ تعرفه پزشکان به راحتی افزایش می

در شرایطی که وضعیِت اقتصادی : گوید تصمیم میدر انتقاد از این  (کارگری جامعه
بار است  شدگان، بسیار تاسف های درماِن بیمه گر در رابطه با پرداخت هزینه های بیمه سازمان

شدگان را ندارند، این  ها به هیچ وجه توان پاسخگویی نیازهای درمانی بیمه و این صندوق
نایب  .پزشک، بسیار تعجب برانگیز استالساعه برای افزایش درآمِد قشر مرفِه  تصمیم خرق

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690965-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690965-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690965-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/690797-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%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-9/690797-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%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-9/690797-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF


شورای »ی کارگری، انگشِت انتقاد را به سمت ساختار  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه
ست و  ساختار شورای عالی بیمه بیشتر حاکمیتی: گوید رود و می نشانه می« عالی بیمه

ند؛ در ترکیب اکثریت اعضای آن، مستقیم یا غیرمستقیم، نمایندگان و سخنگویان دولت هست
شدگان جایی ندارند و از همین روست که  های کارگری یا نمایندگاِن بیمه این شورا، تشکل

جای افسوس : دهد او ادامه می.شود ها در نظر گرفته نمی شدگان در تصمیم گیری منافع بیمه
ابع، کنند اما همین من درآمد تامین می ها را کارگران و مزدبگیراِن کم است که منابع صندوق

 اضافی های خرج جلوی باید که استدالل این با طرف یک از شود؛ صرف رفاِه بیشتر پزشکان می
 5 راحتی به دیگر، طرف از و کنند می خارج بیمه شمول از را درمانی شیمی داروهای گرفت، را

 پزشکان نجومی های حقوق هم االن همین افزایند؛ می پزشکان مادی منافع به درصد
   !کرد؟ توجیه توان می چگونه را «نگری بخشی» این ت؛اس دردسرساز

نهمین روزاعتصاب  ؛شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران -*
 :کارگران کارگران نیشکر هفت تپه

 

کارگران حق خواه هفت تپه برای پیگیری مطالبات به حق  ۷۹آبان ماه ۳۳امروز سه شنبه 
کارگران مبارز هفت تپه با سر دادن  .به تجمع زدنددر مقابل فرمانداری شوش دست   خود

شعار، مطالبات و خواست های خود را با صدایی بلند و رسا بیان کردند تا شاید گوش 
اعتراض به حق !!کارگران در کمال نظم و ترتیب  !!شنوایی، صدای دادخواهی آنها را بشنود

خواست ها ، خشم و تنفر طبقاتی  اعتراضی که در صورت برآورد نشدن  .خود را به پیش بردند
کارگران عزیز و مبارز و به جان آمده، تنها راه برای رسیدن به   .کارگران را صد چندان خواهد کرد

ما در صفی   و همصدایی  خواست و مطالبات به حق، همانا اتحاد و همبستگی ، همدلی
 .رازی می کنندزحمتکش دست د.واحد در مقابل تمام کسانی است که به حقوق کارگران

تالش خواهند کرد صفوف متحد ما را در هم   سرمایه داران و حامیان زر و زور با هزاران ترفند
 .بشکند

پس باید هوشیار بود که عناصر سست عنصر و منفعت طلب، نتوانند به صفوف متحد ما نفوذ  
 .کنند

استوار شما باد که در درود بی پایان ما از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نثار قدم های 
مقابل این بی حقوقی ها نه تنها تسلیم نشده آید بلکه با صدای بلند به این مناسبات پر از 

 .ستم و تبعیض به اعتراض پرداخته آید
ما کارگران هفت تپه باید بتوانیم در اتحاد و همبستگی با دیگر کارگران که همچون ما زیر بار 

تا با نیرو و توان بیشتری در مقابل هجوم   متحد شویم ستم و بی حقوقی قرار گرفته اند
  .صاحبان سرمایه برای رسیدن به مطالبات تالش ، ایستادگی و مقاومت کنیم

 :شعار و خواست کارگران در اعتراض امروز 
 پایان دادن به مالکیت خصوصی در هفت تپه

 ذلت نمی پذیرد  کارگر می میرد
 .مرگ بر ستمگر درود بر کارگر

 .قابل قدیر میباشد.که همکاری نیروی انتظامی با کارگران.م به یاد اوریستالز
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۹ابان  ۳۳سه شنبه 



 داده همکاری قول/«میدوک مس» مجتمع بازداشتی کارگران وضعیت بررسی -*
 :است شده

 

تعدادی از کارگران شاغل : آمده است  ۷۹ابان  ۳۳شنبه سه در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
در مجتمع مس میدوک در منطقه شهر بابک استان کرمان به دلیل برگزاری اعتراضات صنفی 

نفر از کارگران پیمانکاری  ۱۰۰از قرار معلوم، از ابتدای آبان ماه جاری حدود .اند بازداشت شده
رابر مزدی که میان آنها و دیگر همکارانشان وجود معادن مس شهربابک در انتقاد به شرایط ناب

( آبان ماه ۳۳)صبح امروز .اند که در نتیجه تعدادی بازداشت شدند دارد، اعتراضاتی برپا کرده
گروهی از کارگران در حمایت از کارگران بازداشت شده، با حضور در کنار گلزار شهدا در 

 .خود شدندمحدوده مصلی شهر بابک، خواستار آزادی همکاران 
شدگان از نمایندگان منتخب کارگران دو شرکت پیمانکاری  شود دو نفر از بازداشت گفته می

براساس شکایتی که از سوی .در معادن مس مجتمع میدوک هستند« اولنگ»، و «مبین»
نفر از کارگران احکام بازداشت در  ۳کارفرما در همین رابطه در مراجع قضایی مطرح شده، برای 

نیز حکم بازداشت دو کارگر دیگر صادر شده ( روز یکشنبه)ه صادر و یک روز بعد روز شنب
 ....است

 
طرح مشکالت نیشکر شوش در جلسه / ؟!مدیرعامل هفت تپه فرار کرده است -*

 : هیات دولت  فردا
 
با وجود آن که کارگران نیشکر هفت تپه از   : آمده است  عصرجنوب نلگرامی کانال سوی از

ت حقوق در چند ماه گذشته گالیه دارند، به گفته نماینده شوش، قرار است فردا عدم دریاف
جمهور  موضوع حقوق کارگران نیشکر هفت تپه در هیأت دولت مطرح شود و معاون اول رئیس

 .تا موضوع به نحو احسن حل شود  هایی کرده هم صحبت
دستور کار نیست و وزیر  سازی هنوز در احتمال ملغی شدن خصوصی: این نماینده ادامه داد 

 .سازی باید در این باره تصمیم بگیرند اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی
شدن  متواری: شدن مدیرعامل این شرکت نیز اشاره کرد و گفت وی به موضوع متواری 

تواند در این مورد  مدیرعامل این شرکت باید از سوی قوه قضاییه تأیید شود و این ارگان می
، اما روی هم رفته مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اکنون بر سر کار اظهارنظر کند

 .خود حاضر نیست

 : ادامه اعتراض کارگران فوالد اهواز  -*

 

 .کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز، امروز نهمین روز اعتراضات صنفی خود را برگزار کردند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/691341-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%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-9/691341-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 :مقابل فرمانداری شوشنهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در  -*

 
کارگران هفت تپه در حرکت زیبا و کامال بصورت مسالمت آمیز و با  8369/آبان ماه /00امروز 

رعایت نظم انضباط عمومی در نهمین روز اعتراض و اعتصاب آنها همچنان خواهان پایان دادن به 
 مالکیت بخش خصوصی در شرکت نیشکر هفت تپه هستند 

  ن هفتکانال رسمی کارگرا 
 :مزدی معوقات به جهان نباتی روغن کارگران اعتراض -*

 

برخی منابع کارگری : مده است آ ۷۹ابان  ۳۳در تاریخ سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
تعدادی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان با همراهی ( آبان ماه ۳۱)از روز گذشته : گفتند

، برای وصول مطالبات معوقه خود مقابل استانداری زنجان دست به  برخی کارگران تعدیل شده
عتراض امروز مربوط به تعدادی ا: یکی از این کارگران به خبرنگار ما گفت .اند اعتراض صنفی زده

توجهی کارفرما به  آنها از بی. از کارگران شاغل و تعدیل شده در این واحد تولیدی است
ماه مطالبات مزدی  ۱۰به ادعای وی؛ کارگران این واحد تولیدی .پرداخت مطالباتشان گالیه دارند

است و دیگر مطالبات آنها به ماه آن مربوط به سال جاری  ۱عقب افتاده از کارفرما طلبکارند که 
طبق اظهارات وی؛ در کارخانه روغن نباتی جهان .گردد برمی( سه ماه) ۷۳و ( یک ماه) ۷۱سال 

کردند اما بعد از تغییر مدیریت،  نیروی کارگری دائم و قرارداد موقت کار می ۳۰۰زمانی بیش از 
از تعداد کارگران کاسته مشکالت کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز و به تدریج 

 ....شد

 برداری بهره فصل در/شوش فرمانداری مقابل تپه هفت کارگران صنفی اعتراض -*

 :است تعطیل رخانهکا شکر،

   

جمعی از کارگران مجتمع : آمده است  ۷۹ابان  ۳۳در تاریخ سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
در هفتمین روز از اعتراض صنفی خود برای پیگیری ( آبان ماه ۳۳)نیشکر هفت تپه صبح امروز 

ی شوش اعتراض معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت کارخانه در مقابل ساختمان فرماندار
در حال حاضر : تعدادی از این کارگران در تماس با خبرنگار ما گفتند.صنفی برگزار کردند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/691357-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/691168-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%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-9/691168-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


کارگر شاغل در  ۹۰۰هزار و  ۳نفر هستیم که به نمایندگی ازسوی حدود  ۵۰۰کم حدود  دست
مقابل ساختمان فرمانداری شوش جمع ( آبان ماه ۳۳شنبه  سه)مجتمع نیشکر هفت تپه امروز 

تا این لحظه کارگران مجتمع نیشکر : کارگران در توضیح مطالبات صنفی خود گفتند.ایم شده
بخش دیگری از . ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند ۴هفت تپه با احتساب آبان ماه؛ 

ست که در ارتباط با تخلف برخی اعضای هیات مدیره و  اعتراض کارگران نیز ناشی از مشکالتی
کنندگان در این اعتراض صنفی پیرامون دلیل  شرکت....مع بوجود آمده استسهامداران مجت

خواهیم به وضعیت  از مسئوالن فرمانداری می: دیگر مراجعه خود به فرمانداری شوش گفتند
به گفته .بالتکلیفی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران آن برای همیشه رسیدگی کنند

زمان واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به بخش  آنان؛ بعد از گذشت دو سال از
خصوصی، هنوز وضعیت این مجتمع و کارگران شاغل در آن به درستی مشخص نیست و 

 .شود مطالبات مزدی کارگران با تاخیر چند ماهه پرداخت می

سندیکاسازی " مجمع عمومی"حضور نگهبانان رسمی شرکت واحد در مضحکه  -*
 :یدولت

 
 

آبان، نگهبانان رسمی شرکت واحد اتوبوسرانی با دستور مدیریت شرکت  ۳۳روز سه شنبه 
برای سندیکاسازی دولتی را بر عهده " مجمع عمومی"واحد، انتظامات نمایش مضحک 

در این نمایش مضحک حدود چهل نفر حضور داشتند که اعضای شورای اسالمی کار . داشتند
ان حراست همچنین بسیج شرکت واحد هم در میان این افراد مامور. بیشترین این افراد بودند

 .بودند و پلیس امنیت نیز این نمایش مضحک را پوشش امنیتی می داد
سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد با دستور نهادهای امنیتی، وزارت کار و مدیریت شرکت 

ت های سندیکا حضور واحد با توطئه دو تن از اعضاء سابق سندیکا که سالیان است در فعالی
ندارند در حال اجراء است و شوراهای اسالمی کار فرمایشی شرکت واحد اتوبوسرانی 

 .بیشترین نقش را در اجرای آن دارد

t.me/vahedsyndica 

ایی مردم کسی کاری برای اشتغال و درآمدز/ورزنه بسان یک شهر مرده شده -*

 :برخی قادر به پرداخت قبض آب و برق نیستند/انجام نداد

 

گستره تمدنی حوضه آبریز : آمده است  ۷۹ابان  ۳۳در تاریخ سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
شماری طی چند سده  های بی گیری شهرها و آبادی رود در استان اصفهان موجب شکل زاینده

در این میان، ورزنه و کشاورزان آن با توجه به موقعیت . ....و حتی هزاره گذشته شده است

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-9/689175-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689175-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


های  متحمل خسارات و زیان -رود دست زاینده عنوان آخرین نقطه شهری پایین به–خاص شهر 
ای عموما در خط مقدم اعتراضات  از همین رو، کشاورزان ورزنه. ناپذیر بسیاری شده است جبران
حسین  با گفتگو    .اند رود در استان اصفهان بوده دهداران غرب و شرق حوضه آبریز زاین حقآبه

در پی بروز مشکالت ناشی از   :گفت ، وی (رییس شورای اسالمی شهر ورزنه)اظهری 
توجهی به وضعیت ورزنه، آن گروه از جوانان ورزنه که تمکن مالی داشتند به  آبی و بی بی

ای  رید خانه در آنجا زندگی تازهشهرهایی همچون اصفهان و حتی تهران مهاجرت کردند و با خ
ای نداشتند ناچار از مراجعه برای کار به  را آغاز کردند اما آن بخش از جوانان که سرمایه

کنند و  آنها آنجا کار می. شهرهای اصفهان، کوهپایه، هرند، نائین و حتی اردکان و یزد شدند
. در جاده در حال رفت و آمد هستند گردند و مرتبا شان به ورزنه بازمی بعد از اتمام کار روزانه

شان هم  وضعیت مالی. کنند حدود صد الی دویست نفر از جوانان به این شیوه امرار معاش می
ای نیست که بتوانند در این شهرها خانه خریداری کرده و اقامت دائم در آنجا داشته  به گونه
کرده و به اردکان برای کار  کیلومتر راه را طی ۱۹۰عنوان نمونه، برخی هر روز  به. باشند

کنند که چرخ  سازی و صنایعی کار می آنها در اردکان در همان کارخانجات کاشی. روند می
بسیاری از مردم ورزنه  قادر  ....چرخد های دریغ شده از خود جوانان ورزنه می تولیدشان با آب

آنها، به شورای شهر، به پرداخت قبوض ادارات آب و برق و گاز خود نیستند و برای پرداخت 
های بسیاری از مردم  اکنون این ادارات هم، طلب. کنند بخشداری و یا کمیته امداد مراجعه می

 ....دارند که به خاطر نداری مردم، قابل وصول نیستند

شورای هماهنگی تشکل های صنفی از  آبان22 شنبه سهروز  تحصنگزارش  -*
  در سراسر کشور« فرهنگیان ایران 

شهر و ده ها روستا و بالغ بر صدها مدرسه  52بنا بر اخبار و گزارشات رسیده در بیش از 
 .زدند تحصندست به  آبان00شنبه سهرهنگیان روز ف

تان، کرمانشاه، فارس، مازندران، تهران، اصفهان، این حرکت اعتراضی در استان های کوردس
  .نمود بیشتری داشته است... اردبیل، آذربایجان شرقی، یزد، گیالن، همدان ، البرز، قزوین و 

خواهان رفع ... در استان کوردستان معلمان در شهرهای سقز، مریوان ، سنندج، دیواندره ، 
. ابتدایی حضور موفقی در تحصن داشتند در شهر سقز مدارس. تبعیض از زندگی خود شدند

 .معلمان مریوان به تامین امنیت فعاالن صنفی تاکید نمودند
در استان فارس در شهرهای شیراز ، کازرون و المرد حضور معلمان در تحصن در اعتراض به 

  .کیفیت پایین آموزشی چشمگیر بود
در استان تهران در . وددر خمینی شهر و اصفهان حضور زنان مطالبه گر صنفی عالی ب

شهرهای شهریار، گلستان، بهارستان، اسالمشهر، رباط کریم جمعی از معلمان در تحصن 
 .شرکت کردند

در حالی که سرپل . معلمان تبریز و یزد در این دور از اعتراضات قوی تر از مهرماه ظاهر شدند
فرهنگیان اسالم آباد و ذهاب در مصیبت یک ساله شدن زلزله بود معلمان این شهر همراه با 

 .کرمانشاه در استان خود قوی تر از مهرماه به استقبال تحصن رفتند
  .با وجود جو امنیتی در استان خوزستان برخی فرهنگیان در اهواز دست به اعتصاب زدند

کرجی در استان البرز از فرهنگیان شهر تهران در تحصن پیشی گرفتند و عکس  معلم زنان
 .های متحدانه خود را در گروهها به اشتراک گذاشتند

 .در دور دوم تحصن های اعتراضی در ساری و بابل جمعی از معلمان مازندرانی تحصن کردند
سیستان و بلوچستان، ایالم و  همچنین گزارشاتی مبنی بر برگزاری تحصن در استان های

 .کهکیلویه و بویراحمد برای شورا مخابره شده است
در حالی استقبال روز اول تحصن آبان ماه بهتر از مهرماه بود که متاسفانه بخاطر حمله 

سایبری و هک برخی کاربرها و ادمین ها، بسیاری از عکس ها و ویدئوها در اختیار شورا قرار 
 .نگرفت

ی که وضعیت فالکت بار امروز را رقم زده اند کوشیدند طی روزهای گذشته با همچنین کسان
موج شدید احضارها و تهدیدات توسط حراست آموزش و پرورش بر تحصن تاثیر منفی بگذارند 

نهادهای امنیتی دولتی و خارج دولت نیز برای انحراف و توقف معلمان تالش . که موفق نشدند
ی در جلسات احضار موفق شدند به آنان بقبوالنند که تحصن یک زیادی کردند ولی معلمان حت
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حق قانونی است و حق اعتراض یک حق شهروندی است و نکته جالب اینکه در این جلسات 
اکثر مسئولین و ماموران امنیتی بر محق بودن معلمان صحه گذاشتند و برخورد مناسب و 

اما متاسفانه در برخی استان . د استمحترمانه ای با فرهنگیان داشتند که خود یک دستاور
ها هنوز برخی مسئوالن و ماموران با ادبیات تهدید و ارعاب با معلمان برخورد می کنند که اخبار 

آن منتشر خواهد شد هر چند این ادبیات و برخورد سخت چون گذشته کارایی ندارد و باعث 
 .متحد شدن معلمان خواهد شد

آبان حضور آگاهانه زنان معلم پیشرو بود در استان های  00یک نکته مهم دیگر در تحصن 
مختلف زنان مطالبه گر حضوری درخشان داشتند و در برخی مدارس زنان و مردان معلم 
 .متحدانه در کنار هم عکس گرفتند تا نشان دهند مطالبه گری مرزکشی جنسیتی ندارد

مدارس حضور یافتند و از  جالب اینکه در برخی شهرها مانند سقز فرهنگیان بازنشسته در
مطالبات حمایت نمودند در برخی شهرهای دیگر مانند کرمانشاه ما شاهد حمایت اولیا دانش 

 .آموزان و خود دانش آموزان از تحصن بودیم
 00با توجه به فضای مثبت در مدارس متحصن، پیش بینی می شود بخاطر بازتاب اخبار روز 

 .باشکوه تر برگزار شود آبان03چهارشنبه تحصنآبان 
در تحصن دیروز برخی مدیران با معلمان معترض همراهی کردند که انتظار می رود این 

 .دا نماید و شاهد پیوستن مدارس بیشتری به تحصن شویمهمکاری امروز گسترش پی
 و در  مدارس تمامدر  عصر و صبح شیفتدر  تحصن آبان03چهارشنبهالزم به ذکر است امروز 

 بصورت یکپارچه برگزار خواهد شد و انتظار می رود فرهنگیان عزیز بدون توجه به  مقاطع تمام
تمرکز نمایند و  آموزشی صنفی مطالبات طرح روی برگزاری باشکوه و  انحرافی اخبار و شایعات

به دست ادمین ها  0و8 شورا حامیان  تلگرامی_گروههای عکس ها و ویدئوهای خود را در 
 .برسانند شورا کانال جهت انتشار در 

 پایان
 69آبان  03ساعت یک بامداد 

 ایران معلمان سراسری تحصن متحدشویم
 آبان03چهارشنبه_تحصن

 ماست اتحاد مادر قدرت

رای سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد با ب" مجمع عمومی"اجرای نمایش -*

 یحضور اعضای شورای اسالمی کار فرمایش

 
 

برای سندیکاسازی دولتی و جعلی با " مجمع عمومی"آبان، اجرای نمایش  ۳۳روز گذشته 
اکثریت این افراد را اعضای شورای اسالمی کار تشکیل می . حضور حدود چهل نفر انجام شد

 .ت و بسیج شرکت واحد در این نمایش حضور داشتندهمچنین نیروهای حراس. دادند
در تصاویر ضمیمه امیر قامتی مسئول شورای اسالمی کار فرمایشی و سایر اعضای این 

تشکل فرمایشی و مدیریتی در سامانه چهار همچنین بیژن نبردی عضو شورای اسالمی کار 
آگاهی در این نمایش کارگران شرکت واحد با . فرمایشی سامانه شش را مشاهده می کنید

 .مضحک شرکت نکردند

t.me/vahedsyndica 
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اعالم همبستگی جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  -*
 :نطباطبائی با تحصن سراسری معلما

 
معلمان  -جنبش متشکل کارگران . هاست دومین روز اعتصاب سراسری معلم ۳۵/۸/۱۵۷۹امروز

( مقاومت)به یک مبارزه تهاجمی ( اعتراض)دانشجویان در حال گذار از یک مبارزه تدافعی  -
از اعتراض دفاع . ها نقشی تعیین کننده خواهند داشت در این راستا پیشگامان این بدنه. است

ها به طول  باید تضمین کرد که ناخوشایندی .ی معترض به مقاومت قانع کردن بدنهکنیم به قصد 
 .نینجامد

همه »: به قول معلم ما صمد. كند های اتحاد را منسدد می ترس، زهر مهلكی است كه رگ
 «ریزد اش که نباید ترسید، راه که بیوفتیم ترسمان می

 مزد افزایش/کرده گیر زمین را کارگران درمان کشیده فلک به سر های هزینه -*

  :ست ضروری

 
روزگار بر کارگران، بسیار  : آمده است  ۷۹ابان  ۳۵شنبه چهاردر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

 کبرا. راه استهم  های مدام و اضطراب گذرد؛ روزگار سختی است که با نگرانی سخت می
در تشریح آنچه این روزها بر کارگران  (چادرملو معدن کارگران صنفی انجمن رئیس) علیپور

این دستمزد ناچیز، به اندازه مخارج درمانی خانوارهای کارگری هم نیست؛ : گوید گذرد، می می
 .ست و فریادرسی هم ندارد دنیای کارگر در حال فروپاشی

در این شرایط اگر نخواهند مزد : گوید کند و می اشاره می «زددستم افزایش» او به ضرورتِ 
های اخیر افزایش دهند، زندگی کارگران رو به  کارگران را به اندازه کاهشِ قدرت خرید ماه

توان از کارگر توقع داشت که با انگیزه و توان به  رود؛ اگر این اتفاق نیفتد، دیگر نمی انحطاط می
 .تولید بپردازد

به عنوان : گوید کند و می کارگران اشاره می «درمانی مشکالت  » ان نمونه بهاو به عنو
بینیم که برای تامین  ی کارگران از نزدیک شاهد تقالهای معیشتی آنها هستیم و می نماینده

 .برند ی درمان چقدر رنج می فلک کشیده مخارجِ سربه
در : افزاید و درماِن باکیفیت رفت، میشود سراغ دارو  علیپور با بیان اینکه با این دستمزدها نمی

ی  پیدا کنیم تا همه« گذاِر تکمیلی بیمه»تالش داریم برای کارگران، یک « معدِن چادرملو»
ای  ما کارگران در این شرایط، چاره. کارگران بتوانند قرارداد ببندند و بیمه تکمیلی داشته باشند

ردار شدن از خدمات درمانی نداریم چراکه جز پرداخِت مبلغ اضافه به بیمه تکمیلی برای برخو
های کمرشکن  توانیم از پس هزینه هایمان دچار بیماری شویم، نمی اگر خود و یا خانواده

این فعال کارگری در پایان باز هم بر ضرورت افزایش مزد به میزانی که بتواند کارگران را .بربیاییم
« ثباتی بی»به خاطِر : گوید و می کند نجات دهد، اشاره می« گرسنگی مطلق»از زیر خط 

و تامین « وری بهره»گیری نداریم؛ آقایان حتی اگر فقط به  سردرگم هستیم و قدرت تصمیم
ور  اندیشند، باید ابتدا معیشت کارگران را تامین کنند؛ کارگِر گرسنه، کارگر بهره سود می

  .نیست

 : دعوت به تحصن روز چهارشنبه  -*
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 !همکاران گرامی
 در آذر ماه توسط دولت بسته خواهد شد؟  8361می دانید بودجه سال آیا 

پ اختصاص یابد با وضعیت تورم و گرانی .آیا می دانید اگر بودجه مانند سال های پیش به آ
 پیش رو، معلمان فقیرتر خواهند شد؟

 آیا می دانید پس از نهایی شدن بودجه در مجلس امکان افزایش حقوق وجود ندارد؟ 
 :دانید آیا می

 آیا می دانید اگر امروز اعتراض نکنیم فردا دیر است؟

به تکرار  تلخ « نه»/شدگان آغازگر  نابودی  اموال  بیمه« شستا»سازی  خودمانی -*
 :اندازی  دست

  
شستا یکی از :آمده است  ۷۹ابان  ۳۵در تاریخ چهارشنبه  گار ایلنا،خبرن گزارش پیام عابدیبه 

گویند ورشکسته است و اداره آن  برخی می. گذاری کشور است های سرمایه بزرگترین صندوق
گویند بیش از حد بزرگ است و درگیر فساد پس باید  برخی هم می. را باید به اهلش سپرد

هایی که هزاران  هفت هولدینگ دارد؛ شرکت ها شرکت و شستا ده  .کوچک و اصالح شود
ده هستند و مدیران شستا از گذشته  ها زیان البته برخی از این شرکت. کارگر دارند

قانون اساسی، آنها را واگذار  ۴۴های ابالغی اصل  خواستند که به کمک سیاست می
خروج از »: گوید دولت هم بر اجرای این سند باالدستی پافشاری دارد و در یک کالم می.کنند
تواند، میخی باشد بر تابوت همین به اصطالح  داری اما می  خروج از بنگاه. «داری بنگاه

ها کارگر دارند و صدها کارگر هم به صورت غیرمستقیم  هایی که ده ده؛ شرکت های زیان شرکت
با آذرآب دیگر ها هر کدام ظرفیت آن را دارند که به یک هپکو  این شرکت  .کنند  برای آنها کار می

ها در فضای مجازی منتشر شد و   تصاویری که پس از تجمع کارگران این شرکت. تبدیل شوند
پس چرا باید این شرایط را برای . برخوردهایی که با آنها صورت گرفت، بسیار دردآور بود

گذاری تأمین اجتماعی  ، شرکت سرمایه۱۴۰۴های دیگر فراهم کنیم؟در چارچوب افق  شرکت
، مدیرعامل شرکت «سعید خدامرادی». گذاری است حوزه سرمایه ۳مایل به حضور در  تنها

های انرژی، داروسازی، صنایع  تنها در حوزه: گذاری صبا تأمین در این مورد گفته است سرمایه
مانیم و از سایر  و گروه مالی باقی می( فناوری اطالعات و ارتباطات)تی .سی.معدنی، ای

 ....یمشو ها خارج می حوزه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687101-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687101-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران »از  خبرفوری -*

 
شنیده ها حاکی از این موضوع است که در برخی استان ها عصر امروز مدیران مدارس را به 

 د ادارات دعوت کرده ان
و از آنها خواسته اند با ترفند های تفرقه افکنانه، فردا یک نفر از همکاران را به عنوان نماینده به 

 اداره متبوع جهت جلسه با مسئولین بفرستند
 و همچنین معلمان را تشویق به شکستن تحصن و رفتن به کالس بنمایند

و ایجاد  تفرقهجز ایجاد همکاران گرامی باید دقت داشته باشند که این مساله هدفی به 
 .بین معلمان ندارد انشقاق

کرده و معلمان را مقابل  سازی_موازی، هدف برنامه ریزان این است که با بردن نماینده به اداره
 .هم قرار داده تا پست و مقام خود را حفظ کنند

 .را ابتر نمایند دسیسه#همکاران گرامی می باید با هشیاری کامل این 

@kashowra 

 :است دولتی بخش به بازگشت مازندران نساجی کارخانه بخش   نجات داروی   -*

دبیرخانه کارگر مازندران  :آمده است  ۷۹ابان  ۳۵ه در تاریخ چهارشنب خبرنگار ایلنا،گزارش به 
سازی در استان مازندران از شرق تا غرب استان، جز  خصوصی: گفت« نصرهللا دریابیگی»،

ها، اخراج، تعدیِل کارگران شریف، نارضایتی در جامعه، فقر و فساد اقتصادی،  تعطیلی کارخانه
های اجتماعی، عدم پرداخت مزد به کارگران،  سوءاستفاده از منابع دولتی، ناامنی و ناهنجاری

گری، رانتخواری در جامعه صنعتی و غارت  افزایش شکاف فقیر و غنی، رشد واسطه
توانست زاینده مراکز توسعه اشتغال باشد، حاصل دیگری  های کشور که می سرمایه
های خود در  یتالمللی در زمان اوج فعال این واحد بزرگ به عنوان یک برند بین: گفت یو.نداشت

. هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد کرده بود 9واحد خود، قریب به  4شهر در  شهرستان قائم
اینها همه از این واحد صنعتی ارتزاق . همچنین هزاران شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد شد

د؛ بلکه بردن کردند و مردم مازندران از چراغ روشن و چرخه فعال تولیدی آن نه تنها لذت می می
اقتصاد شهرستان قائم شهر و مازندران از باالی سر این واحد رونق . کردند به آن افتخار می

تر این است که این دوران طالیی در دوران جنگ تحمیلی رقم خورد؛ دورانی  نکته مهم. داشت
عضو کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین ....ها بودیم که شاهد حاکمیت انواع تحریم

دست به دست شدن نساجی مازندران یعنی واگذاری غیرقانونی، : اعی افزوداجتم
این کار بدون انجام . نامه فی مابین غیرواقعی، غیرانسانی، غیراصولی و خالف تفاهم و توافق

هیچ اقدام جدی و تعهدی از جانب بخش خصوصی انجام گرفت و باعث بدبینی جامعه کارگری، 
امروز در این بحراِن تحریِم . مدار استان مازندران شد یتبازنشستگی و مردم شریف و وال

ناجوانمردانه آمریکا، علیه ایران که هم تورم و هم رکود را به دنبال داشته، کارگران این واحد به 
رغم تالش مدیران دلسوِز شرکت چند ماهی است  نفر تقلیل و این عده هم علی 382کمتر از 

ن در شرایطی است که صاحب شرکت سه سال است که ای. اند که دستمزد دریافت نکرده
 .یکبار هم به کارخانه مراجعه نکرده است

گران خوزستان، راه گشای مطالبه گری فراکارخانه ای در سراسر اعتراضات کار -*
 :رکشو

 
شعارهای کارگران هفت تپه در حمایت از اعتراضات هم سرنوشتان شان در گروه صنعتی فوالد 

راه اهواز و اعالم حمایت متقابل کارگران فوالد اهواز از مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kashowra
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/691485-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85


 . گشای اعتراضات فراکارخانه ای در سراسر کشور است
در شرایطی که تعدیل نیروی کار، فقدان امنیت شغلی به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد و نبود 

امنیت شغلی، سیاست های ویرانگر نئولیبرالی خصوصی سازی، ناکارایی مدیریتی، بی 
یان، و دستمزدهای معوقه به عناصر مشترک اعتراضات مزدبگیران کفایتی و بی لیاقتی کارفرما

بخش بزرگی از واحدهای نیمه جان تولیدی در سراسر کشور تبدیل شده و صدای اعتراضات 
محدود کارخانه ای کارگران هم به جایی نمی رسد، تقویت اراده جمعی کارگران، هم افزایی و 

 .پیوند خورده است ت فراکارخانه ایرساتر کردن صدای مطالبه خواهی با اعتراضا

 :دهمین روز اعتراض کارگران نیشکر با اعضاء خانواده  -*

 
 

حضور گسترده و هماهنگ کارگران هفت تپه به همراه خانوادهای آنان در دهمین روز اعتراض 
 مسالمت آنها در مقابل فرمانداری شوش 

 رگران نیشکر هفت تپه خواهان پایان دادن، به مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه هستندکا
 8369/آبان /03چهارشنبه 

 .کانال رسمی کارگران هفت تپه
 
 دیون رد بابت که معدنی صنایع/0055 تا معدن بخش در نفر هزار 05 اشتغال -*

 :اند ورشکستگی آستانه در شدند، واگذار

 

ریزی سازمان  معاون برنامه :آمده است  ۷۹ابان  ۳۵در تاریخ چهارشنبه  خبرنگار ایلنا،گزارش به 
چندی پیش با یک هلدینگ هندی تفاهم : امیر خرمی شاد گفت ،نایع معدنی ایرانگسترش ص

ای در حوزه اکتشاف امضا کردیم که با همکاری شریک روسی خود پودر آلومینیوم به ما  نامه
هایی برای تهاتر  ایمیدرو برنامه: وی ادامه داد .گیرد دهد و در ازای آن شمش آلومینیوم می می

هاست ضمن آنکه این روش برای  م دارد و این به خاطر دور زدن تحریمکاال در دست اقدا
هایی بودیم که  ما جزو اولین سازمان. گذاران و خریداران در بخش معدن نیز جذاب است سرمایه

کارگروه ستاد مبارزه با تحریم در ایمیدرو شکل دادیم و عالوه بر افرادی از سازمان، نمایندگانی 
تاق بازرگانی در آن حضور دارند که هر دو هفته یکبار جلسات آن تشکیل و ا  از وزارت خارجه

هزار  80طرح در دست اجرا داریم که در مجموع  30در سال جاری : وی تصریح کرد... .شود می
خرمی شاد اظهار  .هزار غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد 45نفر اشتغال مستقیم و حدود  122

برداری خواهد  هزار میلیارد تومان به بهره 60طرح به ارزش  56نیز  8422تا  61از سال : داشت
هزار نفر به صورت غیر  56هزار نفر به طور مستقیم و  08رسید که باعث ایجاد اشتغال 

ما چون یک سازمان : خرمی شاد با اشاره به ماهیت این سازمان گفت .مستقیم خواهد شد
استوار باشد هر چند برخی مواقع با  های ما بر این مبنا ای هستیم باید برنامه توسعه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/691540-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/691540-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 41: وی گفت.گیرند های دیگر در اولویت قرار می فشارهای سیاسی مخصوصا نمایندگان طرح
ها را ادامه دهیم  وظیفه ما این است این طرح. های معدنی در مناطق محروم است درصد طرح

شته باشد پس از آن تا بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی تمایل پیدا کند در آن حضور دا
 ....شویم خودمان خارج می

 : اعتراض دیگر باره کارگران روغن نباتی جهان  -*
 

 
آبان برای سومین روز  ۳۵نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان، امروز چهارشنبه  ۱۰۰حدود 

سالهای ماه معوقات مزدی  ۴،  حقوق کارگران از خرداد به این سو پرداخت نشده.اعتراض کردند
 هم دارند ۷۱و  ۷۳

  :موج بزرگ بیکاری در بخش راه و جاده سازی در راه است -*
 

پروژه ها را به حال خود رها کرده و از ادامه .. قرارگاه خاتم االنبیا سپاه، بنیاد مستضعفان و
 ساخت منصرف شده اند

ئین تر بودن افزایش بی سابقه قیمت مصالح ساختمانی در نتیجه سقوط شدید ارزش پول و پا
نرخ تعدیل قراردادهای عمرانی با پیمانکاران مختلف حوزه راه و ساختمان نسبت به سطح 

جاری قیمت ها، فسخ قراردادهای موجود و انصراف از مشارکت در پروژه های عمرانی را در 
  .میان پیمانکاران مختلف دامن زده و بیکاری گسترده تر کارگران این بخش در راه است

با اشاره به قیمت میلگرد « ها گذار در آزادراه های سرمایه دبیر انجمن شرکت»خاشع  خدایار
های میلگرد در  درصدی برای تعدیل قیمت 59نرخ »: آبان به ایلنا گفته 03امروز چهارشنبه 

هزار تومان در اسفند ماه  0حالی است که قیمت میلگرد به صورت متوسط در هر کیلو گرم از 
  تواند میزان افزایش قیمت هم نمی  هزار تومان رسیده و این درصد نرخ تعدیل 5سال گذشته به 

هزار تن میلگرد مصرف  88های عمرانی چیزی حدود  حال اینکه در پروژه. میلگرد را جبران کند
 «.شود می

قطعا با ادامه این شرایط با ریزش قابل توجه نیروی کار و افزایش بیکاری مواجه »به گفته وی 
کنند اما به  هنوز برخی از پیمانکاران از مصالح موجود خود استفاده می»، چون «م شدخواهی

 «.محض اینکه برای تهیه مصالح جدید وارد بازار شوند با مشکالت متعددی مواجه خواهند شد
قرارگاه خاتم االنبیا وابسته به سپاه و جهاد نصر وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت های 

عمده قراردادهای ساخت آزادراهها و سایر پروژه های « بخش خصوصی»مشابه به نام 
ها اقدام جدی  در هیچ یک از این پروژه»عمرانی را نصیب خود کرده اند اما به گفته خاشع 

 «.ها هم از ادامه ساخت منصرف شدند انجام نشده و برخی از این شرکت

 به خواهیم می مسئوالن از/رسید هشتم روز به تپه هفت کارگران اعتراض -*
 :کنند رسیدگی ما مشکالت
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کارگران مجتمع کشت و :آمده است  ۷۹ابان  ۳۵در تاریخ چهارشنبه  خبرنگار ایلنا،گزارش به 
شود، در ادامه اعتراضات صنفی  تپه که تعدادشان نزدیک به هزار نفر برآورد میصنعت هفت 

های  با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری شوش خواسته( اسفند ماه ۳۳)خود، صبح امروز 
به گفته یکی از کارگران، امروز هشتمین روز در ماه جاری است که .صنفی خود را مطرح کردند

ماه حقوق معوقه  ۴ی و کشاورزی در شهرستان شوش برای پیگیری کارگران این واحد صنعت
خود و نامشخص بودن وضعیت مجتمع در ارتباط با تخلف برخی اعضای هیات مدیره و 

 ۹۰۰هزار و  ۳او با یادآوری اینکه بیش از .کنند سهامداران مجتمع اجتماع صنفی برگزار می
متاسفانه : از کارفرما طلبکارند، افزودماه مزد معوقه  ۴کارگر شاغل در مجتمع هفت تپه، 

دهد و در مقابل؛ ما  کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه کارگران واکنشی از خود نشان نمی
کارگران هفت تپه منتظریم تا شاید مسئوالن دولتی در خصوص پرداخت مطالباتمان اقدام 

یم به مشکالت کارگران خواه از مسئوالن می: کارگران گفتند...مشهودی از خود نشان دهند
 .ماه مزد معوقه ناشی شده است، به صورت مشهود رسیدگی کنند ۴که از پرداخت نشدن

 :شعارهای پنجمین روز تجمع و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز -*
 

در پنجمین روز تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در برابر استانداری، 
 :ن شعارهای زیر از سر دادندکارگرا

 نه حاکم نه دولت، نیستند به فکر ملت
 دزدها همه همدستن،راه قانونو بستن

 دروغ بگید ما هستیم،تا آخرش میایستیم
 این همه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی

 کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد

 مافیا آزاده /ای رهبر آزاده

 آتحاد ،اتحاد / فوالد ، هفت تپه 

 :سقز سقف سربلند تحصن باشکوه معلمان -*
 

های صنفی فرهنگیان ایران نشان می دهد که سقز تا این  تاکید شورای هماهنگی تشکل
زمان رکورد میزان مشارکت معلمان در تحصن را نصیب خود کرده و سازنده سقف سربلند 

 .تحصن باشکوه معلمان است
شورای هماهنگی نوشته که در شهرستان سقز،استان کردستان، تقریبا معلمان تمام مدارس 

 .تحصن امروز معلمان مشارکت کردنددر 
شهر معلمان یک یا چندین  48کم در  بر اساس تصاویریی که در کانال شورا منتشر شده دست

 .اند مدرسه یا بیشتر مدارس در این دو روز تحصن، مشارکت کرده



 :کردند راهپیمایی اعتراض نشانه به ایران فوالد ملی گروه کارگران -*

 

گروه ملی فوالد ایران  :آمده است  ۷۹ابان  ۳۵در تاریخ چهارشنبه  خبرنگار ایلنا،گزارش به 
سازی است و  ی و ماشینساز شامل کارخانه فوالدسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله

. ها به تاخیر افتاده است هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آن ۴حدود 
توجهی مسئوالن کارخانه و استانی  ها که با ادامه بی به همین دلیل کارگران این کارخانه

یه از سوی اند، صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی و تامین نشدن مواد اول مواجه شده
به گفتٔه یکی از .کارفرما خیابان منتهی به ساختمان استانداری خوزستان را راهپیمایی کردند

های مردم اهواز در  روی در خیابان به دفتر دو نفر از نماینده کارگران؛ کارگران قبل از انجام پیاده
ای حاصل  یجهمجلس شورای اسالمی در منطقه امانیه شهر اهواز مراجعه کرده بودند که نت

ها در پی عدم تحقق  طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران؛ کارگران این شرکت بار....آنها نشد
های مختلف دولتی همانند  های مسئوالن در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهاد وعده

ن اند و حتی بارها فعالیت روزانه کارخانه با اعتراض کارگرا استانداری خوزستان تجمع کرده
 ....متوقف شده است

 :هزار نفر به جمعیت بیکاران خوزستان اضافه شده است 05طی دو سال،  -*
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  : می نویسد عصرجنوب تلگرامی کانال نوشته به

هزار نفر به آمار بیکاران استان اضافه شده و این امر  42ظرف دو سال گذشته : خوزستان گفت
 .ر حوزه اشتغال را زیر سوال می بردعملکردها د

امید حاجتی روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان در سالن جلسات استاندار 
دو دغدغه اصلی در استان وجود دارد؛ یکی در زمینه مسایل محیط : خوزستان اظهار کرد

جوانان زیستی که شامل بحث کیفیت آب و الودگی نفتی است و دیگری نیز موضوع بیکاری 
 .است

اعتراضات کارگران خوزستان، راه گشای مطالبه گری فراکارخانه ای در سراسر  -*
 :کشور

 
شعارهای کارگران هفت تپه در حمایت از اعتراضات هم سرنوشت شان در گروه صنعتی فوالد  

اهواز و اعالم حمایت متقابل کارگران فوالد اهواز از مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، راه 
  .گشای اعتراضات فراکارخانه ای در سراسر کشور است

در شرایطی که تعدیل نیروی کار، فقدان امنیت شغلی به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد و نبود 
امنیت شغلی، سیاست های ویرانگر نئولیبرالی خصوصی سازی، ناکارایی مدیریتی، بی 

عناصر مشترک اعتراضات مزدبگیران  کفایتی و بی لیاقتی کارفرمایان، و دستمزدهای معوقه به
بخش بزرگی از واحدهای نیمه جان تولیدی در سراسر کشور تبدیل شده و صدای اعتراضات 

محدود کارخانه ای کارگران هم به جایی نمی رسد، تقویت اراده جمعی کارگران، هم افزایی و 
 .ده استرساتر کردن صدای مطالبه خواهی با اعتراضات فراکارخانه ای پیوند خور

  :کارگران ایران در راه همسبتگی طبقاتی -*
 

روز چهارشنبه در دو اجتماع هزاران نفری کارگران در اهواز و شوش، کارگران شعارهایی در 
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، یکی از این «فوالد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد». همبستگی با اعتراضات یکدیگر را فریاد زدند
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، . تاکید می کرد شعارها بود که بر اتحاد مبارزاتی کارگران

، خطاب به کارگران گروه ملی فوالد «نان، کار، آزادی»پس از این تظاهرات در پیامی با عنوان 
 :ین اطالعیه را در زیر می خوانیدمتن ا. اهواز بر این همبستگی طبقاتی تاکید کرد

  نان، کار، آزادی
  :کارگران هم زنجیران

بانماه کارگران فوالد اهواز در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود، در مقابل آ ۳۳دیروز 
 .استانداری اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند

ضمن همبستگی از " فوالد هفت تپه اتحاد اتحاد" کارگران مبارز فوالد اهواز با سر دادن شعار 
با اتحاد و با همبستگی طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه ، اعالم داشتند که طبقه کارگر باید 

 .ایستادگی کننددر مقابل صاحبان سرمایه 
 کارگران هم زنجیر ؛

 .کارگران هفت تپه صدای همبستگی شما را شنیدند
کارگران نیشکر هفت تپه هم به مانند شما کارگران فوالد اهواز، باور دارند که باید متحد شد و 

 .حقوقی ها گره کردیکدل و یکصدا مشت ها را بر علیه این بی 
ما کارگران باید بتوانیم به مانند یک خانواده بزرگ کارگری، از خواست و مطالبات خود یک صدا، 

 .دست به اعتراض بزنیم
درد ... درد کارگر هفت تپه، درد کارگر فوالد اهواز، درد کارگر هپکو، درد کارگر آذرآب، درد کارگر

 .ران استتمام کارگران مورد ستم و استثمار در ای
فرقی ندارد من کارگر در کدام کارگاه و کارخانه، در کدام مدرسه و بیمارستان و یا در کدام 

 .مزرعه مشغول به کار هستم
آنچه ما را به مثابه یک خانواده متحد و متشکل می کند درد و رنج مشترکی است که هر روزه 

 .حبان سرمایه به ما تحمیل می شودتوسط صا
 کارگران؛

هایی از این همه تبعیض، نابرابری و بی حقوقی، راهی جز آتحاد سراسری در پیش برای ر
 .روی ما نیست

  .باید با ارتباط تنگاتنگ با برنامه های مشترک، اعتراضات مشترک را به پیش برد
 .توان و نیروی ما در همبستگی و انسجام سراسری ما کارگران است

پایان دادن به تحقیر و استثمار، باید خانواده بزرگ ما برای پایان دادن به فقر و فالکت، برای 
 .ارگران در سراسر ایران متحد شودک

 کارگران؛
 !همراه شو عزیز. ا درمان نمی شوداین درد مشترک هرگز جدا جد

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 آبانماه ۳۵

 :از اراک نیز دستگیر شد  فاطمه بهمنی -*

 



همه . آبان توسط وزارت اطالعات بازداشت شده است ۳۳فعال صنفی از اراک  بهمنی فاطمه

 بازداشت شده گان تحصن دو روزه معلمان باید بی قید و شرط آزاد شوند

 :بازداشت هشت معلم در خراسان شمالی -*
ی انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، بازداشت شنیده می شود هفت تن از اعضا

 .شده اند
خانم واعظی، حمیدرضا رجایی، سعید حق پرست، علی فروتن، حسین رمضانپور، محمد رضا 

 .رمضان زاده،محمد رباطی و حسن جوهری دوشنبه شب هفته جاری بازداشت شده اند
سیزده معلم در سطح  شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان کشور طی بیانیه ای از بازداشت

 کشور گفته بود که هشت تن آنها از خراسان شمالی می باشند

  :داراب اخراجی کارگران از تعدادی تجمع -*

 
جمعی از کارگران اخراجی شرکت پیمانکاری تصفیه خانه فاضالب شهری داراب در :۷۹آبان ۳۴

  استفاده از نیروی بومی از خواسته های تجمع کنندگان است. مسیر آبشیب تجمع کردند

 :قصد دستگیری بدون حکم قضایی -*
 

چند تن لباس شخصی که ادعا می کردند ، نیروهای  ۳۱ساعت  ۷۹آبان  ۳۴امشب پنج شنبه 
کانون  امنیتی بوده و مامور دستگیری آقای عباس معارفی زنجانی عضو پیشین هیات مدیره ی

صنفی معلمان تهران هستند،بدون دردست داشتن حکم قضایی قصد ورود به منزل ایشان را 
 .داشتند ، اما استاد معارفی از ورود آنان به خانه جلوگیری کرد

 .ماموران پس از نیم ساعت انتظار دست خالی محل را ترک کرده و متواری شدند
 

نامیده " استاد" کانون صنفی معلمان تهران آقای معارفی که از طرف اعضای هیات مدیره ی 
شده است،یک هفته پیش به خاطرنوشته هایش، که در تلگرام منتشر می کند، بطور تلفنی 

 .از طرف ارگان های ناشناخته ی منطقه ،تهدید به بازداشت شده بود
های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون  ی شورای هماهنگی تشکل اطالعیه -*

 سرکوب فعاالن صنفی و بازداشت های اخیر
 

 بنام خداوند جان و خرد
با سرافرازی پشت سر گذاشتند که  را در حالی ۱۵۷۹معلمان ایران ،تحصن مهر و آبان ماه 

روند سرکوب و احضار فعاالن صنفی از مهرماه ، هرگز متوقف نگشته و در روزهای منتهی به 
 .تحصن، این روند تشدید شده است

 
ی اطالعات ، اطالعات سپاه ، حراست ها و پلیس امنیت، تقریبا در تمام  احضار به اداره

فعال صنفی از جمله  32دست کم تاکنون . است های فعال در تحصن صورت گرفته استان
نفر پیام  52بازرس شورای هماهنگی احضار و بازجویی شده اند و بیش از  لطفی اسکندر

 .معلم بازداشت شده اند 80کشنبه تاکنون دست کم تهدید دریافت نموده اند واز روز ی
تحصن مهر  دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی که بعد از رمضانزاده محمدرضا

بازداشت و به تازگی آزاد شده بود با یورش نیروهای اطالعاتی روز دوشنبه باز هم دستگیر 
ی انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی  نفر از اعضای هیات مدیره 5شده است و در پی آن 
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دستگیر شده و  رمضانپور حسین، رجایی حمیدرضا، فروتن علی، پرست سعیدحقبه نام های 
  .به مکان نامعلومی منتقل شده اند

توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده  کروشات_علیو  نامی_پیروزدر خوزستان نیز آقایان 
رسی به گوشی آقای نامی اقدام به ارسال پیام جعلی نیروهای امنیتی پس از دست. اند

 .مبنی بر لغو تحصن نمودند
از فعاالن  واعظی و خانم  رباطی محمد آقای  همچنین گفته می شود در شهرستان شیروان

 .صنفی بازداشت شده اند
همچنین خبر بازداشت فعاالن صنفی در استان های فارس و مرکزی برای شورا ارسال شده 

فعال صنفی  بهمنی فاطمه و کرد محمدفعال صنفی از شیراز  زحمتکش محمدعلیاست آقای 
 .از اراک از دیگر افراد بازداشتی هستند

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید خط سرکوب و 
بازداشت فعاالن صنفی نسبت به پیامدهای آن به مسئوالن و نهادهای امنیتی هشدار میدهد 

د سرکوب و پرونده سازی و بازداشت فعاالن صنفی و آزادی بدون قید و و خواهان توقف رون
  .شرط آنان است

بدیهی است در صورتی که روند برخوردها ادامه یابد شورای هماهنگی حق هر گونه اعتراض 
ی فرهنگیان ایران بنا بر اصول قانون اساسی الزم و ضروری می  قانونی را برای خود و جامعه

 .داند
 هنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران شورای هما

 69آبان  24
 در صورت نیاز ، این اطالعیه به روز خواهد شد 

@kasenfi 

 : در اهواز  مبازداشت دو معل -*

 
پیروز نامی، فوق لیسانس کامپیوتر و دبیر ناحیه چهار اهواز و علی کروشاتی، لیسانس اقایان 

زبان انگلیسی و دبیر ناحیه یک اهواز که به ترتیب دبیر و نائب رئیس کانون صنفی معلمان 
شنبه، دو صبح، روز اعتصاب از سوی سپاه چهارشیر اهواز  خوزستان هستند، بامداد سه

 . اند بازداشت شده
معلم، از طریق موبایل   ماموران اطالعات سپاه همان شب و بالفاصله پس از بازداشت این دو 

های کانال خبری کانون معلمان خورستان است خبر جعلی لغو  آقای نامی که از جمله ادمین
 .کنند تحصن را در کانال کانون خوزستان منتشر می

اند و همین موجب نگرانی همکاران آنان در خوزستان  معلم بازداشتی هنوز آزاد نشده این دو

 تشده اس

 :تبه اطالعات سپاه احضار شد و مورد بازجویی قرار گرف لطفی اسکندر -*
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در دومین روز تحصن اعتراضی معلمان، اسکندر لطفی، عضو انجمن صنفی معلمان 
 .مریوان از طرف اطالعات سپاه تهدید، احضار و مورد بازجویی قرار گرفت/کردستان

 .ظاهراً هدف از این احضار شکستن اعتصاب معلمان استواِر مریوان بود
در اختیار اطالعات سپاه بود، تجمع با این که این فعال سرشناس صنفی روز دوم اعتراضها 

معلمان مریوان به طور باشکوه برگزار گردید، فعاالن صنفی و معلمان مریوان در خواسته های 

 .خود بر توقف احضار وی تاکید و پافشاری نمودند

 محمد خاکساری: از  سکوت هرگز؛حمایت از دستگیر شدگان معلم با همه توان -*
است، تا فعاالن مدنی سکوت " دید و زندانی کردن فعاالن مدنیفشار، ته"سیاست حاکمیت 

سال است این روش  42. کنند و از فعالیت خود برای احقاق حقوق مدنی و صنفی خود بکاهند
  .را انجام می دهند

 بار ها خدمت همکاران عرض کرده ام
ای حاکمیت ایجاد بر فعاالن معلم، همکاران باید هزینه ای در مقابل هزینه کردن حاکمیت برای

 .کنند تا سیستم سرکوب باز ماند
هرگاه در مقابل  .خود این اگاهی را بدست آورده اند همکاران طی مدت فعالیت صنفی

همکاران از شرایط . می کند سکوت کنند، حاکمیت بیشتر دستگیر دستگیری های معلم
ا هدف آزاد کردن همکاران از داخل ب. آگاه شوند، حاکمیت تحت فشار جهانی است کنونی 

تجمع جلوی وزرات خانه و ادارات "اعتراض ها از . همکاران در بند باید به حاکمیت فشار آورند
 .ها انجام گیرد" اموزش وپرورش و ادامه تحصن

 .هدف تجمع آزادی معلمان بازداشتی و دربند باشد
فعالیت صنفی معلمان با اگر همکاران نتوانند همکاران بازداشتی و زندانی خود آزاد کنند، ادامه 

می گیرد و دیگر همکاران "ترس و وحشت فرا "چون بدنه معلمان را . مشکل مواجه می شود
 .در تجمع ها وتحصن ها شرکت نمی کنند

شرایط کنونی . توان سرکوب را باید از حاکمیت گرفت. نباید گذاشت این اتش خاموش شود
 .گسترده کند نیست، که حاکمیت بتواند دستگیری های 11شرایط 

خانواده های . به اعتقاد اینجانب سکوت در مقابل دستگیرشدگان معلم و دربند جایز نیست
  .بازداشتی ها و زندانیان چشم راه فعالیت همکاران هستند تا دستگیر شدگان آزاد شوند

دیدی معلمان تو را "اینجانب تجربه بازداشت دارم، مرتب بازجو سرکوب و سرزنش می کند، که 
   .پس اقرار کن...ازاد نکردند

" خانواده بازداشتی ها  .همکاران بازداشتی تحت بازجویی شدید امنیتی هستند"اکنون 
 .خانواده ما همکاران هستند

بار ها بازجوها به من گفته اند . خانواده های زندانی گوش به تهدیدات نهادهای امنیتی ندهند
ما . مشکل ایجاد می کند رای ما از نظر بین المللیزندانی دیگر ب 82،یک زندانی معلم برابر 

 .بازداشتی و زندانیان را تنها بگذاریم نباید همکاران 
هیچکس در حاکمیت فکر آزادی معلمان بازداشتی . این گره بدست شما همکاران بازمی شود

  .و زندانی نیست
اینجانب تجربه . اد کنندهمه وعده و وعید می دهند، تا در مقابل اعتراض های معلمان ترمز ایج

خود راخدمت عزیزان وهمکاران عرض کردم، تصمیم نهایی با شورای هماهنگی تشکل های 
که دراین شرایط چه تصمیمی . صنفی فرهنگیان ایران و تشکل های صنفی فرهنگیان است

 .برای رهایی معلمان در بازداشت شده و زندانی بگیرنند

 :خوزستان کننده در  تجمعات کارگری نگران -*
 

طی هفته های گذشته، تجمعات کارگری در  : آمده است  عصرجنوببه نوشته کانال تلگرامی 
 .استان خوزستان به شکل نگران کننده ای افزایش یافته است

ها تا موج جدید اعتراضات کارگران گروه ملی و  از تجمعات کارگری در پاالیشگاه ها و پتروشیمی
 ها هفت تپه و کارگران شهرداری

تنها دو تجمع اخیر کارگران دو شرکت صنعتی خوزستان در مقابل استانداری و فرمانداری 



شود که با احتساب خانواده های آنان جمعیتی  شود می هزار کارگر می ۸شوش،؛ شامل 
 .روزها دچار مشکالت شدید زندگی شده اند زند که این هزار نفری را رقم می ۱۱بیش از 

انی با حساسیت بیشتر نسبت حل مشکالت کارگری چاره اندیشی طلبد مسئولین است می

 .جدی کنند

 ؟آیا مسئوالن برای حرف های این کارگر نیشکر هفت تپه پاسخی دارند -*
 

: یوسف بهمنی، از کارگران معترض نیشکر هفت تپه در سخنانش در جمع کارگران پرسیده
رای هزار میلیارد تومان ببرد و آنوقت ب ۱۵و به بهانه آن،  تپه هفت چطور است یک نفر میتواند از

هزار میشوند  ۱۳که با خانواده هایشان بیش از  کارگر هزار ۳معوقه  حقوق میلیارد تومان ۱۴

 ؟و کسی در این مملکت پاسخگو نباشد اینهمه باید فریاد کشید

  :رمانشاهیفرید ک: از  مهمترین ویژگیهای تحصن اخیر -*
 

  :مهمترین ویژگیهای تحصن اخیر عبارت بود از
مشکالت ارتباطی و امنیتی ایجاد شده برای کنشگران و فعالین جنبش معلمان که با １- 

  .ری تحصن انجام شد با شکست کامل روبرو شدهدف جلوگیری از برگزا

شرکت گسترده معلمان مدارس از استانهای مختلف کشور بیانگر یک وحدت و همبستگی ２- 

  .بسیار مهم در بین معلمان است

. حضور گسترده زنان در صف اول مطالبه گری پتانسیل و توان بیشتری رو به این تحصن داد３- 

  .های قبلی هم بارز بودهو البته این مساله در تحصن 
 .دانش آموزان و خانواده هایشان از تحصن معلمان حمایت کرده و در آن مشارکت کردند４- 

در برخی مدارس همکاران شجاع با اعتصاب یک نفره سکوت را شکسته و درس استواری ５- 

 .و مطالبه گری دادند که شایسته تقدیر است
ه پیدا کند و اگر جواب نداد و بخصوص همکاران گرامی این تحصن ها بایستی ادام: نتیجه اینکه

. و در بند آزاد نشدند بایستی به اقدامات اعتراضی دست زد و شیوه کار را بازنگری کرد

 .بازسازی و گسترش دادهمچنین بایستی کانونهای صنفی معلمان در شهرها واستانها را 

 نماینده مجلس در دست انگشتان تعداد به کارگران میلیونی ۰۳ جامعه -*
 :کنیم می خرج آوریم، درمی که هرچقدر/ندارند

نماینده )محمدرضا منصوری   :آمده است  ۷۹ابان  ۳۳ جمعهدر تاریخ  خبرنگار ایلنا،گزارش به 
میلیونی به  ۴۰این جامعه :گفت( مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

دم ما عده کافی که برای جامعه کارگری ق. تعداد انگشتان دست در مجلس نماینده ندارند
شناسی  باید آسیب: وی افزود.ام کنم که کارگری کرده من خودم افتخار می. بردارند، نداشتیم

ها قابل  تمام اتفاقات ما پیش از تحریم. کنیم که چه اتفاقی در حوزه اقتصاد ما رخ داده است
چطور . من همیشه اعتقاد داشتم چو دخلت نیست، خرج آهسته کن. پیش بینی بودند

 ۱۰حداکثر . مثل سوریه و نیکاراگوئه ارزش پولش در مقابل دالر ثابت باشد شود کشوری می
اگر یک واحد پولی با . دهد توان فقط سود داد و تولید نکرد بعد از آن فروپاشی رخ می سال می

شود، در چهار سال دوم چهار  درصد در بانک بگذاریم، در چهار اول میزان آن دو برابر می ۳۴نرخ 
سال پیش  ۴۰بنابراین فرض کنید که آن یک میلیاردی که ما . رود ترتیب جلو می برابر به همین

این همه پول از . رسید میلیارد تومان می ۳۰۴۸ایم با روندی که پیش گرفتیم اکنون به  گذاشته
 ۴۰۷۱ایم؟ چهار سال دیگر این پول تبدیل به  کجا آمد آیا ما یخچال تولید کرده و آن را صادر کرده

این کارهایی که ما با اقتصاد ایران کردیم اگر با اقتصاد آلمان : وی افزود.شود تومان می میلیارد
فروپاشی . کنیم آوریم، خرج می هرچقدر که درمی. کرد شد آنجا را هم نابود می هم می

اش را  رود یک سوم هزینه کسی یک سفر خارج که می. بینی و طبیعی بود اقتصادی قابل پیش
درصدی،  ۳۴گذاشتند و با افزایش  انی بودند که از امارات در ایران پول میکس. دهد دولت می

کردند من نگران این هستم که اکنون مسئوالن خودشان را  دالری پولشان آن را برداشت می
توانیم آن را  ما شبه خودرو داریم برای همین هم نمی: گفتوی ... .به خواب زده باشند
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سال آنهایی که  ۳۰در این . مان درست کار کنیم ولید و صنعتما نتوانستیم برای ت. بفروشیم
در اروپا از . آید شود ارزش پولی پایین می وقتی درآمد کم می. بلد بودند خوردند و زدند و بردند

ای است که صفرهای برخی درآمدها  گیرند اما در ایران به گونه درصد مالیات می ۱۰یک پزشک 
انیم سود بانکی را دو سه درصد کنیم و صادرات خوبی انجام ما اگر بتو. توان شمرد را نمی

مان را به شکلی  چرا ما فرش. مند شویم توانیم از زندگی مناسبی بهره دهیم آن موقع می
ما اگر بلد . کنیم؟ تولیدکننده ما تولید محصوالت خوب را به خوبی بلد نیست مناسب صادر نمی

تولید ما باید . یستی قادر به صادرات آن هم باشیمبا بودیم خودروی خوبی را تولید کنیم می
 .صادرات محور باشد

دار  در آمریکا هم این گونه سرمایه. سود بانکی در حد دو سه درصد باید باشد  :وی تصریح کرد
ما . ها از کشور خارج شده است بسیاری از پول. شود شود که در کشور ما ایجاد می ایجاد نمی

در شرایطی که بخواهیم اقتصاد ناسالم تبدیل به یک . اعمال کنیمتا حدی باید ریاضت را 
تواند مفید واقع شود اما باید راهکاری بیابیم که جلوی خروج پول  اقتصاد سالم کنیم، تحریم می

 .از کشور را بگیرد

 :کشاورزان قهدریجان اصفهان همچنان موضوع حقابه را دنبال می کنند  -*

 

سکوت :حضوراعضای شورای شهردرجمع کشاورزان و حق آبه داران قهدریجانی
وزیرنیرو،استاندار،نمایندگان و رسانه های استان اصفهان در برابرمظلومیت کشاورزان وحقابه 

 داران استان یک فاجعه بزرگ است

  ی فعالین صنفی فرهنگیان استان فارس اطالعیه -*
 :شاعتراض به دستگیری آقای محمد علی زحمتک

 
 دبنام خداوند جان و خر

پشت سر گذاشتند که  در حالی با سرافرازی را ۱۵۷۹معلمان ایران ،تحصن مهر و آبان ماه 
روند سرکوب و احضار فعاالن صنفی از مهرماه ، هرگز متوقف نگشته و در روزهای منتهی به 

 .تحصن، این روند تشدید گردیده است
ی اطالعات ، اطالعات سپاه ، حراست ها و پلیس امنیت، تقریبا در تمام  احضار به اداره

 و احضار# فعال صنفی ۵۰کم تاکنون  دست. های فعال در تحصن صورت گرفته است، استان
روز یکشنبه تاکنون دست نفر پیام تهدید دریافت نموده اند واز  ۳۰شده و بیش از  بازجویی#

 .شده اند بازداشت# معلم ۱۳کم 
 شیراز فعال صنفی زحمتکش_محمدعلی درمیان این بازداشت فعاالن صنفی ،همکارمان آقای

 دجزو دستگیر شدگان این تحصن توسط نیروهای امنیتی میباشن
کومیت شدید خط سرکوب و بازداشت فعاالن مافعالین صنفی فرهنگیان استان فارس ضمن مح

آن به مسئوالن و نهادهای امنیتی هشدار میدهیم و خواهان توقف  صنفی نسبت به پیامدهای
 . هستیم روند سرکوب و پرونده سازی و بازداشت فعاالن صنفی و آزادی بدون قید و شرط آنان

ریعتر همکارمان بوده و ما فعالین صنفی فرهنگیان استان فارس خواستار آزادی هرچه س
روند برخوردها  بدیهی است اگر آقای محمد علی زحمتکش هر چه سریعتر آزاد نشود واین

بنا بر اصول  ی فرهنگیان ایران ادامه یابد حق هر گونه اعتراض قانونی را برای خود و جامعه
 .قانون اساسی الزم و ضروری می دانیم

 سفعالین صنفی فرهنگیان استان فار

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%B4
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2


 ۹۷آبان  ۳۳
 .از همه همکاران درخواست داریم در این کمپین به ما بپیپوندند

KoChtMRzRuqOayw-https://t.me/joinchat/IeWpe0 

درودخدمت شیرمردان وشیرزنان هفت تپه  باسالم و همکاران از ارسالی پیام -*
 : قهرمان

 
آبان ماه همکاران عزیزدرمقابل مصلی شهرستان شوش،نمایش  ۳۳امروزجمعه

 .یداقتدارواتحادوهمدلی رابه تمام دنیانشان داد
واقعا زبان قاصراست ازاین همه همدلی ویکپارچگی وبه احترام این مردم بابصیرت وحق طلب 

 .بایدازجای خودبلندشدوکاله ازسربرداشت وسرتعظیم فرودآورد
یک تشکرویژه ازبانوان غیرتمندی که امروزهم همچون روزهای گذشته دوشادوش برادران 

دعوت ویژه ازسایربانوان می کنیم که خوددراین راهپیمایی حضورداشتندوهمچنین یک 
فرداهمراه بابرادران وهمسران وپدران خودوهمراه بابچه هاحضورداشته باشندتاروحیه بخش 

 .خانواده های خودباشند
 احسنت براین کارگران متمدن هفت تپه

امروزچهارمین روزتجمع مقابل فرمانداری شوش وهمچنین حرکت مسالمت آمیز دربازارشوش 
  یزمسالمت آمیزانجام شدونه خون ازدماغ کسی آمدونه به کسی یاارگانی توهینبود،همه چ

 .شدوبازهم خط بطالنی کشیدندبرکسانی که کارگران راخشونت طلب معرفی می کنند
بازهم یک گِله می کنیمازهمکارانی که دراین چندروزبنابه هردلیلی ازحضوردراین تجمعات 

 .قانونی ومسالمت آمیزخودداری کرده اند
یه تشکرویژه هم ازبازاریان وکسبه ومردم شوش می کنیم که امروزهمراه باکارگران هفت تپه 

 .حضورداشتندویاقلبشان به عشق ماکارگران تپید
آبان ماه بازهم ثابت قدم ترازهمیشه درب فرمانداری تجمع خواهیم کردوازتمام  ۳۱فرداشنبه 

 .های خودتشریف بیاورند همکاران عزیز خواهشمندیم این بارهمراه باخانواده
 .صبح پیروزی نزدیک است

   زنده بادکارگر زنده باداتحاد
 زنده بادهفت تپه

 .کانال رسمی کارگران هفت تپه
 ۷۹ابان  ۳۳جمعه 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 :کودکان در کنار پدران و مادران خود در هفت تپه -*

 
حضور فرزندان همکاران ما در دوازدهمین روز اعتصاب سراسری و مسالمت آمیز کارگران هفت 

  تپه
 .کانال رسمی کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۹ابان  ۳۳

tg://join/?invite=IeWpe0-KoChtMRzRuqOayw
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 بازگرداندن خواستار/شوش شهر در تپه هفت مجتمع کارگران اهپیماییر -*

 :هستیم دولت به مجتمع خصوصی مدیریت

  

در ادامه اعتراضات صنفی  :آمده است  ۷۹ابان  ۳۳ جمعهدر تاریخ  خبرنگار ایلنا،گزارش به 
کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، شماری از کارگران این واحد صنعتی صبح امروز 

بعد از اجتماع چندین باره مقابل ساختمان فرمانداری شوش، خیابان ( آبان ماه ۳۳جمعه )
: کارگران گفت یکی از.منتهی به میدان هفت تپر تا مصلی شهر شوش را راهپیمایی کردند

هزار کارگر رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل دارد  ۴مجتمع کشت و صنعت هفت تپه حدود 
به همین دلیل کارگران این . که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است

اند، صبح امروز در  توجهی مسئوالن کارخانه و استانی مواجه شده ها که با ادامه بی کارخانه
تراض به معوقات مزدی و مشخص نشدن وضعیت مجتمع از سوی کارفرما خیابان منتهی به اع

به گفته وی؛ برپایی اجتماع صنفی .میدان هفت تیر تا مصلی شهر شوش را راهپیمایی کردند
ست که در جریان این کنش صنفی، کارگران به صورت نمادین تابوتی را که  صبح امروز در حالی

نوشته شده بود را حمل و تشییع « م نان ده شرکت هفت تپهمرحو»روی آن عنوان 
بخش اصلی اعتراض : کارگر دیگری درباره مطالبات صنفی کارگران هفت تپه گفت.کردند می

ست که اخیرا در ارتباط با محکومیت تعدادی از اعضای هیات  کارگران نیز ناشی از مشکالتی
دعای کارگران؛ با افزایش مشکالت این طبق ا.مدیره و سهامداران مجتمع بوجود آمده است

کارگر نامشخص بوده و  ۴۳۰۰کارخانه، در حال حاضر وضعیت مدیریتی این مجتمع با بیش از 
کارگران امروز با حضور در مصلی شوش، خواستار بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع 

 .بزرگ به بخش دولتی هستند

 
 :تشعارهای کارگران معترض نیشکر هفت تپه بساط نماز جمعه را به هم ریخ -*
 

حضور اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب در نماز جمعه، بساط شان 
پس از پایان خطبه نخست نماز جمعه شوش با »به گزارش ایرنا کارگران . را به هم ریخت

 «صدای بلند رسیدگی به مطالبات خود را خواستار شدند
امام جمعه شوش بارها خواستار نشستن کارگران شد ولی عده ای از »براساس این گزارش 

 «.دقیقه تاخیر آغاز شد 82آنها توجهی نکردند و خطبه دوم نماز جمعه با حدود 
 :کارگران حین سخنرانی شعار می دادند

  صداوسیمای میلی نمی خواهیم،
  این همه لشکر اومده جونش دیگه سراومده،

 ،نماینده مجلس استعفا استعفا
  سرمایه دار شیاد نمی کنیم اعتماد،

 ،ما حقمون رو می خواهیم/ وعده دروغ نمی خواهیم 
  جوشه،خون کارگربه / بیگی توعیش نوشه 

  هیات من الذله
 ممسئولین بی لیاقت نمی خواهی

گفتنی است کارگران معترض خواستار شده اند که فردا در اولین روز هفته مدارس و مراکز 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/692318-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/692318-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


علیه کلیه جمعی کارگران و خانواده های شان  کسب و کار تعطیل شده و اعتراض دسته
 .خصوصی حال و آیندهآنان را به تارج برده است کسانی صورت گیرد که بخش

  : عمومی مجمع بسوی پیش -*
 

 
 

 پیگیری راهکارها برای برگزاری مجمع عمومی مستقل: تموضوع نشس
در نشست امروز کارگران آمادگی خود را برای برگزاری دومین مجمع عمومی مستقل 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر اعالم کردند و با همبستگی 
کارگران انزجار خود را از توطئه همچنین . قدم به قدم بسوی مجمع عمومی حرکت خواهیم کرد

 .سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی اعالم کردند
 لینک کانال

t.me/vahedsyndica 

فرمایشی در پروژه امنیتی سندیکاسازی دولتی در شرکت ” مجمع عمومی“شکست  -*

 :رانی تهرانواحد اتوبوس

http://vahedsyndica.com/archive/3394 

 ۷۰۳۱, ۵۵آبان 

 
فرمایشی در پروژه امنیتی سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد ” مجمع عمومی“شکست 

 اتوبوسرانی تهران

جدیدترین پروژه ضد کارگری دولت جمهوری اسالمی ایران توسط نهادهای امنیتی و وزارت کار 
و سندیکای و همکاری مدیریت شرکت واحد، حراست و شورای اسالمی کار، علیه کارگران 

این پروژه سندیکاسازی دولتی، با وجود تمام هیاهو و . کارگران شرکت واحد در جریان است
امکاناتی که در اختیار عاملین پروژه گذاشته شده است با آگاهی کارگران و سندیکای کارگران 

شرکت واحد و حمایت جنبش مستقل کارگری ایران در فاز اجرای برگزاری مجمع عمومی 
این پروژه سندیکاسازی دولتی از . و فرمایشی با شکست مفتضحانه مواجه شدقالبی 

تابستان امسال با عاملیت سعید ترابیان و حسن میرزایی از اعضای سابق و منفک شده 
ازسندیکای کارگران شرکت واحد که به طور مستند با نیروهای امنیتی، مدیریت و شورای 

 .شده است اسالمی کار همکاری کرده اند پیش برده

tg://resolve/?domain=vahedsyndica


عوامل این پروژه امنیتی، با جعل نام و سوء استفاده از آرم سندیکا و نشر چند مطلب، کارگران 
آبان ماه دعوت  ۳۳در تاریخ ” مجمع عمومی“شرکت واحد را به شرکت در یک به اصطالح 

آنها آزادانه و با پشتیبانی نیروهای امنیتی، حراست و شورای اسالمی کار و بدون . کردند
. یچگونه ممانعتی در خطوط شرکت واحد برای فریب کارگران و جذب نیرو به آب و آتش زدنده

ورودی درب بوستان واحد  -کارفرما–در روز برگزاری این مجمع جعلی، مدیریت شرکت واحد 
را در اختیار آنان قرار داده بود و از انتظامات رسمی شرکت واحد که ( مجتمع پذیرایی و رفاهی)

عالوه براین شرکت واحد . ت شرکت واحد هماهنگ شده بود به محل آورده بودندتوسط حراس
برای انتقال افراد به محل، اتوبوس تدارک دیده بود و همه امکانات الزم را در اختیار عاملین این 

همچنین تعدادی از اعضا و سران شناخته شده شورای اسالمی . صحنه آرایی قرار داده بودند
پرواضح است نه . امنیتی به محل مجمع فرمایشی آمدند-جام این تجمع دولتیکار نیز برای ان

انتظامی به این تجمع جود نداشت بلکه دولت و عوامل -تنها بیمی بابت یورش نیروهای امنیتی
امنیتی و حراست و شورای اسالمی کار، امنیت حضور در این معرکه را تامین کرده بودند و 

با وجود تمامی این امکانات و تقالها، کارگران آگاه . قر شده بودپلیس امنیت نیز در محل مست
شرکت واحد در این نمایش مضحک و مجمع جعلی، فرمایشی و ضد کارگری شرکت نکردند و 

 .امنیتی رقم زدند -ننگ دیگری را برای کلیه آمرین، عاملین و حامیان این پروژه دولتی

ملین این معرکه و نیز با احتساب تعداد تمام با احتساب تعداد تمام سازمان دهندگان و عا
نفر که آنهم عمدتا اعضای شورای اسالمی کار و نیروهای  ۴۳کاندیداها، تنها جمعیتی حدود 

جعلی شرکت ” مجمع عمومی“بسیج و حراست که با اتوبوس آورده شده بودند، در این 
ال و رای دادن چندین تن از حضور نگهبانان شرکت واحد به عنوان محافظ و نیز شرکت فع. کردند

مسئولین و روسای شناخته شده شورای اسالمی کار در مجمع و انتخابات تقلبی که 
عکسهای آنها در تلگرام سندیکای واحد موجود است تایید دیگری است بر هماهنگ بودن 

عوامل این پروژه . کامل این پروژه با شورای اسالمی کار، و حراست و مدیریت شرکت واحد
دولتی شان از سوی کارگران شرکت واحد بایکوت شد، -نیتی پس از اینکه مجمع امنیتیام

سپس ! اعالم کردند که کارگران به دلیل سردی هوا در این مجمع امنیتی شرکت نکرده اند
عاملین این معرکه و پروژه دولتی با همراهی و حمایت آشکار حراست و مدیریت شرکت واحد 

ر آزادانه و بدون هیچ محدودیتی برای گرفتن چند برگه رای در پایانه و شورای اسالمی کار بطو
های شرکت واحد تا ساعتها جوالن دادند اما کارگران در هر جا که اینان رفتند، آنها را طرد 

 .کردند و در رای گیری آنان مشارکت نکردند

که بعنوان مشخص شد که برخی از افرادی را ” مجمع عمومی“در زمان اجرای نمایش مضحک 
معرفی کرده بودند اصال برای کاندیداتوری درخواست نکرده ” بازرسی“هیات مدیره و “کاندیدای 

بودند و این افراد با انتشار پیام هایی هرگونه همکاری و مشارکت در این پروژه امنیتی را 
تکذیب کردند؛ همچنین روشن شد که در میان لیست کاندیداهای این سندیکاسازی دولتی، 

با وجود اینکه حتا با احتساب روسای شورای . اعضا شورای اسالمی کار هم وجود داشته اند
اسالمی کار که در این معرکه گیری دولتی شرکت کرده بودند تعداد کل مشارکت کنندگان در 

نفر بود، فردای آن روز و پس از ساعت ها نقشه  ۴۳این پروژه ی شکست خورده در حدود 
بدانند چگونه دروغی را پس از این شکست مفتضحانه باید منتشر کنند، با کشیدن برای اینکه 

کمال وقاحت و بی شرمی و در یک دروغگویی آشکار که مورد استهزا و همزمان نفرت کارگران 
 !کارگر در رای گیری مشارکت کرده است ۱۰۰قرار گرفت اعالم کردند که بیش از 

خورده و رای گیری متقلبانه را هر چه بنامند، در عوامل این پروژه امنیتی، این تجمع شکست 
هر صورت این معرکه گیری دولتی، اقدامی علیه کارگران شرکت واحد، علیه سندیکای مبارز و 
مستقل کارگران شرکت واحد و یک توهین آشکار و یک تالش شکست خورده در خیانت کامل 

ایجاد یک تشکل واقعی و مستقل سال مبارزه خستگی ناپذیر اعضای این سندیکا برای  ۱۳به 
اگر چه این اولین پروژه . کارگری و توهینی به جنبش مستقل کارگری ایران محسوب می گردد

امنیتی علیه کارگران در ایران و دیگر کشورها نیست و نخواهد بود، و اگر چه در اثر  -دولتی
مواجه شد، اما در  آگاهی کارگران، برگزاری این مجمع قالبی و امنیتی و دولتی با شکست



تاریخ جنبش مستقل کارگری ایران به عنوان یکی از ننگین ترین و بی شرمانه ترین توطئه های 
حکومتی علیه کارگران ایران در دوران اخیر ثبت خواهد شد و کل این پروژه امنیتی توسط 

 .کارگران در نهایت به زباله دادن تاریخ خواهد پیوست

د اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن درودهای گرم به اعضای سندیکای کارگران شرکت واح
سندیکا و کلیه کارگران شرکت واحد و تمامی کارگران و تشکالت کارگری که در افشای این 

امنیتی و -امنیتی کوشا بوده اند، همچون گذشته و با وجود کلیه موانع دولتی-پروژه دولتی
ل شورای اسالمی و خانه کارگر، به سرکوب و کنترل دائمی حکومتی و توطئه های عوام

ما در این راه پر فراز و . مبارزه بر حق خود تا پیروزی های هر چه بیشتر ادامه خواهد داد
نشیب، دست کلیه کارگران و تشکالت واقعی و مستقل کارگری در سراسر ایران و جهان را 

ا اتحاد و همبستگی می فشاریم و به نوبه خود تالش خواهیم کرد که جنبش کارگری ایران ب
هر چه مستحکم تر مانع از توطئه های گوناگون، که قصد تضعیف و نابودی جنبش مستقل 

کارگری ایران و به بیراه بردن آن از طریق سرکوب مستقیم و نیز نفوذ، تشکل سازی دولتی و 
 .انشقاق در صفوف کارگران را دارند، گردد

 ان و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهر
Email: vsyndica@gmail.com 

Website: www.vahedsyndica.com 
Telegram: @vahedsyndica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


