
 1931اردیبهشت ماه 1اخبار وگزارشات کارگری 

 مغز استخوان وندیپ درآستانه A+نیاز نیما ابراهیم زاده فرزند بهنام به گروه خونی:فوری

 :جهت تماس زاده میهمراه بهنام ابراهشماره تلفن 

   ۵۴۵۵۹۵۴۵۰۹۰  

  مارستانیکودک که در ب و یزاده فعال کارگر میزاده فرزند بهنام ابراه میابراه ماین ندهیآ یروزها یط

به گروه  مایمرکز، ن نیطبق گفته پزشکان ا. مغز استخوان خواهد شد وندیاست پ یبستر یعتیشر

 نیدر ضمن تعداد ا. دارد ازیپنجاه سال سن داشته باشند ن ریکه ساکن تهران و مرد و ز A+ یخون

 نیا یاکن تهران و داراکه س یاز افراد میخواهشمند لیدر صورت تما. نفر باشد 1 دیافراد با

تماس  ماین یماریدرمان ب لیکمک به تسه یزاده برا میهستند با خانواده بهنام ابراه شخصاتم

 .رندیبگ

 زاده میشماره همراه بهنام ابراه ۵۴۵۵۹۵۴۵۰۹۰   

 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

اردیبهشت روزمعلم 21بمناسبت رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورابیانیه  -

 روزجهانی کارگر(مه2)اردیبهشت22و

نامه سرگشاده جمعی از معلمان کشوردراعتراض به بی تفاوتی مسئوالن درباره وضعیت وخیم  -

 دراعتصاب غذا یدانشجو و معلم زندان ،یهللا مردان روح

 یمعدن یها حمل فراورده کامیونداران خرانق نسبت به نوبت دهی تجمع اعتراضی -

 کرددرصد اعالم  9.03 را 2931ماه  نینرخ تورم فرورد مرکز آمار -

 کارگر درحادثه آتش سوزی معدن زغال سنگ سوادکوه22مسمومیت گازی -

اردیبهشت روزمعلم 11بمناسبت رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورابیانیه *

 روزجهانی کارگر(مه1)اردیبهشت11و

فروردین ماه،بیانیه ای بمناسبت  92بتاریخ  رانیا انیفرهنگ یصنف یها شکلت یهماهنگ یشورا

صادرکرد وضمن گرامی داشت این روزجهانی کارگر (مه2)اردیبهشت22اردیبهشت روزمعلم و21

دوروز وشادباش به تمامی معلمان دربند وتمامی فرهنگیان وکارگران وتاکید برادامه اعتراضات در 

 یدر تجمع اعتراض  برای شرکتشاغل و بازنشسته انیفرهنگ ی هیکل شن،ازراه دستیابی به مطالبات

در ادارات  ایدر  ادارات کل آموزش و پرورش  ۸۹ بهشتیارد ۰۱صبح روز پنجشنبه   ۰۱ساعت 

 .دعوت بعمل آوردها و مناطق تابعه  آموزش و پرورش شهرستان

 :متن بیانیه

  !شاغل و بازنشسته یهمکاران گرام   



 یخیاست و ما معلمان شاغل و بازنشسته  در چشم انداز تار شیمعلم در پ یروز و هفته مل گریبار د 

از کوشش و  یلحظه ا میخود مجبور یصنف یها مطالبات و خواسته نیتر ییابتدا یخود  همچنان برا

 .مییو مطلوب خود غفلت ننما یقانون یبه خواسته ها دنیرس یبرا تیفعال

با  یتیزحمتکشان سخت کرده است حقوق و درآمد معلمان سنخ تیاکثر یارا بر یو تورم زندگ یگران

که در گذشته مجبور به کار در شغل دوم و سوم بودند بخاطر  یندارد و معلمان ینجوم یها متیق

 وضعکالم  کیدر  ندیهنگفت بر آ یها نهیاز پس هز یمعلم زیبه اتکا حقوق ناچ دیگسترده با یکاریب

 .تر است اسفناک یخدمت دیوضع معلمان آزاد و خر انیم نیک است و در امعلمان اسفنا یاقتصاد

از معلمان  یزحمتکش هستند وضع بهتر یها دانش آموزان که از خانواده تیاکثر گرید یسو از

 ییزدا تیفیو ک یساز یمانند پول یضد آموزش یها استیندارند و متاسفانه هر روز شاهد گسترش س

 ستیاست و قرار ن کسانیتمام حکومت ها و دولت ها وضع معلمان در  ییگو. میاز آموزش هست

 .ها باشد دولت تیآموزش و پرورش اولو

آموزش  یبهساز یتاکنون همواره برا رانیدر ا نیمدارس نو سیمعلمان از زمان تاس لیدل نیهم به

  .تالش نموده و متاسفانه همواره سرکوب شده اند

معلم معترض و  ی قهیبر شق یپهلو کتاتورید میماموران رژ ی ولهقرن از اصابت گل میاز ن شیب  امروز

گذشته است اما اگر امروز  کارگزاران  ،یمرز و بوم، ابوالحسن خانعل نیفلسفه ا یدکترا یدانشجو

معلمان  تاعتراضا میمستق کیگذشته با شل یکتاتورید میبه ظاهر مانند رژ یاسالم یحکومت جمهور

 یاند صدا دهیکوش دیاشکال متفاوت از حبس و زندان و اخراج و تبع با یکنند ول یرا سرکوب نم

 .ندیمعلمان را خاموش نما یعدالتخواه

، محمد  یعبد لی، اسماع یلنگرود یچون محمود بهشت  نیسرزم نیرو معلمان آگاه و فداکار ا نیا از

 .اند نمودهحبس  یتیامن یرا با اتهامات واه یو روح هللا مردان ی، عبدالرضا قنبر یبیحب

تر به  قیو عم تر قیسرکوبگر ،  با نگاه دق یها مسئوالن و ماموران ارگان یبر خالف ادعاها اما

 نیکه اعتراضات ا افتی میمعلمان معترض محبوس در گذشته و حال ، خواه یو عمل ینظر دگاهید

 :یمعلمان جز برا

  آموزش در مدارس یساز نهیبه - ۰

  آموزش یساز یتوقف خصوص - ۱

  مستقل یابیحق تشکل  - ۳

 یصنف یتشکل ها یقانون یها تیفعال ریدر مس یو فراقانون یا قهیاز اعمال سل یرفع موانع ناش - ۴

 انیفرهنگ

  انیفرهنگ یکارآمد برا مهیب جادیا - ۵

 نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد یمصوبه  قیدق یاجرا - ۶

 دخدمتیخر آزاد و ،یدفاع از حقوق معلمان بخش خصوص - ۷

 .ستینبوده و ن یو آموزش یحرکت بر مدار مطالبات صنف و



 ادیو  دیگو یم کیتبر انیمعلم را به معلمان دربند و تمام فرهنگ یلمروز دنیفرارس یهماهنگ یشورا

  .دارد یم یرا گرام تیو ترب میعرصه تعل شگامانیو تمام پ یخانعل و خاطره ابوالحسن

کارگران زحمتکش  یرا به تمام(  بهشتیارد ۰۰)کارگر  یجهانروز یاول م دنیشورا فرارس نیهمچن

 .دارد یم یرا گرام یروز جهان نیگفته و ا کیو معلمان مشمول قانون کار تبر هنمانیم

 یمهر و آبان و اسفند و تجمعات مکرر اعتراض ینقاط کشور در ماهها یتحصن معلمان در اقص

فعاالن  ی گسترده یها ها و بازداشت یریو دستگاحضارها  رغم یمختلف عل یمعلمان در شهرها

شکل  و  نیتر یبرند تا به مدن یتالش خود را به کار م تینشان داد که معلمان نها گری، بار د یصنف

خود را به سمع و نظر  مسئوالن از دولت تا  یقانون یها ممکن ، خواسته انیزبان و ب نیتر ینطقم

وحدت  جادیتوسعه و ا یبرا خواهند یچند که مسئوالن امر نمهر. برسانند یتیحاکم یمجلس و نهادها

و منزلت  معلمان را در   شتیآموزش و پرورش و ارتقا مع یهمه اقوام کشور ، بهساز نیب یمل

  خود قرار دهند یها یساز میو صدر تصم تیاولو

 یتوجه یبات بپس از تحصن اسفندماه اعالم نمود اگر به مطال یهماهنگ یشورا دیدان یکه م همانطور

 .تر ادامه خواهد داد یرا جد یاعتراضات صنف نیشود پس از فرورد

که  در تجمع  کند یشاغل و بازنشسته دعوت م انیفرهنگ ی هیاز کل ،یهماهنگ یراستا شورا نیدر هم 

در  ایدر  ادارات کل آموزش و پرورش  ۸۹ بهشتیارد ۰۱صبح روز پنجشنبه   ۰۱ساعت  یاعتراض

 اخود ر یها و مناطق تابعه حضور به هم رسانده ، تا خواسته ها و پرورش شهرستانادارات آموزش 

 .ندیشورا اعالم نما یانیدر قالب قرائت مقاله و شعر و سرود و قطعنامه  پا

رسانه عمل کنند و  کیند معلم  مان_هرشود تا روز تجمع ،  یدرخواست م زیعز انیاز تمام فرهنگ لذا

 نییجمع را تبت اهداف نیآموزان و والد دانش یحضور در تجمع آگاه سازند و برا یهمکاران را برا

  .ندینما

نسبت به  یصنف یها توجه باشند تشکل یاست اگر فرادستان چون گذشته نسبت به مطالبات ب یعیطب

 .سکوت نخواهند کرد یعدالت یهمه ب نیا

ی مسئوالن درباره وضعیت وخیم نامه سرگشاده جمعی از معلمان کشوردراعتراض به بی تفاوت*

 ی دراعتصاب غذادانشجو و معلم زندان ،یهللا مردان روح

جمعی از معلمان کشورطی نامه ای سرگشاده خطابب به سران سه قوق قضائیه،مقننه و مجریه 

دانشجو و معلم  ،یهللا مردان روحاعتراضاشان را نسبت به بی تفاوتی مسئوالن درباره وضعیت وخیم 

 .غذا در زدنان اوین رسانه ای کردند دراعتصاب

 :متن نامه

 …آدمها یآااا

 دیآدمها که در ساحل نشسته شاد و خندان یآ

 …سپارد جان ینفر در آب دارد م کی

 .است میوخ نیمعلم محبوس در زندان او ،یمردان هللا روح یجسمان تیوضع



 نیکوچکتر یبرا دیبا چرا معلمش! ملت صبور ما وجود دارد؟ اگر هست  یبرا یرس ادیفر ایآ

 در زندان دست به اعتصاب غذا بزند؟ شیخواسته قانون نیتر ییوابتدا

 . رفتار شود نگونهیوخودش اسوِه فرزندانمان، ا استیدار انب راثیکه شغلش م یمعلم

دست  ش،یها عدم توجه مسئوالن به خواسته لیکه به دل یزندان(مشاور)دانشجو و معلم  ،یمردان هللا روح

 طیکماکان در اعتصاب غذا و در شرا نیزندان او یاست، پس از انتقال به بهدار   تصاب غذا زدهبه اع

 .برد یبه سر م یمیوخ یجسمان

 یبدون آنکه به مراکز درمان یمنتقل شد، ول نیزندان او یبه بهدار ۸۷اسفند  ۱۱ یهللا مردان روح

 .خارج از زندان فرستاده شود، به بند برگردانده شد

و  شیجسمان تیمناسب به وضع یپزشک یدگینامناسب زندان و عدم رس طیاعتراض به شرادر  یو

 .است  خود ادامه داده یمشروطش به اعتصاب غذا یبا آزاد ییعدم موافقت مسئوالن قضا نیهمچن

به  اش هیمعده و کل تیرا آغاز کرده و وضع شیاعتصاب غذا شیوپنج روز پاز هفتاد یمردان یآقا

 .است دهیوزن گرد دِ یآورد و دچار کاهش شد یومکرر خون باال ماست  میشدت وخ

دارد، پُرواضح است درمان مناسب جزو  یبه خدمات مجهز پزشک ازیبه شدت ن یاله مردان روح

 یرا برا یمناسب درمان طیاست و بر مسئوالن واجب و الزم است که شرا یهر زندان یحقوق قانون

 .او فراهم سازند

 دگاهیاز د شان،یا یقانون یبه خواسته ها یتوجه یو ب یروح اله مردان یِ درمان تیبه وضع ییاعتنا یب

به  یدگیپا گذاشتن قانون توسط مسئوالن است و بدون شک عواقب سوء عدم رس ریز یما به معنا

 .میدان یرا متوجه آنها م یو تیوضع

 یمعدن یحمل فراورده ها به نوبت دهی نسبت کامیونداران خرانق تجمع اعتراضی*

حمل  فروردین ماه،جمعی از کامیونداران خرانق در اعتراض به امر نوبت دهی92عصر روز شنبه 

 مظفری ن هایشان درمسیر منتهی به معدندست به تجمع وبه صف کردن کامیو یمعدن یفراورده ها

 .زدنددربخش خرانق ،استان یزد،



 

 .افتی انیپاول مساعدشان این تجمع اعتراضی با حضور بخشدارخرانق ونماینده معدن وق

جاده اردکان به طبس قرا ر  ریشهرستان اردکان و در مس یلومتریک .0و  زدیخرانق در شمال بخش 

  .دارد

 کرددرصد اعالم  9.03 را 1931ماه  نینرخ تورم فرورد مرکز آمار*

منتشر را بقرارزیر۰۳۸۹ نیفرورد مصرف کننده  متیشاخص قبتاریخ اول اردیبهشت ماه، مرکز آمار

 :کرد

اطالع  نیکه نسبت به هم دیدرصد رس ۳۱،٣به  ۰۳۸۹ماه  نیبه فرورد یتورم دوازده ماهه منته نرخ

 .دهد ینشان م شیواحد درصد افزا ۳٦۷( درصد ۱٣٦۸)در ماه قبل 

 کشور ینرخ تورم خانوارها شیافزا

 ٠٦۱ه قبل که نسبت به ما دیرس ۰۷۱،۸به ( ۰۳۸١=۰۱۱)عدد شاخص کل  ۰۳۸۹ماه  نیفرورد در

 ١۰،٠شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل  رییماه درصد تغ نیدر ا. دهد-ینشان م شیدرصد افزا

 ۰۳۸۷ نیاز فرورد شتریدرصد ب ١۰،٠ نیانگیکشور به طور م یخانوارها یعنی باشد؛ یدرصد م

ماه قبل  اطالع در نیاند که نسبت به ا-کرده نهیهز «کسانیمجموعه کاال و خدمات » کی دیخر یبرا

ماه  نیبه فرورد ینرخ تورم دوازده ماهه منته. است افتهی شیواحد درصد افزا ۳٦۸( درصد ١،٠۷)

واحد درصد  ۳٦۷( درصد ۱٣٦۸)اطالع در ماه قبل  نیکه نسبت به هم دیدرصد رس ۳۱٦٣به  ۰۳۸۹

 .دهد یم اننش شیافزا

درصد و  ۹،۹سبت به ماه قبل ن «اتیها و دخان یدنیها، آشام یخوراک»در گروه عمده  متیق شاخص

درصد . دهد-ینشان م شیدرصد افزا ۰٦٣« و خدمات یخوراک ریغ یکاالها»در گروه عمده 

و  ۹١٦۳ بیدو گروه به ترت نیا یبرا ۰۳۸۷ماه  نینسبت به فرورد یدر ماه جار متیق راتییتغ

 .باشد-یدرصد م ۳۷٦۹

 کشور یشهر ینرخ تورم خانوارها شیافزا



که  دیرس ۰٣۸،۳به عدد  ۰۳۸۹ماه  نیکشور در فرورد یشهر یخانوارها یکل برا متیق شاخص

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال  رییدرصد تغ. دهد ینشان م شیدرصد افزا ۳٦۷نسبت به ماه قبل 

 .داشته است شیواحد درصد افزا ۳٦٠( درصد ٠٣،٣)درصد است که نسبت به ماه قبل  ١۱،۱قبل 

 کشور ییروستا ینرخ تورم خانوارها شیافزا

که  دیرس ۰۹۱،۰به عدد  ۰۳۸۹ماه  نیکشور در فرورد ییروستا یخانوارها یکل برا متیق شاخص

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال  رییدرصد تغ. دهد ینشان م شیدرصد افزا ١٦۹نسبت به ماه قبل 

 داشته شیواحد درصد افزا ٣٦۷( درصد ١۱،۷)درصد است که نسبت به ماه قبل  ١۸،٠قبل 

 .جزئیات و جداول خبر به فایل پیوست مراجعه كنید هدهبراي مشا.است

 کارگر درحادثه آتش سوزی معدن زغال سنگ سوادکوه11مسمومیت گازی*

کارگر درحادثه آتش سوزی معدن زغال سنگ سوادکوه دچار 22فروردین ماه،92شامگاه شنبه 

 .مسمومیت گازی وبه بیمارستان منتقل شدند

در  یاورژانس استان مازندران از وقوع حادثه آتش سوز یسخنگونه ای شده،براساس گزارش رسا

 نیمعدنکار که مشغول کار در ا 22حادثه  نیمعدن زغالسنگ در سوادکوه خبرداد و گفت که در ا

 . از دود شدند یناش تیمعدن بودند دچار مسموم

 .ارسنگ سوادکوه رخ داددر معدن زغالسنگ ک شنبهروزثه شامگاه حاد نیا: اشکپور افزود  ایذکر

داخل تونل رخ داد و  یکابل ها یبراثر اتصال یآتش سوز نیا ینیبراساس گفته شاهدان ع: گفت  یو

  . کارگران شد تیاز آن موجب مسموم یدود ناش

اورژانس  یگاههایپا یحادثه ، آمبوالنس ها نیپس از اعالم ا: اورژانس مازندران افزود  یسخنگو

  . به محل حادثه اعزام شدند دیمنطقه سوادکوه و درمانگاه پل سف بانیآمبوالنس پشتو  دی، پل سف رابیز

و  تیکابل ها دچار مسموم یاز آتش سوز یاستنشاق دود ناش لیافراد که به دل نیا: ادامه داد  یو

 . منتقل شدند رابیز یشهدا مارستانیشده بودند ، با آمبوالنس ها به ب یمشکالت تنفس

 نی، حال مصدومان ا فتادیآوار اتفاق ن زشیحادثه انفجار و ر نیدر ا نکهیر با توجه به اگفته اشکپو به

  . گزارش نشده است میحادثه وخ

akhbarkargari2468@gmail.com 
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