
 0999بهمن ماه  01و  9اخباروگزارشات کارگری 

 سنندج مقابل استانداری کردستان یفردوس ابانیختجمع اعتراضی دستفروشان  -

 !نوبخت یآقا دیبازنشستگان ، ترفند جد نیتفرقه ب جادیا -

  یاز معلمان زندان تیدرحما رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا  هیانیب -

 از ابتدا تا امروز وحکومت آلبالغ معدن -

 مقابل بانک ها یبانک یها مسدود شدن کارتتجمعات اعتراضی مهاجران افعانستانی  نسبت به  -

مقابل  خودرو اروند  ارانینسبت به بی تعهدی  x7 یاز حواله داران داما یجمع یاعتراضتجمع  -

 وزارت صنعت

کشته  81دره تکاب  زرشوران و آق یطال یرفت وآمد کارگران کارخانه ها یها سیتصادف سرو -

 برجاگذاشت یوزخم

 ی سنندج مقابل استانداری کردستانفردوس ابانیختجمع اعتراضی دستفروشان *

سنندج برای انعکاس صدای اعتراضشان  یفردوس ابانیخدستفروشان  بهمن، 1از ظهرروز چهارشنبه 

دست به تجمع مقابل ریمس نیا دستفروشان یطرح سامانده وهیش یمسئوالن در اجرا میتصمنسبت 

 .استانداری کردستان زدند

 

 یفردوس ابانیآنان در خ تیساعت فعال شیخواستار افزابا بین اینکه تجمع  نیحاضر در ا دستفروشان

اهالی ندارد،  یسود مانیبه بعد برا 81:81از ساعت  یدستفروش:به خبرنگار رسانه ای گفتندند، هست



انتظار  چشم دیبا زیرفته و ما ن شانیها خود را انجام داده و به خانه یدهایقبل از آن ساعت خرشهر 

 .میخود را ندار یزندگ یها نهیهز نیتأم ییتوانا طیشرا نیو با ا میبمان یمشتر

عصر  4به ما اجازه دهند که حداقل از ساعت  یمسئوالن شهر:افزودند یفردوس ابانیخ دستفروشان

 .  میرا آغاز کن مان تیفعال

 !نوبخت یآقا دیبازنشستگان ، ترفند جد نیتفرقه ب ادجیا*

 ضیکه در دست داشتند خواهان رفع تبع ییبا پالکاردها ریدر تجمعات اخ یاجتماع نیتام بازنشستگان

 . شدند یخود و بازنشستگان کشور نیب

 ندهیمنظور منصوبان خودشان به عنوان نما)  آنها  یها ندهینما:  نوبخت در پاسخ فرمودند  جناب

 یدرصد ۰۹ یهمسان ساز ینوبخت  هم  برا یجلسه داشتند  آقا شانیمدام با ا(  یبازنشستگان کشور

 ندهیانم. را به آن اختصاص دادند  یبودجه همسان ساز ۹۹۱%با شاغالن  یحقوق بازنشستگان  کشور

 .... جلسه بگذارند تا شانیهم با ا یاجتماع نیبازنشستگان تام یها

 یبا خط فقر باال دیدانست یشما نم ایآ!!! ؟  دیده ینم رشینکند ش هیکه گر یبچه ا یعنینوبخت  یآقا  

هزار تومان شکم خود و  ۰۹۹و  ونیلیم ۲با حداقل حقوق  توانند یتومان ، آنها نم ونیلیم %۹

آنان هم خدمت برسند و به شما  یانتصاب یها ندهینما ستیبا یحتماً م ایکنند ؟؟؟  ریشان را س خانواده

که  دیاز حقشان را با هزار منت پرداخت کن یا بدهند تاذره.... و  یساز مانند سردار همسان یالقاب

   !!!سر سفره خود ببرند و قدر دانتان باشند؟ یهزار تومان ۳قرص نان 

به حقوق  یبه عنوان همسان ساز یمبلغ یبار تجمع که با افزودن قطره چکان ۰۹از حدود  پس

 یخط فقر با مشکل ندار ریسوم ز کیالبته آنها هم همچنان با حداقل حقوق  )  یبازنشستگان کشور

 نیتومان از حداقل حقوق بازنشستگان تام ۰۹۹۹۹۹و حداقل حقوقشان فقط  کنند یدست و پنجه نرم م

نبوده است است  نیهدف ا ای، آ یاجتماع نیآن از بازنشستگان تاُم قهیو با مضا( است  شتریب یجتماعا

 وستنیو پ یکپارچگیصندوق ها  از  نیبازنشستگان ا نیب ینیو تفرقه و دل چرک یبددل ادجیکه با ا

و حکومت کن ،  هر چند  اندازیتفرقه ب استیو با س دیکن یریگرفتن حقشان جلوگ یبرا گریکدیآنان به 

پس  ایآ  د؟یکن مالیحق همه را  پا گریگروه د یبه پا دنشانیرس دیکه به ام دیبده یرا باز یوقت گروه

هزار تومان اضافه  صدیس ستیدو یآن ها را برا نباریکه ا ستین ینوبت بازنشستگان کشور یاز مدت

 یتا با شگرد من بدو آهو بدو  و باز دیو وقت بخر دیبدوان یاجتماع نیتر به دنبال بازنشستگان تام

و  ندیایوند و از پا درببد اهیو فقر و تورم دنبال نخود س یگرگم به هوا ، بازنشستگان در چنگال ندار

 !؟ دیبا فراغ بال خوش بگذران ینجوم یشماها با حقوق ها

 یدیمنصوبتان ام یادیدستتان را خوانده اند ما را نه به شما و نه به ا گرینوبخت بازنشسته ها د یآقا

 ریتاکنون  و سا ۰۰همه سال از  نیق م خ ک ا ۲۰%مطالبات انباشته شده ماده  دییبگو.  ستین

 ؟؟  دیفرستاد لیلبات ما را به کدام چاه ومطا

 کرد و میو نخواه میباشد که ما مطالبات خود را فراموش نکرده ا ادتانی 

 مینینش یاز پا نم میریتا حق خود نگ 

 پارک شهر شکسوتانیاز پ یا گنجه

  یاز معلمان زندان تیدرحما رانیا انیفرهنگی صنفی تشکلها یهماهنگ یشورا  هیانیب*



 تیدرحمابیانیه ای بقرارزیر  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا بهمن، 9شنبه  روز پنج

 :منتشرکرد یاز معلمان زندان

 گرانقدر و مسئوالن محترم کشور مردم  

در  یصنف یها تشکل جادیبا ا یمرز و بوم، سالهاست، مطابق قانون اساس نیفرهنگ سازان ا معلمان،

ها و  سراسر کشور خواسته یها و شهرها مستقل در استان یصنف یها نها و انجم قالب کانون

 .رسانند یو م   شکل ممکن به گوش مسئوالن کشور رسانده نیتر یبه حق خود را به قانون یها اعتراض

کشور است، با  انیفرهنگ یصنف یها که عصاره کانون انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا 

 یشاُن و منزلت معلم، ارتقا یرا در جهت اعتال یثابت و استوار یه خط مشساله هموار ستیسابقه ب

شاهد  یمتاسفانه گاه ریمس نیاما در ا. است مودهیپ دارینسل آگاه، شجاع و ب تیفرهنگ و ترب

 فهیکه طبق قانون وظ میا بوده انیمنتخب فرهنگ یها نهادها با تشکل یدر برخ یفراقانون یبرخوردها

 یکه تنها به دنبال احقاق حق و اعتال ییها تشکل. حق طلبانه مردم باشند یهاحرکت یدارند حام

 .بوده و هستند یرانیو ا رانیشده ا فیفرهنگ تضع

که با  یاز کسان یاریها بر افتاده و دست بس پرده رانیا یجا یکه با تالش هزاران دلسوز در جا اکنون

احقاق حقوق  یحق طلبان، فضا را برا هیعل یخود و با جوساز یشغل یها تیسوء استفاده از موقع

 یمتعدد یاه روشده و پرونده دانند یو م دانستند یملت تنگ کرده و خود را صاحب انقالب م یاساس

از  اختالسگران و حقوق  یتعداد ییو با شناسا گردد یو م دهیگرد لیگران تشک استفاده سوء یبرا

معلمان  یادعاها یتمام تیحقان ،یدالنه ثروت ملشده ناعا نهینهاد عیتوز یو افشا ینجوم رانیبگ

شده و مشخص  تطلبانه بر همگان ثاب و حق یقانون یآنها در حرکتها رخواهانهیخ اتیطلب و ن حق

و  یاجتماع ،یفرهنگ تیامن نیاقدامات صورت گرفته معلمان کشور در جهت تام نیا یکه تمام دهیگرد

از  شیکه ب یحساس و بحران اریبس طیشرا نیدر ا م،یرجامعه بوده و هست، انتظار دا شتریب یروان

از  یبانیو پشت تیبا حما اقو هیمسئوالن در کل یاست، تمام ازین یدر کشور به اتحاد و همدل یهر زمان

 : ها که اهم آنها تحقق خواسته یکشور و تالش عاجل برا انیبه حق فرهنگ یها خواسته

  کشور یبه حقوق ملت در قانون اساس یبندیپا -%

  همه مردم یبرا یعدالت آموزش یو برقرار ضیرفع تبع -۲

 ،یفعاالن اجتماع یمناسب برا یفضا نیمعلم  و تام گاهیجا یاعتال -۳

 انیفرهنگ یفعاالن صنف یعنیمعلمان  یواقع ندگانیقدردان زحمات نما یا ستهیبه طرز شا باشد یم 

 .کشور باشند

نهاد آموزش و پرورش در  یاتیح تیو مسئول تیو ترب میتعل گاهیجا تیبودن و اهم یبا توجه به مل  

 یتقاضا باشد یو پاسداشت قانون م یو عدالت طلب یآنها آزادگ نیتر یکه اصل یانسان لیرشد فضا

 ۲۲و  ۲۰ یها خصوصا اصل یو اصول قانون اساس یبه منشور حقوق شهروند یبندیبا پا میموکد دار

 هیضمن توقف کل ،یمصرح در قانون اساس یعنوان حق عموماز منکر به  یو امر به معروف و نه

دربند،  یو شرط فعاالن صنف دیق یب یمعلمان کشور و آزاد ندگانینما یصادره برا ییاحکام قضا

 یهمدل یبرا یمناسب یفضا ،یعبد لیمحمدرضا رمضانزاده و اسماع انیمعلمان گرانقدر و دلسوز آقا

و  یبهروز عیرف یها قله مان،یعلم و ا وندیمشارکت همه جانبه و پفراهم شود تا با  رانیو اتحاد ملت ا



را سرافراز و سربلند  دانیجاو رانیمصمم و استوار، ا یها و با گام مییرا فتح نما یابیو کام یروزیپ

 .میساز

 از ابتدا تا امروز وحکومت آلبالغ معدن*

معدن پر خطر و در نبود  نیاز کار در ا یحوادث ناش یو دروغ با الپوشان ریحکومت تزو در

امن در پر  یطیمح جادیحل مساله که همانا ا یبه جا ردیگیم میدولت حاکمه تصم ،یمنیامکانات ا

رعب و وحشت در دل  جادیمعدن کشور دست به پاک کردن صورت مساله با ا نیحادثه تر

توسط  یپوشاندن حوادث کارگر نیخود و همچن یکار تیاز فعال ینینش قبع یزحمتکشان برا

 .خود دست بزند یا مسئوالن و بازوان رسانه

 ییرضا.الف

که از توابع استان خراسان  نیشهرستان اسفرا یشمال شرق یلومتریک ستیآلبالغ در فاصله ب معدن

-8894 یو اندک از سال ها یرسم ریمعدن سرب به صورت غ نیا. واقع شده است باشدیم یشمال

اطراف و  یها و حمل تا روستا ها یراکنده توسط محلپ یخود را با استخراج ها تیفعال 8891

 .رفتیپذیفروش آن انجام م و ینگهدار

آن استان و  کارانیب میعظ لیمعدن و استخراج بدون نظرات از آن مورد توجه خ نیا 99از سال  اما

 یجا یاز جا کاریکارگران ب. نوع از سنگ ها قرار گرفت نیبه ا ازمندین یدالالن و کارخانه ها

همانند مهمان خانه از  انییروستا یمنطقه روانه شدند خانه ها نیاستخراج سنگ سرب به ا یاستان برا

. بردندیمعدن م یکیهاو تراکتور کارگران را به نزد نیبا ماش یو گروه کردندیم ییرایکارگران پذ نیا

و کلنگ و  لیب استخراج از زاتیآلبالغ علم شد و تجه یها هیکارگران در کوهپا یکم کم چادر ها

به صورت  رهاکا. دیبه همراه موتور برق و قاطر و استر، االغ، خر رس یبرق لیبه در یگون

 نییهم کولبر سنگ ها را تا پا یو گروه کردندیاز کارگران  استخراج م یگروه. شد میتقس یتخصص

دادن  هیبا کرا ایاز دارندگان احشام با قبول حمل سنگ تا لبه جاده و  ییو گروه ها کردندیحمل م

و فرزندان آنان غذا ها  کردندیغذا پخت م ییزنان روستا. خود دسته پا نموده بوداند یبرا یشغل،احشام

 .فروختندیرا به کارگران م

کارگران را گرفته  بانیاوضاع گر نیظاهر اقتصاد منطقه رو به رونق بود اما چند مشکل در ا در

 .بود

استخراج ها را توسط کارگران  نیداشت همه سود حاصل از ابر دن؛یتوان د یدار هیدولت سرما /1

آن استان  ستیز طیکل مح ریجمهور؛ مد سیاثنا بعد از دستورات رئ نیدر ا. شاغل در منطقه نداشت

 ینهاد ها یریگیخواستار پ،منطقه قرق شده است بیمساله که استخراجات باعث تخر نیبا طرح ا

شد و با عنوان  یوارد باز یسپس استاندار. برداشت ها شد نیمتوقف کرن ا یبرا یو انتظام ییضاق

 نیخواستار متوقف کردن ا ربط یذ یاز نهاد ها یعموم یها هیمحافظت از معادن و سرما

 هیدرخواست ها را ارا نیهم هم نینبود امکانات انتقال مصدوم لیهالل احمر به دل .استخراجات  شد

در جهت بستن آن معدن دست  نیشهرستان اسفرا نیتام یرابا دستور دادستان کل استان شو سپس. داد

استخراج شده و  یحمل و نقل و مصادره سنگ ها لیاحشام و وسا فیمستمر با توق یها تیبه فعال

 نیحذف کارگران از ا یخود را برا میاحضار و بازداشت چند تن از استخراج کنندگان تصم نیهمچن

 .اعمال باعث توقف استخراج از آن معدن نشد نیاز ا کی چینشان دادند که البته ه یعیطب عمناب



زحمت را در استخراج و  نیکه کمتر شودیم یسود حاصل از استخراج  شامل حال کسان شتریب /2

ها آن طرف تر هم استشمام  لومتریپول را از ک یدر صحنه که بو شهیدالالن هم. انتقال آن داشته اند

 دندیخریم انیاز معدن چ یزیول استخراج شده را به مقدار ناچکارزار شدند و محص نیوارد ا کنندیم

 .کردندیخود م بیصتجارت را ن نیو با قاچاق آن به کارخانه ها سود عظم ا

شد  لیدر سال گذشته تبد یواقع در محدوده آلبالغ به چنان معضل یو بهداشت یمنیا یها ینابسامان /3

کار  نیحوادث ح لیکشته به دل ازدهیتنها . کرد لیتبد 91معدن سال  نیتر منیا ریمعدن را به غ نیکه ا

 .معدن رخ داده است نیاست که در ا یاز چند ده حادثه ا یدر سال گذشته بخش کوچک

از  دوریدر آن استان قرار بر آن شد که شرکت ام یجمهور در زمان حضور و سییدستور ر با

درخور توجه و با بکار  تیبا ظرف یمعدن یراه انداز یمتصد"تابع شستا در حوزه معدن،  یشرکت ها

 امامد نظر قرار گرفته است  یدستور تنها منافع دولت نیبا آنکه در درون ا. شود یبوم یروهاین یریگ

بدهد  یتعاون جادیدستور ا توانستیدولت م سییبا آنکه ر. است فتادهیاتفاق هم در دوسال گذشته ن نیهم

گرفت که حق مردم  میبهره ببرند اما تصم یعیمنبع طب نیا حاصل از دیتا مردم همان منطقه از عوا

 دیاز عوا یتح. را بدهد یخصولت یگرفته و دستور تملک معدن توسط شرکت ها دهیمنطقه را ناد

آنهم با . کارگران شد حال و سرکوب زحمتکشان منطقه شامل فیدستور هم فقط بستن و توق  نیهم

 یحاضر به حضور برا یکامل منطقه از عوامل انسان هیخلفقط با شرط ت دوریام"آنکه  یبهانه واه

ها  یتراش شکالکه با وجود تمام ا. میداده ا حیرا در فوق توض یو اتفاقات بعد" باشدیمطالعه معدن م

 .معدن موفق نبوده است نیکارگران ا یبرا

 کبارهین به معد نیدر ا یحوادث کارگر 8899مغفول مانده است ، در سال  نیب نیکه در ا یامر اما

از  یمتاسفانه اخبار کباریدو هفته  تیکه هر هفته لغا 8891بر عکس سال . است دهیبه صفر رس

. شدیاورژانس اعالم م ایو  یآتشنشان ایتوسط هالل احمر و  دادیمعدن رخ م نیکار در ا نیحوادث ح

در منطقه و  با وجود کارگران حاضر. دیرس 8899صفر حادثه در طول سال  کیبه نزد کبارهیبه 

به سراغ کارگران مشغول در آلبالغ . بوده است زیامر شک برانگ نیمعدن ا تیادامه فعال نیهمچن

 یها تیصدومم نیادامه روند کار و همچن دییکه آنان با تا میشد ایو اوضاع را از زبان آنان جو میرفت

سانسور اعالم حوادث  لیلاز حوادث کار که به د ینبود اخبار ناش لیاز کار،ما را متوجه دل یناش

 .بوده است کردند یحکومت یآن توسط رسانه ها یخبر کوتیربط و با یذ نیتوسط مسئول

معدن پر خطر و در نبود  نیاز کار در ا یحوادث ناش یو دروغ با الپوشان ریحکومت تزو در

من در پر ا یطیمح جادیحل مساله که همانا ا یبه جا ردیگیم میدولت حاکمه تصم ،یمنیامکانات ا

رعب و وحشت در دل  جادیمعدن کشور دست به پاک کردن صورت مساله با ا نیحادثه تر

توسط  یپوشاندن حوادث کارگر نیخود و همچن یکار تیاز فعال ینینش قبع یزحمتکشان برا

 .خود دست بزند یا مسئوالن و بازوان رسانه

از کار  ین ادامه دارد و متاسفانه حوادث ناشدر معدن آلبالغ همچنا تیفعال میاعالم بدار دیبا نهمهیا با

جمهور فرق  سیمعدن پس از دستورات رئ نیکه در ا یزیمعدن ادامه دار است منتها تنها چ نیهم در ا

 .باشدیمعدن م نیدر ا یکردن حوادث کار یکرده است اعالم و رسانه ا

 ی مقابل بانک هابانک یها مسدود شدن کارتتجمعات اعتراضی مهاجران افعانستانی  نسبت به *



،جمعی از مهاجران افعانستانی  برای اعتراض به (بهمن 9و  1)پنج شنبه  های چهارشنبه وروز

ی بانک ها شعب دست به تجمع مقابل بهمن 9شان از روز دوشنبه یبانک یها مسدود شدن کارت

 .زدند در چند شهر ازجمله مشهد وتهران صادرات و تجارت

 

ما را باطل کرده  یکارت بانک ،یبانک بدون اطالع قبل: گار رسانه ای گفتندتجمع کنندگان به خبرن

امرار معاش بعد از باطل  تیگروه وضع نیا یدغدغه اصل! داده باشد یآنکه از قبل هشدار یاست ب

 .است شان یبانک یها شدن کارت

 یها استیس یصادرات و تجارت در راستا یبانک ها ،بهمن 9بتاریخ  بنابه گزارش رسانه ای شده

ها نزد شعب  اند که اطالعات صاحبان آن کارت شده ییها مانع از تراکنش کارت ،ییمبارزه با پولشو

 .ستیکامل ن

قبل آغاز شده  میسال و ن کیخصوص از  نیدر ا یاطالع رسان: ندیگو یم یکه مسئوالن بانک آنطور

نسبت به اعالم کد اتباع خود  عتریهشدار داده بودند که سر یاتباع خارج انیبود و بانک ها به مشتر

 .اقدام کنند ینزد شعب بانک



مراجعه  یبه شعب بانک یاتباع خارج انیدرصد از مشتر 11از  شیها ب یاطالع رسان نیاز ا بعد

مانده که هنوز کد  یدرصد باق 01 یکارت بانک یاند ول کرده و کد اتباع خود را به بانک اعالم کرده

 .شد رفعالیشنبه غ الم نکرده اند در روز پنجاتباع خود را به بانک اع

اند تا  فرصت داده یبانک انیگروه از مشتر نیبه ا گریماه د کیعامل  یبانک هابنابه همین گزارش،

کد اتباع خود را  یفرصت داده شده، اتباع خارج نیا زکد اتباع خود را به بانک اعالم کنند و اگر بعد ا

 .خواهد شد رفعالیآنها مجدداً غ یبانک یها کارت به بانک اعالم نکردند،

مقابل  خودرو اروند  اراننسبت به بی تعهدی ی x7 یاز حواله داران داما یجمع یاعتراضتجمع *

 وزارت صنعت

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بی  x7 یاز حواله داران داما یجمع بهمن، 7روزسه شنبه 

 .اجتماع کردند ت صنعتمقابل وزار خودرو اروند  ارانیتعهدی 

 .ستیها مشخص ن آن فیکه همچنان تکل شوند ینفر برآورد م ستیحدود دو X7 یحواله داران داما

 

به عنوان  X7 یداما یبود که زوت 8899سال  اسفندبهمن، 81بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

و افراد  ها یتیسلبر خودرو با حضور پررنگ نیا یمراسم معرف. شد یقدرتمند معرف یبلند یشاس

داشت تا با قدرت وارد  میخودرو اروند، تصم ارانی یعنیمشهور همراه بود و شرکت عرضه کننده 

 ییو پالک نشدن خودروها یا اجاره یها کارخانه درخودرو  دیوجود مشکالت تول نیبا ا. بازار شود

 یاز داما. متضرر شوندخودروها  نی، سبب شده که حواله داران اT210و کوپا  X7 یهمچون داما

X7 رانیخودرو در ا نیا دیعرضه شد و برنامه تول یبه صورت واردات یمعدود یها تنها نمونه 

 .تاکنون ناکام بوده است

کشته  01 دره تکاب زرشوران و آق یطالکارخانه های کارگران سرویس های رفت وآمد تصادف *

 وزخمی برجاگذاشت



زرشوران  یطال یبوس حامل  کارخانه ها ینیدستگاه مدو بهمن،براثر تصادف 81صبح روز جمعه 

ی از کی،حسن آباد یروستا یحوال مانیتخت سل -محور تکاب  یلومتریک  89در دره تکاب، و آق

 .مصدوم شدندکارگر 87و رانندگان سرویس کشته 

هدا به ش مارستانیحادثه پس از انتقال به ب نینفر از مصدومان ا81بنابه گزارشات رسانه ای شده %

به  یشدت جراحت جهت مداوا و بستر لیمداوا اما هفت نفر از کارگران به دل ییصورت سرپا

 .همجوار اعزام شدند یشهرها مارستانیب

akhbarkargari2468@gmail.com 
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