روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -تیر 9911
از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور
تهیه و تنظیم توسط :فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن
()4
(شماره های قید شده در هر ردیف ،نشانه تفکیک موضوعات است)
مطالبات و مبارزات کارگران

9

خصوصی سازی

حقوق های عقب افتاده
4

اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و شرکت ها

2

سرکوب ،زندان و ...

حوادث محیط کار 5

9

6

اطالعات بیشتر را در دو قسمت یادداشت ها و ضمیمه ها مالحظه کنید
تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

1

1و4

1تیرماه1911

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی
معیشتی ونداشتن امنیت شغلی در پی واگذاری به بخش خصوصی با تجمع در
مجتمع  -تصمیم گیری جمعی درباره خواسته ها وچگونگی ادامه روند
اعتراضات برای جلوگیری ازتفرقه

2

1و2

"""

اندیمشک

راه آهن زاگرس

-

کارگران به اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات
دیگرواجرایی نشدن تجمیع قراردادها با اعتصاب وبرپایی تجمع مقابل ساختمان
اداره راه آهن ناحیه دراندیمشک ادامه دادند .مدیرکل راه آهن زاگرس بجای
پاسخگویی به خواسته کارگران حق طلب تهدید به اعتصاب شکنی با آوردن نیرو
کرده است.

شماره ردیف
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2
تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

9

1

 1تیرماه 1911

اهواز

پست های فشار قوی برق
خوزستان

-

کارگران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل
وضعیت،اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل و وعده های توخالی مسئوالن دست
به تجمع مقابل شرکت برق منطقهای خوزستان دراهواز زدند.

4

1

"""

چندین شهر

آموزش دهندگان و آموزشیاران
نهضت سواد آموزی

-

آموزشدهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از شهرها و استانهای
مختلف خودرا به پایتخت رساندند تا با برپایی تجمعی دیگر مقابل مجلس صدای
اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی برای باری دیگر انعکاس دهند.

5

1

"""

چندین شهر

معلمان مدارس غیر دولتی

-

آنها از سراسرکشورخودرا به تهران رساندند تا با تجمع مقابل مجلس
اعتراضشان را نسبت به سطح نازل حقوق ،شرایط کاری و نداشتن امنیت شغلی
به نمایش بگذارند) 1 ( .

6

2و9

"""

بندر عباس

باشگاه فرهنگیان

-

کارگران باشگاه فرهنگیان بندرعباس اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی معیشتی
 4ماهه بدنبال بیکاری بدلیل شیوع بیماری کووید 11ابراز کردند

7

6

"""

تهران

از مدافعان کارگران  7تپه

1

در چارچوب تعهد روز سه شنبه  27خرداد ،پس ازمراجعه به واحد اجرای احکام
دادسرای اوین جهت تحمل  5سال حبس به زندان اوین منتقل شد.

8

6

"""

تهران

کانون نویسندگان ایران

1

روز  2۲خرداد در جلسهی محاکمهی آرش گنجی قاضی مقیسه ،رئیس شعبه 28
دادگاه انقالب اسالمی ،وثیقه  ۰۲۴میلیون تومانی گنجی را به سه میلیارد تومان
افزایش داد ،در نتیجه او بازداشت شد .پس از تامین وثیقه و طی مراحل اداری
سرانجام آرش گنجی دیروز موقتا و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اوین
آزاد شد .اتهامهای او «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»« ،تبلیغ
علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» است .گنجی این
اتهامها را رد کرده است

1

-

"""

لندن

اتحادیه معلمان انگلستان

-

در ادامه پیامهای حمایتی از زندانیان سیاسی در بیستم ژوئن روز جهانی در
حمایت از زندانیان سیاسی ،اتحادیه معلمان انگلستان در نامه ای ضمن تاکید بر
حمایت از معلمان  ،به پیشبرد کارزارهای خود در حمایت از اسماعیل عبدی و
دمحم حبیبی اشاره کرد) 2 ( .

شماره ردیف
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9
شماره ردیف

تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

1۴

1

 1تیر ماه 1911

تهران

سندیکای کارگران شرکت واحد

-

بیانیه همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با
اعتراضات سراسری علیه خشونت پلیس و نژادپرستی در آمریکا ( ) 9

11

1

""2

زاگرس

راه آهن

1

کارگر حق طلب راه آهن ناحیه زاگرس خطاب به همکارانش در نواحی دیگر:با
اتحاد از حقوق مشترکمان دفاع کنیم ( ) 4

1 12و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی
معیشتی وشغلی با تجمع جمعی از کارگران مقابل ساختمان مدیریت شرکت
وهمچنین جمعی دیگر از کارگران مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه یافت.
افرادی برای تخریب کارگران معترض و ایجاد تفرقه بین آنها دست به شکستن
شیشه های اداره کشاورزی زدند که باهوشیاری کارگران حق طلب توطئه شان
خنثی شد.

1و2

"""

اهواز

شرکت آب و فاضالب روستایی
خوزستان

-

کارگران درادامه اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های
توخالی مسئوالن دست به تجمع دوباره مقابل استانداری خوزستان زدند.

1 14و9

"""

سمنان

کارخانه عقاب افشان

461

کارگران کارخانه عقاب افشان واقع در شهرک صنعتی سمنان برای بنمایش
گذاشت اعتراضشان نسبت به اخراج از کار مقابل استانداری سمنان تجمع
کردند.شرکت عقابافشان تولید کننده انواع اتوبوس عقاب  -اسکانیا قصد دارد از
 15۴کارگرش 461نفر را اخراج کند و طی روزهای گذشته از آنها خواسته شده
خودرابرای دریافت بیمه بیکاری معرفی کنند.

"""

چندین شهر

آموزش دهندگان و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی

-

آموزش دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که از شهرها و استانهای
مختلف کشوربه تهران آمده اند تا صدای اعتراضشان رانسبت به بالتکلیفی
استخدامی بیشتر منعکس کنند برای دومین روز متوالی مقابل مجلس تجمع کردند.

1 16و2

"""

دهدشت

شهرداری

-

کارگران شهرداری دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد اعتراضشان را
نسبت به عدم پرداخت  9ماه حقوق وعیدی ابراز کردند.

2 17و9

"""

تهران

مربیان سازمان ورزش شهرداری

12۴۴

مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران نسبت به بالتکلیفی معیشتی 4ماهه
بدنبال بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید  11و وعده های توخالی
مسئوالن خبر دادند.

19

15

1
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4
شماره ردیف

تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

18

6

 2تیرماه 1911

همدان

کانون نویسندگان ایران

1

شعبهی پنج اجرای احکام همدان این شاعر را برای اجرای حکم دو سال زندان
احضار کرده و گفته است فردا ،سوم تیر ،خود را به آن شعبه معرفی کند.

11

9

"""

تهران

روزنامه شرق

15

اخراج حداقل  15نفر از خبرنگاران و کارکنان روزنامه شرق
و کاهش حقوق شاغلین

2۴

2

"""

راز و جرگالن

معادن باریت

-

تخریب مراتع ،خسارات زیست محیطی و عدم پرداخت حقوق کارگران ارمغان
معادن باریت برای اهالی شهرستان محروم و مرزی راز و جرگالن
در خراسان شمالی ( ) 5

2 21و9و4

""9

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

جمعی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با برپایی تجمع مقابل
ساختمان مدیریت شرکت وایراد سخنرانی ضمن اعتراض به عدم پرداخت  9ماه
حقوق و وضعیت نابسامان شرکت در پی واگذاری به بخش خصوصی ونداشتن
امنیت شغلی،خواستار بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان شدند) 6 ( .

1 22و2

"""

سیرجان

معدن مس چهار گنبد

-

کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجان زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فوالد
در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت  2ماه حقوق و مطالبات دیگر و
اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع مقابل اداره کار
سیرجان زدند.

29

1

"""

چندین شهر

آموزش دهندگان و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی

-

برای سومین روز متوالی ،آموزش دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
که از شهرها و استانهای مختلف کشوربه تهران آمده اندبا تجمع مقابل مجلس
عزم راسخشان را در راه احقاق حقوق برحقشان بنمایش گذاشتند.

24

1

"""

تهران

معلمان قراردادی

16۴۴۴

جمعی ازمعلمان قراردادی از سراسر کشور خودشان را به پایتخت رساندند تا
صدای حق خواهی واعتراضشان را نسبت به سطح نازل حقوق و عدم تبدیل
وضعیت با تجمع مقابل مجلس هرچه بیشر منعکس کنند) 7 ( .

25

2

"""

زابل

پارک ملت

4۴

2سال حقوق  4۴کارگرروزمزد پارک ملت زابل وابسته به شهرداری این
شهرستان در استان سیستان و بلوچستان پرداخت نشده است وعلیرغم شکایت آنها
از شرکت پیمانکاری و مراجعه به شهرداری زابل و نهادهای زیربط دیگر تا
کنون مبلغی بدستشان نرسیده است.
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5
شماره ردیف

تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

26

6

 9تیر ماه 1911

سقز

فعال کارگری

1

محمود صالحی:پلیس امنیت به دنبال چیست؟ ( ) 8

27

5

"""

تهران

کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع

2

 2کارگر در درحادثه انفجار وحریق یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع واقع در
خیابان  17شهریور تهران در دم جانشان را ازدست دادند.

28

5

"""

درمیان

معدن سنگ گرانیت بام گزیک

1

یک کارگر معدن سنگ گرانیت بام گزیک شهرستان درمیان در استان خراسان
جنوبی براثرشکست سنگ در دستگاه سیم برش و افتادن روی سرش
دچارخونریزی شدید شد و پیش از اتنقال به بیمارستان جانش را از دست داد.

21

6

""4

اراک

کارخانه آذرآب

42

شعبه  1۴6دادگاه کیفری اراک در تاریخ  26خرداد  42کارگر کارخانه آذرآب
را بدلیل اعتراض به بالتکلیفی شغلی و معیشتی پس از واگذاری به بخش
خصوصی به تحمل تحمل 74ضربه شالق ،یک سال حبس و یک ماه بیگاری
(سه ساعت کار رایگان در روز در راهآهن شهرستان اراک) محکوم کرد.

9۴

6

"""

تهران

سندیکای کارگران شرکت واحد

-

طی بیانیه ای اجکام صادره برای کارگران آذرآب را به شدت محکوم کرد و
خواهان لغو تمامی احکام ظالمانه علیه کارگران شد.

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی دست به تجمع
و راهپیمایی درمجتمع زدند وبا حمل پالکاردها وسردادن شعارهایی نظیر:
«کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»  -کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم « -نه رستمی نه
بیگی شرکت بشد دولتی» با تاکید براتحاد خواهان پرداخت بموقع حقوق ،حق
بیمه ومطالبات دیگر،بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجی ،لغو خصوصی
سازی و دولتی شدن شرکت شدند.

92

1

"""

تهران

پست های فشار قوی برق
خوزستان

-

کارگران پست های فشار قوی برق تهران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به عدم تبدیل وضعیت و وعده ها توخالی دست به تجمع مقابل شرکت برق
منطقه ای استان تهران زدند.

99

2

"""

خراسان

اورهال پتروشیمی

5۴۴

این شرکت تولیدکننده آمونیاک ،کود شیمیایی اوره ،مالمین و ازت برای انجام این
عملیات بیش از 5۴۴کارگر را با قرارداد سفید امضا،بدون تعیین میزان دستمزد
و مدت قرارداد کاری بکار گرفته است .با آنکه عملیات اورهال رو به پایان است
هنوز دست مزد کارگران بطور کامل پرداخت نشده است.

2 91و9و4
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6
شماره ردیف

تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

94

2و5

 4تیر ماه 1911

آبادان

شهرداری

18۴۴

کارگران اعتراضشان رانسبت به عدم پرداخت بیش از 2ماه حقوق ،ماه ها حق
بیمه ونداشتن امنیت جانی بدلیل شیوع بیماری کووید  ،11ابراز کردند.

95

1

"""

چندین شهر

آموزش دهندگان و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی

-

آموزش دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشوربه تجمعشان
دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس پس از روز بدنبال وعده چند
بهارستان نشین،موقتا خاتمه دادند.

96

6

"""

سنندج

فعال حقوق زنان

1

هاجر سعیدی پس از  18روز بازداشت در اداره اطالعات سنندج با قرار کفالت
از زندان آزاد شد.

97

1

"""

تهران

کادر پزشکی تیم ملی فوتسال

-

کادر پزشکی تیم ملی فوتسال اعالم کردند برای اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات یکساله در اردوی این تیم ملی شرکت نخواهند کرد.

98

5

"""

بینالود

ایران خودرو

95

اتوبوس سرویس کارگران ایران خودروبینالود واقع در کیلومتر  55جاده مشهد -
نیشابور،استان خراسان رضوی ،در مسیر بازگشت از کار بدنبال تصادف با یک
کامیون خاورازمسیر منحرف و واژگون شد ویک کارگر دردم جانش را ازدست
داد و 94نفر دیگر مصدوم وبه بیمارستان  22بهمن و حکیم نیشابور منتقل شدند.

91

5

"""

اصفهان

کار ساختمانی

1

یک کودک  14ساله حین کار درساختمانی نیمه کاره در اصفهان براثر ریزش
دیوار ساختمان مخروبه مجاوربرویش بشدت مجروح شد وپس از انتقال به
بیمارستان جان خودرا ازدست داد.

4۴

5

"""

کرج

جوشکاری

1

یک کارگر  18ساله،حین کار جوشکاری از ارتفاع  1۴متری سقوط کرد ودر دم
جان باخت.

41

5

"""

شهرری

کار ساختمانی

1

یک کارگر ساختمانی حین کار دریک ساختمان نیمه واقع در در دولت آباد
شهرری از یکی از طبقات فوقانی به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد.

42

5

"""

مانه و سملقان

راننده تراکتور

1

بدنبال واژگونی یک تراکتوردر روستای بیار شهرستان مانه و سملقان دراستان
خراسان شمالی ،راننده  5۴ساله اش جانش را ازدست داد.

49

5

"""

خراسان شمالی

معدن آلبالغ

1

یک کارگر  9۴حین کار در معدن آلبالغ دراستان خراسان شمالی براثر ریزش
آوار تونل مصدوم و به مرکز درمانی امام علی در بجنورد منتقل شد.

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر 9911

7
شماره ردیف

تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

1و2

 5تیر ماه 1911

لرستان و زاگرس

خط ابنیه فنی راه آهن

-

کارگران نگهداری راه آهن خط ابنیه فنی منطقه لرستان وزاگرس با انتشار
تراکتی در شبکه های اجتماعی اعالم کردند اگرتا روزشنبه  7تیر حقوق پرداخت
نشود خط قطار را مسدود خواهند کرد.

1 45و2

"""

سیرجان

معدن مس چهار گنبد

-

کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت
به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات دیگرواجرای ناقص طرح طبقه بندی
مشاغل با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان سیرجان عزم راسخشان را برای
دست یابی به مطالبات برحقشان بنمایش گذاشتند .مطالبات معوقه کارگران معدن
مس چهارگنبد تا اردیبهشت ماه به صورت علی الحساب تسویه شد.

2 46و9و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با برپایی تجمع درمجتمع
خواهان پرداخت بموقع حقوق ،حق بیمه ومطالبات دیگر،بازگشت بکار همکاران
حق طلب اخراجی،لغو خصوصی سازی ودولتی شدن شرکت شدند .هفته اول
تیرماه هم بپایان رسید و مسئوالن ذیربط کشوری،استانی وکشوری هم به الل
مونی خود درپاسخگویی به خواسته های هفت تپه ای ها ادامه دادند.

47

2

"""

برازجان

بیمارستان صادق گنجی

-

کارکنان شرکتی این بیمارستان اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  2ماه
حقوق در شرایط کاری سخت مقابله با بیماری کووید11ابراز کردند.

48

6

"""

تهران

سندیکای کارگران شرکت واحد

1

پیرو اعالم رسانهای مقامات قضایی ،طی ماههای گذشته ،در رابطه با لغو احکام
قضایی ناعادالنهی بازداشتشدگان روز کارگر سال  18همچنین بازداشت شدگان
مرتبط با اعتراضات کارگری نیشکر هفتتپه ،احکام ظالمانه علیه حسن سعیدی،
عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران ،لغو گردید .با لغو این احکام ،وثیقه
گذار وی با مراجعه به شعبه یک اجرای احکام اوین سند ملکش را آزاد کرد.

41

6

"""

تهران

فعال کارگری

1

روز گذشته ابالغیه ای در پست اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده قرار
گرفته است که بایست ظرف مدت پنج روز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای
مقدسی تهران حاضر گردد .این بار دوم است که اکرم رحیم پور برای دفاع از
اتهام انتسابی به این شعبه احضار میگردد.

5۴

5

"""

دامغان

تعمیرکار کولر

1

یک کارگر  26ساله حین تعمیر کولردر روستای حسن آباد شهرستان دامغان
دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

44
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51

5

 5تیرماه 1911

پل چهر هرسین

کارخانه پتروشیمی

2

دیروز براثر وقوع آتش سوزی در کارخانه پتروشیمی پلچهر هرسین واقع
دراستان کرمانشاه کیلومتر 4جاده هرسین ،پل چمر ،دو کارگر دچار سوختگی و
به بیمارستان منتقل شدند.صبح امروز یکی از کارگران بدلیل شدت سوختگی
جانش را ازدست داد وکارگر دیگر تحت مداوا قرار دارد.

52

6

""7

اهواز

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

1

حسن جاوید حمودی کارگر بخش لوله سازی پس از انتشار یک مقاله در رسانه
ای از طرف مدیریت شرکت ممنوع الورود به محل کارش شد پیش ازاین حسن
جاوید حمودی در جریان اعتراضات دامنه دارکارگران فوالد اهواز برای احقاق
حقوق برحقشان احضار،بازداشت وزندانی شده بود.غریب حویزاوی دیگر کارگر
حق طلب فوالد اهواز کماکان ممنوع الورود است.

2 59و9و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

روز های جمعه وشنبه  6و  7تیر،در شرایطی کارگران به اعتراضاتشان نسبت
به عدم پرداخت حقوق ،حق بیمه ومطالبات دیگر،برسر کار بازنگردندان
همکاران حق طلب اخراجیشان و  ...با اجتماع در مجتمع ادامه دادند که شاهد
پاسخگویی کسی از مسئوالن ذیربط شهرستان ،استان و کشور نسبت به ادامه
بالتکلیفی معیشتی و شغلیشان نشدند.

1 54و2

"""

حمیدیه

شهرداری

-

کارگران شهرداری حمیدیه از تاریخ اول تیر ماه سال 1917به علت اتمام
قرارداد پیمانکاران و با وجود انجام چندین نوبت فراخوان مناقصه و تمایل نداشتن
پیمانکاران به همکاری با شهرداری ،بالتکلیف هستند .در حال حاضر شهرداری
حمیدیه ماهانه مبالغی را به صورت علی الحساب طبق آرای هیات دادرسی ،به
حساب کارگران واریز می کند.

1 55و2

"""

فاریاب

معدن کرومیت امین یار

-

کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب در ادامه اعتصاب واعتراضاتشان
نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه وبالتکلیفی شغلی دست به تجمع
مقابل فرمانداری شهرستان فاریاب در استان کرمان زدند.

1 56و2

"""

اصفهان

ذوب آهن

-

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان از شهرهای مختلف استان خودرا به جلوی
ساختمان دادگستری استان اصفهان رساندند تا اعتراضشان را نسبت به عدم
همسان سازی حقوق براساس تبصره  5ماده  1۴1و به اجرا درنیامدن تعهدات
درمانی مطابق آییننامه فوالد وپرداخت نشدن مطالبات معوقه ازسال ،11بنمایش
بگذارند وخواهان تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگان فوالد شوند.
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57

2

 7تیر ماه 1911

رضوانشهر

سد شفارود

-

کارگران سد شفارود شهرستان رضوانشهراستان گیالن برای اعتراض به عدم
پرداخت  5ماه حقوق دست از کار کشیدند ودرمحل کارشان واقع در روستای
پونل تجمع کردند.

58

5

"""

عسگر آباد

معدن سنگ الشه

1

بدنبال واژگونی بیل مکانیکی استیجاری در معدن سنگ الشه عسکرآباد در استان
کهگیلویه و بویراحمد راننده متاهل و 27ساله اش بنام ایمان رومینا،در دم جانش
را ازدست داد.

51

5

"""

نیشابور

کار ساختمانی

1

یک کارگر  45ساله قالب بند حین کار درطبقه پنجم ساختمانی در حال احداث
در نیشابور ،استان خراسان رضوی ،به زمین سقوط کرد و در دم جان باخت.

6۴

5

"""

پاکدشت

تصفیه خانه آب

1

یک کارگر 28ساله تصفیه خانه آب شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت در استان
تهران بر اثر ریزش ناگهانی دیوار در هنگام تخلیه خاک توسط بیل مکانیکی در
زیر آوار ماند و در دم جان باخت) 1 ( .

61

6

""8

حمیدیه

شهرداری

2

بدنبال اعتراض کارگران شهرداری حمیدیه نسبت به بالتکلیفی شعلی ومعیشتی
در پی شکایت شهردارو رئیس حراست این شهرداری روز سه شنبه  9تیرماه
جاری  2کارگر حق طلب این شهرداری بنام های رضا سیاحی واسماعیل حقیقت
جو توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند .این دوکارگر پس از چهار روز حبس
وبازجویی روز شنبه  7تیربا تودیع وثیقه 1۴۴میلیون تومانی آزاد شدند.

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

در پایان دومین هفته از دورجدید کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت
تپه،با تجمع درمجتمع آغاز وبا راهپیمایی بطرف بازار هفت تپه ادامه پیداکرد
وبدینترتیب اعتراضات کارگران هفت تپه پس از دوهفته عدم پاسخگویی مسئوالن
شهرستان،استان وکشوراز مجتمع به سطح خیابان ها کشیده شد.

69

2

"""

خرمشهر

شهرداری

-

جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر برای انعکاس صدای اعتراضشان به عدم
پرداخت  9ماه حقوق،عیدی ومطالبات سال های گذشته دست به تجمع مقابل
فرمانداری این شهرستان زدند.

64

2

"""

مریوان

شهرداری

-

اعتراض کارگران نسبت به پرداخت نشدن  9ماه حقوق،عیدی وحق اضافه کاری
سال گذشته.کارگران شهرداری مریوان :کار میکنیم اما از دستمزد خبری نیست!

شماره ردیف

2 62و9و4
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65

2

 8تیر ماه 1911

اندیمشک

شهرداری

-

یکسال حقوق و  2ماه حق بیمه کارگران شهرداری اندیمشک دراستان خوزستان
پرداخت نشده است.

66

2

"""

رضوانشهر

سد شفارود

-

کارگران سد شفارود پس از پرداخت حقوق بهمن ماه  18و وعده قطره چکانی 4
ماه حقوق معوقه دیگربه اعتصابشان خاتمه دادند

67

5

"""

چندین شهر

حوادث محیط کار

1759

سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن  1759کارگر درسال  1918براثر
حوادث کاری خبرداد) 1۴ ( .

68

5

"""

سنندج

-

1

فرهاد شاپری اهل روستای ژنین مریوان پس از  4روز دست وپنجه نرم کردن
با مرگ در بیمارستان سنندج بدنبال سقوط از ارتفاع ،جانش را ازدست داد.

61

5

"""

سقز

آرماتور بندی

1

یک کارگر بنام دالور توحید نیا اهل روستای جوشن حین کارآرماتوربندی در
یک ساختمان واقع در شهرک دانشگاه سقز از طبقه دوم سقوط کرد و بشدت
مجروح شد وپس از انتقال به بیمارستانی در سنندج جان باخت.

7۴

1

""1

تهران

صنعت نفت

صدها
نفر

صدها کارگررسمی صنعت نفت برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم
اجرای ماده  1۴قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر افزایش حقوق
دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت زدند.

شماره ردیف

2۴۴۴۴
71

1

"""

تهران

شرکت مخابرات

-

از روز وشب گذشته کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات از استان های
مختلف خودرا به پایتخت رساندند تاروز دوشنبه  1تیر با برپایی تجمع مقابل
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعتراضاتشان را نسبت به عدم اجرای
تعهدات پس از واگذاری به بخش خصوصی و وعده های پوچ بنمایش بگذارند.

72

1

"""

بندر عباس

پست های فشار قوی برق کشور

-

در ادامه اعتراضات کارگران پست های فشار قوی برق کشور نسبت به عدم
تبدیل وضعیت واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل ،کاله زردهای هرمزگان
دست به تجمع مقابل شرکت برق منطقه ای این استان دربندرعباس زدند.

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

امروز همزمان بابرگزاری دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل شرکت
هفت تپه ،نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت «:تا شما را احضار میکنیم
حقوق کارکنان را دو ماه عقب میاندازید .از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه
تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب انداختهاید و این کار را برای فشار به
دادگاه انجام میدهید.

2 79و9و4
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74

1

 1تیر ماه 1911

رشت

پرستاران شرکتی

55۴

پرستاران شرکتی گیالن درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به قراردادهای
 81روزه برای باری دیگر دست به تجمع مقابل ساختمان ریاست دانشگاه گیالن
واقع در خیابان پرستار رشت زدند.

75

2

"""

بوشهر

شهرداری

صدها
نفر

صدها کارگرشهرداری دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدید وعدم
پرداخت بموقعش دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

76

2

"""

کوت عبدهللا

شهرداری

-

جمعی از کارگران شهرداری کوت عبدهللا خودشان را به استانداری خوزستان
رساندند تابرای باری صدای اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 9ماه حقوق
ومطالبات دیگر منعکس کنند.

77

2

"""

حمیدیه

شهرداری

-

تقریبا ً از تیرماه سال  17تا کنون بیمهای برای ما رد نشده است عالوه بر این 11
ماه حقوق معوق داریم ضمن اینکه حقوق ثابت نداریم و هر چه حقوق گرفتیم
علی الحساب بوده است.

78

2

"""

بندر لنگه

شهرداری

92۴

 92۴کارگر شهرداری بندرلنگه در استان هرمزگان ،نسبت به عدم پرداخت ماه
ها حقوق وحق بیمه اعتراض کردند .سرپرست شهرداری بندر لنگه به خبرنگار
رسانه ای گفت :مطالبههای 1۴۴نیروی خدماتی شرکتی چهار ماه ،و 22۴
نیروی فضای سبز شرکتی ،پیمانی و رسمی ،قراردادی و روزمزد اداری ،از پنج
ماه پیش تاکنون پرداخت نشده است.

1 71و2

"""

کرمان

شرکت معادن زغال سنگ

-

کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان با افزودن  6بند به مفاد جلسه روز
دوشنبه  22اردیبهشت وتعیین ضرب االجل  45روزه برای تحقق شان ،بطور
موقت به اعتصاب وتجمعات اعتراضیشان پس از  15روزخاتمه دادند واز
روزدوشنبه  21اردیبشهت برسرکارشان بازگشتند .باسپری شدن بیش از 4۴
روزتمامی وعده و وعیدهای مسئوالن شرکت واستان منجمله امام جمعه کرمان
توخالی در آمد وبرخشم واعتراض کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان
افزود وبنابه گفته یکی از آنها« کارگران معترض هستند میتوان گفت که آتش
زیر خاکستر!»

2

"""

شاهرود

خط و ابنیه راه آهن

55۴

اعتراض کارگران خط و ابنیه فنی نسبت به پرداخت قطره چکانی حقوق
وپرداخت نشدن ماه ها حق بیمه  .حدود  55۴کارگر شاغل در خطوط راهآهن
«ناحیه شمال شرق یک» تقریبا از یکسال پیش هر ماه نیمی از حقوق خودرا با
تاخیر دو ماهه دریافت میکنند.

شماره ردیف
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کارگران

شرح و مالحظات

81

2

 1تیر ماه 1911

گلپایگان

کارخانه دیارخودرو

-

کارگران اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وعیدی و بالتکلیفی
شغلی ،رسانه ای کردند.

82

2

"""

رشت

کارخانه ایران پوپلین

-

بیش از  2ماه حقوق کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت پرداخت نشده است.

89

5

"""

همدان

کار ساختمانی

1

یک کارگر  49ساله حین کار تخریب یک دیوار قدیمی در روستای ابرو همدان
براثر ریزش آوار برسرش در دم جانش را ازدست داد.

84

6

" " 1۴

اراک

کارخانه آذرآب

41

قوه قضائیه که این روزها صدای حامی کارگر بودنش برای خریدن آبرو برای
این دستگاه گوش فلک را کر کرده است.با بیرون زدن دم خروسش با محکومیت
کارگران حق طلب کارخانه آذرآب به تحمل شالق،حبس وبیگاری به قسم
حضرت عباس خوردن* روی آورده است) 11 ( .

85

2

"""

بوشهر

شهرداری

صدها
نفر

برای دومین روز متوالی ،کارگران (شرکت پیمانکاری ظریف کاران) برای
اعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدید وعدم پرداخت بموقعش به
اعتصابشان ادامه دادند واز جمع آوری زباله ها از سطح شهر اجتناب کردند.

2 86و9و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی
ومعیشتی با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری،ایراد سخنرانی وراهپیمایی در
سطح شهر شوش وسردادن شعارهایی ادامه دادند .مدیرعامل شرکت نیشکر
هفت تپه ازپرداخت یک ماه حقوق معوقه کارگران این مجتمع طی روزهای آینده
خبرداد .همچنین برای باری دیگر خبر تمدید دفترچه های بیمه کارگران از روز
سه شنبه  1۴تیر در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

1 87و5

"""

عسلویه و کنگان

پاالیشگاه ها

-

کارگران عسلویه و کنگان اعتراضشان را نسبت به بازی کردن کارفرمایان
باجانشان با ثبت اثر انگشت در گیت های ورودی اعالم کردند .این کارگران که
پیش از این نیز از شیفتی نشدن فعالیتها و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
انتقاد داشتند ،به خبرنگار رسانه ای گفتند :از چند روز گذشته برخی پاالیشگاهها
مجددا ثبت حضور و غیاب به وسیلهی اثر انگشت را اجباری کردهاند و تصمیم
بر این است که همهی پاالیشگاهها این کار را انجام دهند .این وضعیت از دو جنبه
قابل بررسی است یکی صفوف به هم فشرده پرسنل جهت ورود و خروج و دوم
لمس نقطه آلوده جهت ثبت اثر انگشت که بسیار خطرناک است.

شماره ردیف
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88

6

 1۴تیر ماه 1911

تهران

فعالین کارگری

2

نسرین جوادی برای تحمل حبس احضار و حیدر قربانی با قرار وثیقه
25۴میلیون تومانی موقتا ً آزاد شد) 12 ( .

81

6

"""

تهران

فعالین کارگری

2

پرونده اخیر رضا شهابی ،داود رضوی و دیگر اعضای سندیکای کارگران
شرکت واحد در شعبه دو بازپرسی اوین مختومه شد) 19 ( .

1۴

5

"""

زرند

شهرداری

1

یک دستگاه تریلی حامل سازههای زیباسازی شهرهنگام عبور از بلوار جمهوری
شهر زرند با سیمهای برق فشار متوسط برخورد و یک کارگر جوان شهرداری
زرند که  4ماه پیش ازدواج کرده بود،از باالی تریلربه سطح خیابان سقوط کرد
وبه بیمارستان زرند منتقل شد بدلیل ضربه مغزی جانش را ازدست داد.

6 11و2

" " 11

مشهد

دانشگاه علوم پزشکی

-

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد راهی دادگستری کالنشهر مشهد شدند تا
بابرپایی تجمع صدای اعتراضشان را نسبت به شرایط سخت وفشار کاری بدلیل
کمبود نیرو ،تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش منعکس کنند.
نیروهای انتظامی پیش از برگزاری تجمع  1۴پرستار حق طلب را بازداشت
کردند پس از چند ساعت در دودسته پنج نفره آزاد شدند.

1 12و6

"""

شوشتر -دزفول

کشت و صنعت کارون

شماره ردیف

98۴

جمعی از کارگران کشت وصنعت کارون نسبت به عدم اجرای قانون مشاغل
سخت و زیانآور وبالتکلیفی بازنشستگی تعدادی از کارگران و ممنوع الورود
شدن یک همکار حق طلب اعتراض کردند) 14 ( .

19

6

"""

زاهدان

نانوایی

2

دو کارگر نانوایی زاهدان بدلیل انتشار ویدیوئی درباره کیفیت نامناسب آرد
کارخانه نشاطی این شهرستان و وجود موریانه و کرم در داخلش وانتقاد از
مسئولین ذیربط بازداشت شدند.این دو کارگر نانوایی با انتقاد از کیفیت آرد
کارخانه تولیدی آرد اخوان نشاطی زاهدان گفته بودند” :آیا مسئولین حاضر به
مصرف این آرد برای خانواده خود که پر از کرم و موریانه است ،هستند؟“

14

1

"""

زنجان و کرمانشاه

پست های فشار قوی برق

-

در ادامه دور جدید اعتراضات کارگران پست های فشار قوی برق کشور نسبت
به عدم تبدیل وضعیت واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل،کاله زردهای زنجان
مقابل ساختمان شرکت برق منطقه زنجان وکاله زردهای استانهای کرمانشاه،
کردستان و ایالم مقابل ساختمان شرکت برق منطقه

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران به اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع
مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش ادامه دادند.

2 15و9و4
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شهر
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شرح و مالحظات

16

6

 11تیر ماه 1911

تهران

فعال کارگری

1

قرار بود دادگاه علی آل اسحاق کارگر خیاط ،شاعر وفعال کارگری روز سه شنبه
 1۴تیر در شعبه  28بقضاوت مقیسه برگزارشود اما صبح روز چهارشنبه 11
تیر به وی در زندان خبر دادند که دادگاهش به دلیل شیوع بیماری کووید 11به
تعویق افتاده است .

17

6

"""

بروجرد

صاحبان مراکز ضایعات

-

برای سومین روزمتوالی ،صاحبان مراکز ضایعات بروجردبه اعتراضشان نسبت
به تعطیلی محل کارشان با تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه دادند.

18

6

"""

کرمانشاه

صاحبان و کارگران
مراکز ضایعات

-

صاحبان وکارگران واحدهای بازیافت ضایعات محله مال حسینی کرمانشاه برای
اعتراض نسبت به تخریب محل کارشان توسط اجرائیات شهرداری مقابل
فرمانداری کرمانشاه تجمع کردند.

1 11و 6

" " 12

مشهد

پرستاران

-

به دنبال گزارش دیروز ،پس ازاین بگیر وببندها واذیت وآزار پرستاران حق
طلب،امروز مسئول روابط عمومی سازمان نظام پرستاری مشهد به خبرنگاران
گفت :جلسهای به منظور بررسی مطالبات پرستاران با حضور نماینده دادستان
برگزار میشود .وی افزود :نشست مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی با پرستاران
به منظور بررسی مطالبات آنها شنبه  14تیرماه برگزار میشود) 15 ( .

1 1۴۴و2

"""

شیراز

شرکت بهرهبرداری و نگهداری
از شبکههای آبیاری و زهکشی
استان فارس

29۴

همزمان با افتتاح سایت تصفیهخانه شماره دو شیراز،جمعی از کارگران شرکت
بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان فارس برای
بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی پس از واگذاری
به بخش خصوصی دست به تجمع مقابل درب ورودی این تصفیه خانه زدند

2 1۴1و9و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران به تجمعشان مقابل فرمانداری و راهپیمایی در سطح شهر شوش ادامه
دادند هفت تپه ای ها امروز در خیابان های شهرستان شوش ازجمله شعار می
دادند« -:کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»« -یه اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه»
 «استاندار رشوهای نمیخوایم نمیخوایم» امروز خبرهایی مبنی بر پرداختحقوق فروردین ماه تعدادی از کارگران این مجتمع در رسانه ها وشبکه های
اجتماعی منتشر شد.

"""

اسالمشهر

راه آهن

-

کارگران راه آهن اسالمشهر با انتشار پیامی درشبکه های اجتماعی اعتراضشان
را نسبت به پرداخت نصف و نیمه حقوق ماهیانه از طرف شرکت تراورس
رسانه ای کردند) 16 ( .

شماره ردیف
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1۴9

6

 12تیر ماه 1911

چند شهر

چند تشکل مستقل

-

چهار تشکل مستقل طی بیانیه مهمی به حکم اعدام امیرحسین مرادی ،سعید
تمجیدی و دمحم رجبی شدیدا ً اعتراض کرده و خواهان لغو این احکام شدند)17( .

1۴4

5

"""

نی ریز

کارگاه سنگبری

1

یک کارگر  4۴ساله حین کار با چرخ دنده و زنجیر یکی از دستگاهها دریک
سنگبری شهرستان نی ریزدراستان فارس،ناگهان دستگاه روشن شده و دست وی
را از شانه قطع کرد.این کارگربدلیل آسیب دیدگی از ناحیه سر و گردن و قفسه
سینه و خونریزی شدید داخلی و خارجی در دم جانش را ازدست داد.

1۴5

5

"""

مشهد

کوه پارک

9

در حالی که تعدادی از کارگران در آیلند میانی کوه پارک در حوالی پل هاشمیه
مشغول نصب تجهیزات ایمن سازی آیلند بودند ،تانکر حمل آب متعلق به پیمانکار
بخش خصوصی دچار نقص فنی شده و پس از گذراندن مسافتی با  9نفر از
کارگران برخورد میکند که یکنفرشان دردم جانش را ازدست داد و 2کارگر
دیگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند.

" "19

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

تعدادی از کارگران این مجتمع به بیماری کووید  11مبتال شده اند وبا شیوع این
ویروس کارگران دیگری در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند .کارفرمایان
شرکت و دولت و وزارت کارش با بی تفاوتی درحال بازی کردن با جان
کارگران وخانواده هایشان هستند .هفت تپه ای ها درحین نبرد با گرسنگی با ادامه
یافتن بالتکلیفی شغلی باید با بیماری کووید  11هم دست وپنجه نرم کنند.

1۴7

1

"""

سنندج

کانون انجمن های کارگران
ساختمانی کردستان

-

طی بیانیه ای تحت عنوان " بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب
و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد" ،قاطعانه از مبارزات کارگران هفت
تپه حمایت کردند ) 18 ( .

1۴8

2

"""

تالش

کارخانه چوب اسالم

-

کارگران کارخانه چوب اسالم واقع در گیالن کیلومتر  6۴جاده انزلی به تالش
برای اعتراض به پرداخت بموقع حقوق دست از کارکشیدند ودرمحوطه این واحد
تولید و عرضه فرآوردهای چوبی و مبلمان تجمع کردند.

1۴1

6

"""

اراک

کارخانه آذر آب

15

کارگران اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی بدلیل عدم تعیین
تکلیف با مالکیت وسهامداران شرکت،ابرازکردند .آخرین خبرها حاکی ازنیمه
تعطیل بودن این واحد صنعتی و پرداخت نشدن حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد
ماه کارگرانش می باشد .روز جمعه  19تیر ،رییس کل دادگستری استان مرکزی
به خبرنگاران گفت :حکم برائت  15نفر از کارگران شرکت آذرآب اراک از
اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شد.

2 1۴6و9و4
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11۴

5

 19تیرماه 1911

سرتیتان -گیالن
غرب

معدن سرتیتان

7

درحادثه گازگرفتگی یکی از معادن منطقه سرتیتان گیالن غرب در استان
کرمانشاه یکی از کارگران بنام جواد ثابتی نیا براثر خفگی جانش را از دست داد.
 6کارگر دیگر بنام های کیومرث نجفی ،دمحمرضا شکری ،دمحم ملکی ،عباس شاه
ولیان ،مسلم مرادی و اکبر منفرد دراین حادثه دچار مسمومیت گازی و به
بیمارستانهای قصرشیرین و گیالنغرب منتقل شدند ودونفرشان بدلیل وخامت
حال از طریق بالگرد به بیمارستانهای کرمانشاه منتقل شدند.

111

5

"""

دیزج -شاهرود

مجتمع دامداری و کشاورزی

1

جسد یک کارگر مجتمع دامداری و کشاورزی روستای دیزج شاهرود وتبعه
افغانستان پس از 2۴ساعت در استخر کشاورزی این مجتمع پیدا شد.

112

6

" " 14

آق دره

معدن طال

4

بدنبال شکایت دادستان جریمه نقدی  5میلیون تومانی یا  21ماه حبس برای 4
کارگر حق طلب دیگر اجرایی شد تا بار دیگررأفت اسالمی قوه قضائیه!!بنمایش
گذاشته شود .پیش از این ،حکم سه نفر دیگر از اهالی آقدره به مرحله اجرا
رسیده بود که با کمک خیرین 15 ،میلیون تومان جریمه آن سه نفر پرداخت شد.

119

6

"""

آق دره

معدن طال

1

کارگر حق طلب بیکار معدن طالی آق دره برای تحمل  21ماه حبس راهی
زندان شد .این کارگر تازه داماد قادر به تامین حتی  5میلیون تومان برای
جلوگیری از زندانی شدن نیست

114

6

"""

اراک

کارخانه آذر آب

41

پس از صدور حکم یک سال َحبس 7۰،ضربه شالق و یک ماه بیگاری برای
بیش از چهل نفر از کارگران کارخانه آذرآب توسط دادگاه کیفری اراک در تاریخ
 2۲خرداد و رسانه ای شدن و انعکاس گسترده این خبر ،مقامات قوه قضائیه در
واکنش به صدور این حکم ضد انسانی ،بطور کم سابقه به تناقض و دروغ گویی
افتادند که حاکی از گسیختگی ساختاری در این نهاد سراپا فاسد و شدیدا
سرکوب گر است ) 11 ( .

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

روزشنبه  14تیر،به اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع
مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش ادامه دادند وبا ایراد سخنرانی
وسردادن شعارهایی ضمن اعتراض به صدا وسیما وبرخی از رسانه ها برتحقق
خواسته هایشان مبنی بر پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وپایان دادن به بالتکلیفی
شغلی با تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وبازگشت
بکار همکاران حق طلب اخراجیشان پای ورزیدند.

2 115و9و4
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کارگران
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116

2

 14تیر ماه1911

سی سخت

شهرداری

8۴

کارگران شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد از کنش های دامنه
دارشان نسبت به عدم پرداخت  8حقوق و وعده های پوچ مسئوالن خبردادند و
افزودند :بارها برای دریافت مطالبات خود به دفتر شهردار و شورای شهر
سی سخت مراجعه کردهایم ،اما تاکنون پاسخ روشنی نگرفتهایم و عالرغم
وعدههای داده شده از سوی مسئوالن مشخص نیست چه زمانی قرار است
شهرداری ،مطالبات ما را پرداخت کنند.

117

1

"""

چند شهر

مربیان پیش دبستانی

-

جمعی از مربیان پیش دبستانی که بعد از سال  12مشغول به کار شدهاند با
اعتراض به بالتکلیفی استخدامی،خواهان جذب در آموزش وپرورش شدند.

118

2

"""

ایالم

سدهای سیکان دره شهرو گالل و
شبکه میمه

-

ماه ها حقوق کارگران سدهای سیکان دره شهرو گالل و شبکه میمه دراستان ایالم
پرداخت نشده است.

111

5

"""

زرندیه

شهرک صنعتی مأمونیه

14

صبح روز شنبه  14تیر،در پی شاخ به شاخ شدن دوسرویس رفت وآمد کارگران
شهرک صنعتی مامونیه واقع درشهرستان زرندیه و درفاصله حدودا ً  5كیلومتري
ازشهر مأمونیه دراستان مرکزی،در جاده یک کارگرجان خودرا ازدست داد و
 19نفر دیگر مصدوم که  11نفرشان به مراکز درمانی و  2نفر نیز در محل
درمان شدند.

12۴

5

"""

تهران

ساختمان در حال تخریب

2

در حادثه ریزش ساختمان در حال تخریب در خیابان طالقانی شهرقدس دراستان
تهران،یک کارگر جانش را ازدست داد وکارگردیگری دچار مصدومیت شدید
وبه بیمارستان منتقل شد.

" " 15

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

هفت تپه ای ها همچون روزهای گذشته در شرایطی برتحقق خواسته هایشان با
سردادن شعارها،برافراشتن پالکاردها وایراد سخنرانی با تجمع مقابل فرمانداری
وراهپیمایی در سطح شهر شوش اصرار ورزیدند که از یکطرف خبری از تحقق
وعده و وعیدهای کارفرمایان و مدیران هفت تپه نشد تا متهمین اختالس های
ارزی این شرکت با ادامه گروگان گیری کارگران وخانواده هایشان راه حل یا
بند وبستی برای مرتفع کردن مشکالت دادگاهیشان پیدا کنند واز طرف دیگر
مسئوالن طراز اول شهرستان،استان وکشوربه وقت کشی خود ادامه دادند تا بر
ابهامات وسئواالت پشت پرده این ماجرا بیافزایند؟؟!!!

2 121و9و4
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کارگران
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122

2

 15تیرماه 1911

تهران

سندیکای کارگران شرکت واحد

-

تجمع اعتراضی رانندگان بازنشسته شرکت واحد در اعتراض به پرداخت قسطی
سنوات و دیرکرد در پرداخت سنوات .آنها بعلت عدم پرداخت ۰درصدر حق بیمه
شان از سوی مدیر عامل ماهها در بالتکلیفی بودند که پس از چندین بار اعتراض
و تجمع این ۰درصد پرداخت گردید  ،اما حق سنوات نه تنها ماهها بعد از
بازنشستگی از سوی مدیریت پرداخت نگردیده بلکه با اقساطی کردن حق سنوات
لطمه های زیادی به این کارگران وارد می کند.

129

2

"""

تبریز

شهرداری

-

همزمان با نشست علنی شورای شهر تبریز،جمعی از کارگران خدماتی شهرداری
تبریزبرای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه
دست به تجمع در محوطه ساختمان شهرداری این کالنشهر زدند.

124

2

"""

لوشان

شهرداری

12۴

کارگران از ادامه کنش های دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان
از جمله تجمعات مکرر مقابل فرمانداری واداره کارشهرستان
رودبار،دفتربهارستان نشین رودباریو ....وهمچنین رسانه ای کردن مطالباتشان
خبردادند .در این واحد حدود  2۴نفر هستند .بقیه واحدها مثل فضای سبز و
آتشنشانی که تعداشان به  5۴تا  6۴نفر میرسد نیز مشکل مشابه دارند) 2۴ ( .

125

2

"""

کالله

شهرداری

-

تجمعات اعتراضی کارگران نسبت به عدم پرداخت ماه حقوقشان از طرف
شرکت های پیمانکاری پردیس نیرو و پسماند ادامه دارد.

126

2

"""

سراوان

شهرداری

-

کارگران شهرداری سراوان دراستان سیستان و بلوچستان اعتراضشان را نسبت
به عدم پرداخت  2ماه حقوق و 5ماه حق بیمه رسانه ای کردند .حق بیمه تأمین
اجتماعی آنها از بهمن ماه واریز نشده است و حقوق ماه های اردیبهشت
وخردادشان هم تابه امروزیکشنبه  15تیر پرداخت نشده است.

127

1

"""

چندین شهر

معلمان مدارس خصوصی

-

برای باری دیگر ،معلمان مدارس خصوصی اعتراضشان را نسبت به عدم جذب
در سیستم دولتی آموزش و پرورش رسانه ای کردند.

128

1

"""

تهران

صاحبان وانت بارها

1۴۴۴۴

طی روزهای گذشته بارها صاحبان وانت بارهای تهران برای بنمایش گذاشتن
اعتراضشان نسبت به توخالی درآمدن وعده های دولت مبنی برپرداخت تسهیالت
کرونایی مقابل ساختمان اتحادیه حمل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران.

121

5

"""

تهران

میدان میوه و تره بار بزرگ

2

درحادثه تصادف یک دستگاه وانت نیسان به علت حرکت با دنده عقب در محوطه
میدان میوه و ترهبار بزرگ تهران یک کارگر  29ساله در دم جانش را ازدست
داد و یک کارگر 25ساله مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد.
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19۴

5

 15تیرماه 1911

ماهشهر

پتروشیمی کارون

7۴

در حین عملیات تخلیه کلر از مخزن ایزوتانک ،فلکسیبل جوینت این مخزن دچار
پارگی شده و باعث انتشار گاز کلر به بیرون شد و 7۴کارگر بدلیل استنشاق گاز
کلر مسموم و به درمانگاههای منطقه منتقل شدند.

191

5

"""

کاشان

کارخانه سایپا سیتروئن

1۴۴

بیش از 1۴۴کارگر کارخانه سایپا سیتروئن کاشان واقع در كیلومتر  14جاده
اردستان دچار مسمومیت وبه مراکز درمانی منتقل شدند.

" " 16

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی ،ابتدا مقابل
فرمانداری تجمع کردند وسپس بطرف بازارشوش راهپیمایی کردند .کارگران
همچون روزهای گذشته با ایراد سخنرانی وسردادن شعارهایی ازجمله «کارگر
هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه»«،کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد» و«ننگ ما
ننگ ما صدا وسیمای ما» عزم راسخشان را برای دست یابی به خواسته هایشان
بنمایش گذاشتند .عوامل خانه کارگر ودانشجویان بسیجی به تالش های خود در
این مجتمع برای به انحراف کشاندن مبارزات کارگران وبهره برداری تبلیغاتی
جناحی شدت بخشیده اند .ازیکطرف خبر از برگزاری جلسه ای با شرکت
روسای شورای اسالمی کار این واحد تولیدی که ارتباط نزدیکی با خانه کارگر
دارند ونمایندگان کارفرمایان می رسد .از طرف دیگر دانشجویان بسیجی اجرای
یک برنامه زنده اینستا گرامی با شرکت تعدادی از کارگران سرشناس هفت تپه
را در دستور کارشان قرار داده اند.

"""

دزفول

شهرداری

15۴

جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری دزفول دست از کار کشیده وبا تجمع
مقابل ساختمان شهرداری اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  2ماه حقوق
وحق بیمه وپرداخت نشدن حق اضافه کاری،بروز نشدن حقوق درسال
جدید،نداشتن قراردادکاروکار بدون تجهیزات الزم بهداشتی منعکس کردند)21( .

"""

تالش

کارخانه چوب اسالم

4۴

براساس مصوبه دوشنبه  16تیر کمیسیون کارگری شهرستان تالش کارخانه چوب
اسالم تعطیل و  4۴کارگر با حقوق معوقه بیکارشدند.

195

1

"""

تهران

رانندگان سواری کرایه

-

جمعی از رانندگان سواری کرایه برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
توخالی درآمدن وعده های تسهیالت کرونایی مقابل وزرات کاراجتماع کردند.

196

5

"""

تهران

کار ساختمانی

1

یک کارگر  9۴ساله تبعه افعانستان حین کار در خیابان گیشای پایتخت براثر
سقوط از ارتفاع  1۴متری به چاله آسانسور و دردم جان باخت.

2 192و9و4

199

2

2 194و9
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5

 16تیرماه 1911

تالش

تخلیه چاه

1

یک کارگر مقنی  99ساله حین کار در خیابان پیروزی شهرستان تالش در استان
گیالن براثر سقوط در چاه فاضالب جانش را ازدست داد.

2 198و9و4

" " 17

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل
فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش وحضورتعدادی ازاعضای
خانواده های کارگران) 22 ( .

2 191و9

"""

قزوین

کارخانه کنتور سازی

-

از سرگیری تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کنتور سازی ایران نسبت به
ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی علیرغم وعده و وعیدها) 29 ( .

14۴

1

"""

تاکستان

کارخانه شوفاژ کار

4۴۴

کارگران کارخانه شوفاژکارواقع در تاکستان اعتراضشان را نسبت به مشمول
قانون مشاغل سخت وزیان آورنشدن رسانه ای کردند.

141

2

"""

فسا

کارخانه قند

-

کارگران فصلی حقوق آبان و آذر سال 18خود را از صاحبان قبلی این کارخانه
طلب دارند و کارگران دائمی نیز از بهمن ماه سال  18تاکنون( 17تیر )11حقوق
نگرفتهاند .قرار است این واحد تولیدی دوباره واگذار شود بازهم باید منتظر بود
با واگذاری جدید چه بالیی برسر کارگران کارخانه قند فسا خواهد آمد؟

142

5

"""

باقر شهر

کارخانه تولید گاز اکسیژن

5

در حادثه آتش سوزی کارخانه تولید گاز اکسیژن باقرشهر شهر ری  2کارگر92
و  4۴ساله در دم جان باختند و  9کارگر  44و  45و  41ساله مصدوم شدند.

149

5

"""

همدان

کار ساختمانی

1

یک کارگر  61ساله حین کار در ساختمان نیمهکارهای واقع درمحله بنیهاشم
همدان از محفظه آسانسور به پایین سقوط کرد و در دم جانش را ازدست داد.

144

5

"""

اهواز

کارگاه خیاطی

5

 5کارگر زن یک کارگاه خیاطی اهواز براثرانفجار گازشهری دچار سوختگی و
به بیمارستان سوانح و سوختگی آیتهللا طالقانی اهواز منتقل شدند.

145

2

" " 18

شاهرود

شرکت زغال سنگ شمال شرق

-

با گذشت  18روز از تابستان حقوق فصل بهارسال جدید(ماه های فروردین،
اردیبهشت و خرداد ) کارگران معادن زغالسنگ «زمستان یورت»« ،ملچ آرام
تحتانی» و «اکلن  »۰و یک واحد زغالشویی پرداخت نشده است وآخرین حقوقی
که کارگران این واحد دریافت کردهاند مربوط به دستمزد اسفند ماه سال گذشته
است که کارفرما آن را  25خرداد ماه به حسابشان واریز کرده است.

197
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 18تیرماه1911

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

امروز در شرایطی کارگران با تجمع وراهپیمایی وسردادن شعارها برای تحقق
خواسته هایشان ادامه دادند که انتشار ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی حاکی
ازطرح شعارهای انحرافی در البالی شعارهای حق طلبانه وافشاگرانه در حین
راهپیمایی کارگران هفت تپه بود  ،شعارهایی که رک وصریح نشان می دهد
طراحان آن عالوه به بیراهه کشاندن حق طلبی کارگران هفت تپه زیرکانه اهدافی
زیر را دنبال میکنند - :سواستفاده عوامل جناح مخالف دولت درحاکمیت از
اعتراضات وتجمعات کارگران هفت تپه علیه جناح رقیب  -تخریب اقدامات حق
طلبانه وچهره کارگران و زمینه سازی برای سرکوبشان 2 .کارگر شاغل ویکی
از کارگران اخراجی هفت تپه درپخش زنده اینستاگرامى دانشجویان بسیجی تحت
عنوان«هفت خان براى کارگر» شرکت کردند؟!

"""

عباس آباد

کار ساختمانی

1

یک کارگرساختمانی 44حین کار نصب عالئم و چراغهای روشنایی در یک
ساختمان تجاری در شهرستان عباس آباد استان مازندران بدنبال سقوط از ارتفاع
پنج متری داربست جانش را ازدست داد.

2 148و9و4

 11تیرماه1911

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران با ادامه تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی درسطح شهر شوش وبا
برافراشتن پالکاردها ،ایراد سخنرانی وسرداد ن شعارهایی ازجمله «کارگر
میمرد ذلت نمی پذیرد»« ،نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی» و با سردادن
شعار«کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد» ضمن اعتراض اقدامات تفرقه افکنان عوامل
وابسته به خانه کارگر و دانشجویان بسیجی برای به انحراف کشاندن
اعتراضاتشان ،برادامه وگسترش اتحاد کارگران در راه دست یابی به مطالباتشان
تاکید کردند .علیرغم وعده و وعیدها حقوق فروردین ماه بیش از  5۴۴کارگر
فصلی این مجتمع پرداخت نشده است وهمچنین  7ماه مطالبات راننده های
خودروهای استیجاری این شرکت پرداخت نشده است.

2 141و4

"""

اراک

کارخانه هپکو

-

شکننده تر شدن امنیت شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه هپکو اراک با واگذاری
شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) به شرکت سرمایه گذاری تامین
اجتماعی(شستا) ( ) 24

"""

شیراز

معلم زندانی

1

دمحم علی زحمتکش معلم بازنشسته کنشگر با قید ضمانت چهار همکار فرهنگی از
استان فارس،برای مدت یک هفته از زندان عادل آباد شیراز مرخص شد.

شماره ردیف
2 146و9و4

5 147

15۴

6
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تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

151

2

 11تیرماه 1911

رشت

بیمارستان الزهرا

-

عدم پرداخت  7ماه حقوق کارکنان آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت .بیش از
دو ماه ونیم است که کارکنان آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت حقوقی دریافت
نکرده اند و آخرین حقوقی که در پایان فروردین  11به حسابشان واریز شده است
مربوط به آبان ماه  18است.

152

2

"""

مهریز

شهرداری

15۴

2ماه حقوق  15۴کارگر شهرداری مهریز یکی از شهرهای استان یزد پرداخت
نشده است.

159

5

"""

اصفهان

کار ساختمانی

1

یک کارگر  16ساله حین کار در ساختمان در حال ساخت واقع درجنب مترو
علیخانی کالنشهر اصفهان بدنبال سقوط از طبقه دوم دچار مصدومیت از ناحیه
کمر شد وبه بیمارستان انتقال یافت.

154

6

" " 2۴

لندن

کنفدراسیون جهانی اینداستلایر

-

طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن احکام علیه کارگران آذرآب ،خواهان لغو این
احکام ضد انسانی شدند) 25 ( .

155

5

"""

مالیر

کار ساختمانی

1

یک کارگر ساختمانی حین کار در ساختمانی در حال ساخت درمالیراز طبقه سوم
سقوط کرد و در حین سقوط ا به سیم برق فشار قوی که در مجاورت داربست
بوده هم برخورد کرد .این کارگر براثر سوختگی ناشی از برق گرفتگی و
جراحات ناشی از سقوط در دم جانش را ازدست داد) 26 ( .

156

5

"""

بیارجمند

ساختمان تخریبی

1

حادثه ریزش آوار در ساختمان حین تخریب مدرسه حافظ شهربیارجمند در استان
سمنان موجب مرگ یک کارگر ومصدومیت  2کارگر دیگرشد.

" " 21

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران در ادامه حق طلبیشان ابتدا مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند وسپس
با راهپیمایی بسوی اداره کار این شهرستان حرکت کردند واجتماعشان را مقابل
نمایندگی وزارت کار درشهرستان پی گرفتند) 27 ( .

"""

منجیل

شهرداری

-

جمعی از کارگران شهرداری منجیل از عدم پرداخت  6ماه حقوق،عیدی(معادل
 2ماه حقوق) و سنوات سال  18خود خبر دادند .این کارگران ضمن اعتراض
به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان به خبرنگار رسانه ای گفتند :متاسفانه بعد از
سالها خدمت در شهرداری منجیل ،از پرداخت به موقع مزایای مزدی و عیدی
و سنوات محروم هستیم) 28 ( .

2 157و9و4

158

2
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شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

151

1

21تیرماه 1911

چندین شهر

کارگران پیمانی صنعت نفت

1۴6هزار

برای باری دیگر،صدای اعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت نسبت به
وعده های توخالی منجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،بلندشد .با گذشت
بیش از چهار ماه از ابالغ دستورالعمل بهبود معیشت نیروهای پیمانکاری نفت ،
هنوز شرکت های نفتی اقدام به اجرای آن نکرده اند.

16۴

2

"""

رشت

کارخانه ایران پوپلین

-

بخشی از پیام یکی از کارگران ... :ما حقوق اردیبهشت ماه رو یک ملیون
تومان از 9میلیون دریافت کردهایم و از حقوق خرداد هیچ پولی نگرفتهایم ،تیرماه
هم 1۴روز دیگه تموم میشه .این ماه حقوق هم میاد روش!  ...حتما باید جلوی
شرکت اعتصاب بشه؟‼ تا به فکر باشن؟!

161

6

"""

تهران

کانون نویسندگان ایران

-

طی بیانیه ای از احکام چندین اعدام خبر داد و آنها را محکوم نمود) 21 ( .

162

5

"""

مالیر

کار ساختمانی

1

یک کارگر ساختمانی حین کار در ساختمانی در حال ساخت درمالیراز طبقه سوم
سقوط کرد و در حین سقوط به سیم برق فشار قوی که در مجاورت داربست بوده
هم برخورد کرد) 9۴ ( .

169

5

"""

بیارجمند

ساختمان در حین تخریب

9

حادثه ریزش آوار در ساختمان حین تخریب مدرسه حافظ شهربیارجمند در استان
سمنان موجب مرگ یک کارگر ومصدومیت  2کارگر دیگرشد.

" " 22

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

صبح امروز جمعی از کارگران مقابل فرمانداری تجمع کردند وبا ایراد سخنرانی
بر حفظ اتحاد در راه دستیابی به مطالباتشان تاکید کردند .یکی از کارگران بخش
دفع آفات از تبعیض در پرداخت مطالبات،عدم پرداخت حقوق فروردین ماه
،نداشتن قرارداد کاری کارگران بخش دفع آفات سخن گفت  .درجلوی فرمانداری
از تهدید کارگران اعتصابی منجمله در بخش های دفع آفات،تحقیقات وخوراک
دام به اخراج از کار وجابجایی شغلی سخن بمیان آمد که با اعتراض قاطع تجمع
کنندگان روبروشد .کارگران اعتراضشان را با ادامه راهپیمایی و با سردادن
شعار«مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم»اعتراضشان را نسبت به مسئوالن
ذیربط شهرستان،استان وکشور منعکس کردند.آنها با فریاد زدن شعار«همشهری
با غیرت حمایت حمایت»خواهان اهالی شهرشوش وحومه از خواسته هایشان
شدند .درراهپیمایی امروز تعدادی از حاضرین با باالبردن پال کاری حمایت
جمعی از اهالی منطقه را از خواسته های کارگران هفت تپه بنمایش گذاشتند.

2 164و9و4
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شماره ردیف

تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

1

22تیر ماه1911

چندین شهر

معلمان مدارس خصوصی کشور

-

برای دومین بار درماه جاری ،معلمان مدارس خصوصی کشور درادامه
اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای انعکاس هرچه
بیشتر صدای حق طلبانه شان خودرا به پایتخت رساندند و دست به تجمع مقابل
مجلس زدند .آنها گفتند دستمزد ما گاها ً از حداقل حقوق کارگری هم کمتر است؛
یعنی کارگر ساده هم به حساب نمیآییم.

"""

چندین شهر

راه آهن

12-1۴
هزار

برای باری دیگر،کارگران سیر وحرکت و ناوگان راهآهن کشورخواستشان مبنی
برعقد قرارداد مستقیم و حذف شرکت های پیمانکاریاعالم کردند) 91 ( .

167

2

"""

تبریز

مترو

-

 9ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است .از اول فروردین ماه سال جاری تا به
امروز دوبار مبلغ یک میلیون تومانی فقط به حساب این کارگران واریز شده.

168

5

"""

تهران

کار ساختمانی

1

یک کارگر  96ساله میهمان افغانستانی حین کار در ساختمانی در حال ساخت
واقع در بزرگراه محالتی تهران براثر ریزش دیواره چاه این ساختمان زیر تلی
از خاک گرفتارشد و دردم جانش را ازدست داد.

161

5

"""

گلسار کرج

کار ساختمانی

1

یک کارگر  94ساله حین کار در ساختمانی واقع در منطقه گلسار کرج دچار
برق گرفتگی شد ودردم جان باخت.

17۴

5

"""

نظرآباد کرج

کار ساختمانی

1

یک کارگر  22ساله،حین کار با دستگاه کمپرسور درشهرستان نظرآباد در استان
البرز ،بر اثر برخورد با کابل برق فشار قوی جان خودرا ازدست داد.

" " 29

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

امروز با آغاز پنجمین هفته کارگران هفت تپه حق طلبیشان را باتجمع مقابل
فرمانداری آغازکردند وسپس درسطح شهر شوش به سمت ترمینال اهواز و هفت
تیر راهپیمایی کردند ) 92 ( .

172

2

"""

اللی

شهرداری

-

کارگران شهرداری اللی برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم
پرداخت  11ماه حقوق و 5ماه حق بیمه دست به تجمع در میدان شهدای  21دی
این شهرستان در استان خوزستان زدند.

179

2

"""

آبادان

شهرداری

165

1 166و2

2 171و9و4

جمعی از کارگران پسماند شهرداری منطقه  2آبادان دراعتراض نسبت به عدم
پرداخت  4ماه حقوق و 16ماه حق بیمه مقابل دفتر امام جمعه شهر اجتماع کردند.
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کارگران
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174

2

29تیرماه1911

تهران

شهرداری

-

جمعی از کارگران سازمان پسماند شهرداری تهران برای اعتراض به عدم
پرداخت  5ماه حقوق مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.

175

2

"""

خرمشهر

شهرداری

-

جمعی از کارگران سازمان پسماند شهرداری تهران برای اعتراض به عدم
پرداخت  5ماه حقوق مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.

1 176و2

"""

چند شهر

کارگران بخش ضدعفونی
ِ
سازمان های اتوبوسرانی کشور

-

کارگران بخش ضدعفونی سازمان های اتوبوسرانی کشورزیرمجموعه
ِ
شهرداری ها اعتراضشان را نسبت به شرایط سخت کاری ،سطح نازل حقوق
وعدم پرداخت بموقعش ،رسانه ای کردند.

2 177و9

"""

یاسوج

شرکت آب و فاضالب روستایی

2۴۴

کارگران شرکت آب و فاضالب روستایی(موسوم به آبدار) استان کهگیلویه و
بویراحمد برای منعکس کردن صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها
حقوق ونداشتن امنیت شغلی دست به تجمع مقابل ساختمان استانداری در
یاسوج زدند) 99 ( .

178

2

"""

زابل

شرکت چکاد جنوب

-

کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان (شرکت چکاد جنوب) برای اعتراض به
عدم پرداخت  7ماه حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان کارفرمای اصلی این
طرح وزارت جهاد کشاورزی درشهرستان زابل زدند.

171

1

"""

چندین شهر

آموزشدهندگان نهضت
سوادآموزی

-

جمعی از آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی با اعتراض به برگزاری آزمون در
بیستم تیرماه به خبرنگار رسانه ای گفتند :بایستی این آزمون و نتایج آن لغو شود
و طرح جذب آموزشدهندگان توسط نمایندگان مجلس شورا به تصویب برسد.

18۴

4

"""

یاسوج

کارخانه قند

-

در سالهای گذشته تجمعات زیادی در اعتراض به وضعیت بالتکلیفی کارخانه و
کارگران در مقابل نهادهای مختلف دولتی برگزار شد .دلیل اعتراض چند ساله
کارگران این کارخانه واگذاری غیراصولی کارخانه قند یاسوج بود که سال 15
بدون اطالع کارگران که سهامدار 29درصد از کارخانه هستند ،انجام شده
بود.چند سالی بود که پرونده شکایت کارگران این کارخانه در مراجع قضایی
جریان داشت اما اخیرا رای قطعی ابطال پرونده و غیرقانونی بودن واگذاری قند
یاسوج بعد از سالها پیگیری صادر شده است.
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181

2

 29تیرماه 1911

اصفهان

کارخانه کاشی

4۴۴

معیشت صدها کارگر کارخانه کاشی اصفهان وخانواده هایشان در گرو
کشمکش ها ی سرمایهگذاران شرکت است) 94 ( .

182

5

"""

ساوجبالغ

میوه چینی

1

یک کارگر زن  25ساله حین کار چیدن میوه درباالی درخت در منطقه چندار
شهرستان ساوجبالغ در استان البرز براثر سقوط جانش را ازدست داد.

189

5

"""

تهران

اداره برق

1

یک کارگر  29ساله میهمان افعانستانی حین کار در باالی تیر برق فشارقوی در
خیابان دماوند تهران براثر برق گرفتگی در دم خشک شد وجانش را ازدست داد.

" "24

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

درادامه تجمع کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت مقابل فرمانداری وراهپیمایی
در سطح شهر شوش برای انعکاس صدای حق طلبیشان در راه دست یابی به
مطالباتشان چهار کارگر این مجتمع بنام های یوسف بهمنی ،دمحم خنیفر و مسلم
چشمه خاور و ابراهیم عباسی توسط پلیس اطالعات و امنیت شوش بازداشت و
بدستور دادستان و رییس دادگاه شوش به زندان فجر دزفول منتقل شدند) 95 ( .

185

6

"""

تهران

سندیکای کارگران شرکت واحد

-

طی بیانیه ای بازداشت کارگران هفت تپه را قویا ً محکوم کرده و خواهان آزادی
فوری آنها شدند.

186

6

"""

چند شهر

چندین تشکل کارگری،
بارنشستگان و دانشجویان

-

طی فراخوان مشترکی ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران هفت تپه خواهان
آزادی فوری آنان شدند) 96( .

187

6

"""

شوش

روزنامه نگاران مستقل ایران

2

اسماعیل دمحم ولی و فیلمبردار همراهش که روز گذشته توسط پلیس امنیت
بازداشت شده بودند ،آزاد شدند .این دو خبرنگار برای تهیه مستند از هفت تپه به
شوش رفته بودند که توسط نیروهای پلیس امنیت احضار و فردای آن روز آزاد
میشوند  .بر هم زدن امنیت خبرنگاران در طی انجام وظیفه خبررسانی و تهیه
گزارش محکوم است.

188

1

"""

اصفهان

آتش نشانان

14۴

جمعی از آتش نشانان اصفهان برای اعتراض به سطح نازل حقوق  ،مشمول
قانون مشاغل سخت و زیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت مقابل ساختمان
سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی این کالنشهر تجمع کردند.

"""

زابل

شهرداری

-

کارگران شهرداری زابل اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق
رسانه ای کردند .تهدید کارگران معترض به اخراج از کار.

2 184و9و4

2 181و9

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر 9911

27
تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران
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 24تیرماه 1911

رودبار

کارخانه آب معدنی داماش

15

کارگران کارخانه آب معدنی داماش ازتاخیر در پرداخت حقوق وحق بیمه شان و
اخراج  15نفر ازهمکارانشان خبردادند.

"""

ساری

کارخانه شن و ماسه سازی

1

یک کارگر  47ساله حین کار در یک کارخانه شن و ماسه واقع درروستای تاکام
ازتوابع شهرستان ساری دراستان مازندران بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در دم
جانش را ازدست داد.

1 112و2

" " 25

چندین شهر

بازنشستگان

-

همزمان با روز تامین اجتماعی،جمعی از بازنشستگان شهرهای اراک ،اصفهان،
ارومیه،اهواز،ایالم،بجنورد،تبریز،تهران،کرج ،کرمانشاه،مشهد برای بنمایش
گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق(عدم همسان سازی حقوق با
شاغلین ،سطح ناچیز کمک هزینه مسکن،عدم بروز کردن حقوق متناسب با
تورم )،خدمات درمانی نامناسب وعدم پرداخت بدهی دولت به سازمان
تامین اجتماع دست به تجمع مقابل ادارات کل سازمان اجتماعی درمرکز
استان ها زدند) 97 ( .

2 119و9و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

جمعی از کارگران باتجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش در
راه دست یابی به مطالباتشان ادامه دادند وآزادی کارگران زندانی را به خواسته
هایشان اضافه کردند .عصر امروز نقل از فرزانه زیالبی وکیل کارگران هفت
تپه،مسلم چشمهخاور ،یوسف بهمنی ،ابراهیم عباسی و دمحم خنیفربا قید کفالت
آزاد شدند.

914

2

"""

زنجان

راه آهن

5۴۴

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن شمالغرب (زنجان) که تحت مسئولیت
شرکت پیمانکاری تراورس مشغول بکارند برای انعکاس صدای اعتراضشان
نسبت به عدم پرداخت  4ماه حقوق و 19ماه حق بیمه دست از کارکشیدند ومقابل
ساختمان اداره راه آهن این ناحیه درزنجان تجمع کردند.

915

5

"""

آزاد شهر

کار ساختمانی

1

یک کارگر  45ساله حین کار پی کنی در آزادشهر دراستان گلستان بر اثر ریزش
دیوار بتنی وگرفتارشدن زیرآوار دردم جانش را ازدست داد.

" " 26

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

دومین ماه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع
مقابل فرمانداری شوش وبا شعار«کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد» آغازشد) 98 ( .

شماره ردیف
2 11۴و9
111

5

2 116و9و4
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117

9

 26تیر ماه 1911

استان قزوین

اداره کل راهداری و حملونقل
جادهای

47

کارگران اخراجی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین از ادامه
کنش های دامنه دارشان برای بازگشت بکارخبردادند) 91 ( .

118

6

"""

تهران

کانون نویسندگان ایران

-

کانون نویسندگان ایران صدور حکم اعدام را محکوم میکند و خواهان لغو حکم
اعدام امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی ،دمحم رجبی ودیگر محکومان است) 4۴( .

111

6

"""

تهران

کانون نویسندگان ایران

-

گروهی از ماموران امنیتی میالد جنت ،مترجم ،شاعر و عضو کانون نویسندگان
ایران را در منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند .ماموران پس از
تفتیش کامل خانه بسیاری از وسایل شخصی میالد از جمله کتاب و لپ تاپ و ...
را با خود بردند .اطالعات دقیقی از این بازداشت در دست نیست همچنین معلوم
نیست که کدام نهاد امنیتی این بازداشت را انجام داده است .به گفتهی یکی از
دوستان میالد در این فاصله او یک بار با خانه تماس گرفته و به بستگان خود
گفته است حالش خوب است و تا «یکی دو روز دیگر آزاد» میشود .هشت روز
پیش نیز مهدی سلیمی نویسنده ،پژوهشگر و مترجم آثار فلسفی در خانهی مادری
خود واقع در شهرستان اهر بازداشت و به بند  2۴1زندان اوین منتقل شد.

2۴۴

5

"""

بجنورد

نصاب آسانسور

1

یک کارگر  41ساله نصاب آسانسور حین کاردرطبقه سوم ساختمانی واقع در
یکی از مناطق شهرستان بجنورد به داخل کابین آسانسور سقوط کرد و به علت
شدت جراحات دردم جانش را ازدست داد.

2۴1

5

"""

بجنورد

جوشکاری

1

یک جوان  21ساله حین کارجوشکاری در منزل پدری واقع در یکي از
روستاهای اطراف بجنورد دچار برق گرفتگی شد ودر دم جان باخت.

1 2۴2و6

" " 27

بهبهان

اهالی شهر

-

جمعی از اهالی برای گرامیداشت خاطره جان باختگان اعتراضات آبان ،18
مخالفت با حکم اعدام سه جوان زندانی این اعتراضات واعتراض به وضعیت
اسفناک معیشتی دست به تجمع درمیدان بانک ملی این شهرستان زدند) 41 ( .

2 2۴9و9و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

تعدادی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل
فرمانداری شوش به اعتراضاتشان استمرار بخشیدند تا با یاد آوری مطالباتشان
وانعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبیشان شاید بتوانند پنبه ها را ازگوش
مسئوالن ذیربط شهرستان شوش ،استان خوزستان و کشور خارج کنند؟
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2۴4

2

 27تیرماه 1911

کردستان

مخابرات

-

رانندگان شرکت مخابرات منطقه کردستان از اعتراضاتشان نسبت به عدم
پرداخت 9ماه حقوق ومطالبات دیگر وبروز نشدن قرارداد وحقوقشان ،خبردادند.

2۴5

6

"""

سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به
ایجاد تشکل های کارگری

-

طی بیانیه ای اعالم کردند :جواب اعتراض کارگران و زحمتکشان به فقر و
نداری ،صدور حکم اعدام نیست! احکام اعدام باید لغو گردد! ( ) 42

2 2۴6و9و4

" " 28

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

جمعی از کارگران اعتصابی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه مقابل
فرمانداری شوش اجتماع کردند وبا ایراد سخنرانی وسردادن شعارها عزم
راسخشان را برای دستیابی به مطالباتشان بنمایش گذاشتند) 49 ( .

2 2۴7

"""

کوت عبدهللا

شهرداری

-

برای باری دیگر ،کارگران شهرداری کوتعبدهللا برای انعکاس صدای
اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت کامل وبموقع حقوق و وعده های توخالی
مسئوالن دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.

1 2۴8و2

"""

ساوه

کارخانه بوتان

-

کارگران کارخانه بوتان واقع درشهر صنعتی کاوه برای اعتراض به سطح پایین
حقوق وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست از کارکشیدند و درمحوطه این
واحد تولیدکننده وسایل برقی خانگی تجمع کردند.

2 2۴1

"""

تهران

خط  5مترو

-

کارگران پیمانی انتظامات حریم ریلی خط 5مترو تهران (تراورس) اعتراضشان
را نسبت به عدم پرداخت  9ماه حقوق و حق بیمه و نداشتن قرارداد کاری،
رسانه ای کردند.

6

"""

بجنورد

شورای همآهنگی و فعالین صنفی
فرهنگیان

ده ها تن

در پی صدور احکام قضایی شوک آور علیه هفت تن از معلم خراسان شمالی،
جمعی از فعاالن صنفی و اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی تشکل های
صنفی فرهنگیان کشور به نمایندگی از جامعه فرهنگیان و فعالین صنفی از اقصی
نقاط کشور به بجنورد سفر کردند و ضمن همدلی با خانواده های این عزیزان با
مسئولین منطقه ای دیدارهایی برگزار کردند.

5 211

"""

آذر شهر

کارخانه شیرین عسل

4

 4کارگر کارخانه شیرینعسل واقع در کیلومتر 95جاده آذرشهر ،شهرک صنعتي
سلیمی حین کار دچار سوختگی با اسید شدند وسه نفر از مصدومان این واحد
تولید کننده انواع شیرینی و شكالت و محصوالت كاكائو با اورژانس هوایی به
بیمارستان سینا تبریز ومصدوم دیگر به یک مرکز درمانی انتقال یافتند.

21۴
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 28تیرماه 1911

اهواز

کارخانه رآکتور ساز

2

 2کارگر کارخانه راکتورساز اهواز به دلیل پاره شدن زنجیر جرثقیل و نداشتن
وسایل حفاظتی و کمربند حفاظت از خود به مخزن تقطیرسقوط کردند وبه
بیمارستان منتقل شدند .وضعیت جسمی یکی ازکارگران حادثه دیده نامناسب بود
و به گفته عوامل اورژانس عالیم ضربه و آسیب مغزی را داشت.

2 219و4

" " 21

اراک

کارخانه هپکو

-

جمعی از کارگران هپکو اراک برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع درکارخانه زدند.تجمع کنندگان ضمن
اعتراض به شکننده تر شدن امنیت شغلیشان درپی واگذاری بخشی از سهام
شرکت تولید تجهیزات سنگین از طرف دولت به شستا،خواهان پرداخت حقوق
معوقه خود شدند) 44 ( .

2 214و9و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

جمعی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با ادامه اعتصاب مقابل
فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند) 45 ( .

1 215و2

"""

ساوه

کارخانه بوتان

17۴۴

کارگران بدنبال توافقی که در نشست روز شنبه  28تیربا شرکت  4۴نفر از
نمایندگان کارگران و کارفرما ونمایندگانی ازفرمانداری،اداره آگاهی واطالعات
مبنی برافزایش حقوق کارگران با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واخراج نشدن
هیچی از کارگران اعتصابی ونمایندگانشان به اعتصابشان خاتمه دادند) 46 ( .

2 216و9

"""

دماوند

نیروگاه برق

-

کارگران نیروگاه دماوند واقع در كیلومتر  95جاده تهران  -گرمساربرای
اعتراض به کاهش حقوق ومطالبات وعدم پرداخت بموقع وبخطر افتادن امنیت
شغلیشان پس از واگذاری نیروگاه به بنیاد شهید و امور ایثارگران دست از کار
کشیده و مقابل دفتر مدیریت شركت مدیریت تولید برق دماوند تجمع کردند)47( .

2 217و4

"""

سمنان

کارخانه ماشین لنت تهران

6۴

کنش های دامنه دار کارگران کارخانه ماشینلنت تهران نسبت به لگد مال شدن
حقوقشان توسط کارفرما زیر سایه سکوت مسئولین) 48 ( .

218

5

"""

شیروان

قالیشویی

1

یک کارگر  91ساله قالیشوی سیار حین کار قالیشویی در روستای خانلق از
توابع شهرستان شیروان دراستان خراسان شمالی بر اثر نواسانات برقی دستگاه
قالیشویی دچار برق گرفتگی شد وجانش را ازدست داد.

211

5

"""

شیراز

حفر چاه

1

یک کارگر مقنی حین کار حفاری چاه درشیراز و استفاده از دستگاه باالبربه دلیل
اتصالی برق باالبر دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

شماره ردیف
212

5
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5

 21تیرماه 1911

تبریز

شهرداری

1

مالک جوادزاده کارگرفضای سبز شهرداری حین کار در محدوده میدان بسیج این
کالنشهربراثر تصادف یک خودرو وبرخورد باوی جانش را ازدست داد.

2 221و9و4

" " 9۴

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با ادامه اعتصاب وتجمع مقابل
فرمانداری شوش،ششمین هفته اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع
حقوق وحق بیمه وادامه بالتکلیفی شغلی بدلیل تعیین تکلیف نهایی نشدن با
خصوصی سازی وسهامداران شرکت وعدم بازگشت بکار همکاران حق طلب
اخراجیشان ،آغازکردند) 41 ( .

2 222و9

"""

دماوند

نیروگاه برق

-

برای دومین روز متوالی ،کارگران با ادامه اعتصاب وتجمع اعتراضشان را
نسبت به کاهش حقوق ومطالبات وعدم پرداخت بموقع وبخطر افتادن امنیت
شغلیشان درپی واگذاری مجدد شرکت بنمایش گذاشتند .امنیت شغلی و حفظ حقوق
و مزایای عرف بر اساس ماده  26قانون کار خواسته اکید تجمع کنندگان است.
229پیگیری معوقات حق سنوات ،صندوق ذخیره شرکت ،بیمه عمر ،و اعالم
مخالفت با واگذاری شرکت به شخص ثالث موارد مطروحه جهت پیگیری است.

229

2

"""

بندر عباس

شهرداری

-

طی روزهای گذشته ،کارگران شرکتی شهرداری بندرعباس برای انعکاس
صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق بارها دست به تجمع
مقابل ساختمان شورای شهرمرکز استان هرمزگان زده اند.رییس شورای شهر
بندرعباس به خبرنگار رسانه ای گفت :شاهد مراجعه پرسنل شرکتی شهرداری
به دلیل عدم دریافت حدود  7تا  8ماه حقوق به شورا هستیم.

224

6

"""

بجنورد

تشکل های صنفی فرهنگیان

-

در پی صدور احکام قضایی دهشتناکی که علیه هفت تن از معلم خراسان شمالی
صادر شده بود دههاتن از فعاالن صنفی و اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی
تشکل های صنفی فرهنگیان کشور به نمایندگی از جامعه فرهنگیان و فعالین
صنفی از اقصی نقاط کشور به بجنورد سفر کردند و عالوه بر دیدار با
خانوادههای این معلمان نشست هایی با معلمان خراسان شمالی و چند تن از
مقامات منطقهای برگزار کردند) 5۴ ( .

"""

بجنورد

شرکت توزیع سیمان

9۴

بازی کردن مدیران شرکت توزیع سیمان آالداغ بجنوردبا جان کارگران وخانواده
هایشان برای سود اندوزی بیشتر .شرکت توزیع سیمان آالداغ که بزرگترین
شرکت توزیع سیمان  ،کارخانه سیمان بجنورد در سطح کشور است به دلیل
شیوع بیماری کووید 11بین کارگرانش در معرض تعطیلی موقت قرار گرفت.

22۴

9 225و5
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226

5

 21تیرماه 1911

الرستان

مراکز درمانی

2

محبوب زینلی زاده دندان پزشک و فرید حمایت پرستارشاغل در مراکز درمانی
شهرستان الرستان دراستان فارس بر اثر ابتال به بیماری کووید  11جان باختند.
بیش از  5۴درصد کادر بهداشتی و درمانی شهرستان الرستان به بیماری کووید
 11مبتال شده اند و خستگی مفرط و هجوم بیماران کرونایی ،کار را برای
کارکنان مراکز درمانی این شهرستان سخت کرده است.

227

5

" " 9۴

جزیره کیش

شهرداری

1

یکی از کارگران فضای سبزشهرداری جزیره کیش بر اثر ابتال به بیماری کووید
 11جانش را ازدست داد .آخرین آمار رسمی مبتالیان به کوید  11در جزیره
کیش را میتوان همان عدد  947که در تاریخ  1۴تیر توسط سخنگوی شورای
سالمت جزیره کیش اعالم شد دانست ،اما با توجه به آمارهای غیررسمی و تأیید
نشده تعداد مبتالیان به کرونا در جزیره کیش از عدد  7۴۴عبور کرده و
روزبهروز بر این آمار اضافه میشود.

228

5

"""

خرم بید

معدن شن و ماسه

1

یک کارگر معدن شن و ماسه شهرستان خرم بید دراستان فارس حین کار تعمیر
لودر ،به علت حرکت لودر به علت هوا گرفتگی و برخورد با آن جان باخت.

221

5

"""

کاشان

تخلیه چاه

1

یک کارگر مقنی 52ساله حین کار در جاده مشهد اردهال شهرکاشان بدلیل نقص
فنی باالبر چاه وسقوط به عمق  29متری چاه قنات جانش را ازدست داد.

29۴

2

" " 91

تهران

رانندگان خطوط بی آر تی

-

تعدادی از رانندگان خطوط سامانه یک و سامانه چهار به نشانه اعتراض به عدم
پرداخت حقوق چراغ های اتوبوس هایشان را روشن کردند ،در همین زمینه
عوامل حراست و ناحیه خطوط بی آرتی با حضور در چهاراه ولیعصر با تهدید
از رانندگان میخواستند تا چراغ های اتوبوس هایشان را خاموش کنند.

2 291و9و4

"""

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

امروز  91تیرماه سی وهفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه میباشد
که دست به تجمع واعتراض و راهپیمایی اعتراضی زده اند و با توجه به اینکه
کارفرمای این کارگران به علت فساد مالی تحت محاکمه قرار گرفته  ،متاسفانه
تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی اعتراضات بحق این کارگران نبوده است و
گویا کسی متوجه نیست که این کارگران در ابن شرایط بحرانی چندین ماه است
که حقوق نگرفته اند.

2 292و9

"""

دماوند

نیروگاه برق

-

کارگران پس از حضور نمایندگان تاماالختیار مدیرعامل بانک دی(وابسته به بنیاد
شهیدوامورایثارگران) درنیروگاه ودرتجمعشان و وعده پاسخگویی به مطالباتشان
از جمله لغو واگذاری ،پایان موقت و مشروط اعتصاب را اعالم کردند.

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر 9911

99
تاریخ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران

شرح و مالحظات

 91تیرماه 1911

قزوین

کارخانه کنتور سازی

-

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به
ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و توخالی درآمدن وعده و وعیدهای مسئولین
برای باری دیگر دست به تجمع مقابل استانداری قزوین زدند .کارخانه کماکان
تعطیل واز پرداخت مطالبات این کارگران منجمله  26ماه حقوقشان خبری
درمیان نیست وتابه امروز جزوعده و وعید از طرف مسئوالن طراز اول وامام
جمعه استان قزوین ومسئولین کشوری چیزی عایدشان نشده است وبالتکلیفی
شغلی ومعیشتی شان کماکان ادامه دارد.

294

1

"""

تبریز

شهرداری

985۴
+1759

کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز ضمن اعتراض به پایمالی
حقوقشان توسط شرکت های پیمانکاری خواهان عقد قراداد مستقیم شدند) 51 ( .

295

2

"""

رشت -صومعه سرا

شرکت پرورش کرم ابریشم

-

کارگران مزرعه پرنیان شرکت پرورش کرم ابریشم ایران برای بنمایش گذاشتن
اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت  4ماه حقوق،عیدی ومطالبات سال  18دست
به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان صومعه سرا دراستان گیالن زدند.

296

9

"""

رضوانشهر

سد شفارود

25۴

با سپری شدن  5ماه از تعطیل شدن کارگاه سد شفارود رضوانشهر دراستان
گیالن بدلیل شیوع بیماری کووید  11بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگرانش
همچنان ادامه دارد و  25۴کارگر درآستانه اخراج از کار قرار دارند .بعد از
توقف چند ماهه کار سد شفارود به دلیل بیماری کرونا ،با اخذ مجوزهای الزم ،با
فراخوانی حداقل نیروی مورد نیاز کارگاه شروع به کار کرد.

297

6

"""

مهاباد

شورای هماهنگی تشکل های
صنفی فرهنگیان

1

مرخصی  5روزه یاسرامینیآذر از فعالین صنفی معلمان آذربایجان غربی از
زندان مهاباد

298

5

"""

لنگرود

کارگاه بلوک زنی

1

یک کارگر  41ساله حین کار در یک کارگاه بلوک زنی در محله کیاکالیه
شهرستان لنگرود براثر اتصال دستگاه بلوک زنی دچار برق گرفتگی شد ودردم
جان باخت.

291

5

"""

ماهشهر

پتروشیمی پتروکیمیا ابن سینا

1

یک کارگر پتروشیمی پتروکیمیا ابن سینا واقع در سایت  2منطقه ویژه افتصادی
پتروشیمی ،در بندر امام براثر سقوط از ارتفاع جانش را ازدست داد.

شماره ردیف
2 299و9
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یادداشت ها:
(  - ) 9تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیردولتی کشور نسبت به سطح نازل حقوق،شرایط کاری ونداشتن امنیت شغلی مقابل مجلس
روز یکشنبه اول تیر  ،معلمان مدارس غیردولتی از سراسرکشورخودرا به تهران رساندند تا باتجمع مقابل مجلس اعتراضشان را نسبت به سطح نازل حقوق،شرایط کاری ونداشتن امنیت شغلی بنمایش
بگذارند.
یکی از نخستین مشکالتی که سبب شده تا این معلمان نتوانند در آزمون استخدامی به نتیجه برسند مرحله مصاحبه است .زهره که 19سال در یکی از شهرستانهای استان سمنان معلمی کرده به خبرنگار
رسانه ای گفت« :من سالها درس خواندم و توانستم مدرک لیسانس و ارشدم را از یکی از بهترین دانشگاههای کشور بگیرم .معدلم خیلی باال بود .در آزمون کتبی استخدامی آموزش و پرورش هم قبول
شدم ،اما در مرحله مصاحبه هر بار ردم میکردند .در نهایت تصمیم گرفتم در مدارس غیرانتفاعی کار کنم که حداقل بعد از آن همه تالش بیکار نمانم .حاال هم که دیگر سنم از حضور در دوره استخدامی
گذشته است».
این توضیحات فقط محدود به زندگی و تجربه زهره نیست ،الهام هم دقیقا ً چنین شرایطی را تجربه کرده است« :معلمی رویای زندگی من بود .همیشه فکر میکردم با جوانی و عشقی که به کودکان دارم
میتوانم در دبستانها همه بچهها را به درس خواندن تشویق کنم .میخواستم با توان تدریسم به آنها هم عشق درس خواندن بدهم که هر کدام از آنها به مهرههایی موثر برای این کشور بدل شوند .اما آنقدر
ما را ندیدند ،آنقدر ما را دستکم گرفتند که همه شوق و شورم کور شد .در شرایطی که از نظر علمی هیچ کمبودی نداشتم و میتوانستم استخدام شوم ،اما در بخش مصاحبه به مشکل میخوردم .برخی
را میشناسم که فقط به خاطر اینکه پوشش چادر را انتخاب نکرده بودند ،از معلمی محروم شدند».
رسول  14سال سابقه معلمی دارد و عالوه بر این توانسته بارها در جشنوارههای مربوط به معلمان عنوانهای برتر را کسب کند اما با وجود این ،حقوقش  8۴۴هزار تومان است« :چند برابر سایر
همکارانم که استخدامی هستند کار میکنم و در چند مدرسه و آموزشگاه مشغول فعالیتم تا بتوانم خرج خودم و خانوادهام را درآورم .به هر مدرسهای که میروم گزینش میشوم و فرم پر میکنم اما در
برگه قرارداد ،بخش حقوق را سفید میگذارند تا نتوانم هیچ ادعایی داشته باشم .فقط هم میگویند آموزش و پرورش در قبال شما هیچ تعهدی ندارد! پس عدالت و انسانیت کجاست؟ پس برابری حقوق
انسانها کجاست؟»
«کیف و کفش و لباسم را مرتب و نو نگه میدارم .شدید مراقب سالمت خودم هستم به ویژه دندانها .کمتر به مهمانی و تفریح میروم .صبح با اتوبوس واحد میروم و ظهر گاهی پیاده برمیگردم ...نه!
اشتباه نشود ،وسواسی ،گوشهگیر یا خسیس نیستم .من معلم سختکوش ابتدایی غیردولتی خراسانم با بیش از 1۴سال سابقه کاری .اکثر دریافتیام را بابت بیمه  9۴روزه میدهم و باقی کفاف مایحتاج اولیه
را نمیدهد .پس دست به عصایم و با سیلی صورتم را سرخ نگه میدارم چون من معلم هستم و باید وجهه خودم را حفظ کنم .هرچند از نظر آموزش و پرورش ،ما کارگر فصلیای بیش نیستیم ».اینها را
معلمی میگوید که معتقد است بیمه 15روزه ظلمی روشن در حق معلمان مدارس غیردولتی است.
معلم دیگری که در بروجرد تدریس میکند و  1۴سال هم سابقه کاری دارد از باال رفتن سن و ناامید شدنش میگوید ،اما امید دارد که اوضاع برای جوانترها بهتر شود« :من دیگر 4۴سالم شده.
25۴هزار تومان حقوق میگیرم و بیمه عمرم را هم خودم پرداخت میکنم .تازه شاید باورتان نشود که وضعیت من از برخی دیگر از همکارانم بهتر هم هست چون معلمی داریم که  1۴۴هزار تومان
حقوق میگیرد .حتی پول کرایه رفت و آمدمان هم نمیشود .در تعطیالت هم که دیگر هیچ حقوق و بیمهای نداریم .از من که گذشت ،اما امیدوارم پیگیری مطالباتمان باعث شود سایر همکاران جوانمان
اوضاعشان بهتر شود»
درآمد تدریس در این مدارس نه تنها برای معلمان به حداقل حقوق وزارت کار هم نمیرسد بلکه افزایش حقوقی هم به آنها تعلق نمیگیرد« :باورتان میشود درآمد من که سه سال سابقه دارم با همکار
دیگری که  26سال معلمی کرده است ،تفاوتی ندارد؟ اینجا شرایط اینگونه است .تازه سه سال که از کارتان میگذرد معلم را عوض میکنند تا دیگر مجبور به پرداخت حقوق بیشتر نباشند .عدالت برای
ما و همکارانمان هیچ معنایی ندارد».
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مطالبات این معلمان چیست؟
استخدام بدون آزمون در بدنه آموزش و پرورش ،چراکه این گروه دارای پرسنلی متهعد ،متخصص و کاردان هستند که از لحاظ هزینهای هم به نفع آموزش و پرورش است به طوری که نیازی به
 -1حق
ِ
هزینههای آزمون و آموزش آنها برای آمادگی برای فعالیتشان در مدارس نیست.
 -2حذف کبر سنی برای نیروهای آزاد مدارس غیرانتفاعی در آزمونهای آموزش و پرورش و لحاظ کردن سوابق کاری این نیروها.
 -9کسانی که تمایل دارند به عنوان نیروی آزاد فعالیت داشته باشند نیازمند داشتن یک بسته حمایتی و قانونی هستند تا ضامن تمام حقوق مادی و معنوی برای آنان باشد که شامل موارد زیر است :نظارت
جدی و موثر بر حقوق و بیمه تماموقت /اولویت داشتن نیروهای آزاد در کلیه بستههای حمایتی و کمک معیشتی دولت چون سهام عدالت و… /ایجاد سازوکاری برای امنیت شغلی معلمان در مدارس
غیردولتی /حذف تمامی قراردادهای صوری یکطرفه از مدارس غیردولتی و ایجاد قرارداد تعریفشده از طرف نهاد ذیربط که موسس نتواند به نیروی خود روزمزدی حقوق دهد /تعریف نیروی آزاد
در مجموعه قوانین آموزش و پرورش و به رسمیت شناختن و داشتن هویت فرهنگی در قوانین این وزارتخانه (متاسفانه حتی یک تعریف هم از پرسنل مدارس غیردولتی در مجموعه قوانین آموزش و
پرورش وجود ندارد و اصالً این قشر از جامعه را فرهنگی نمیدانند و در نتیجه آنان را صاحب هیچ حقی نمیدانند!!) ،ایجاد سازوکاری برای استفاده معلمان غیرانتفاعی از کلیه امکانات رفاهی،
ورزشی ،درمانی و بیمهای آموزش و پرورش ،فعال شدن واقعی صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی در راستای تامین بخشی از بیمه این معلمان طبق مفاد منعکسشده در قانون تاسیس مدارس
غیرانتفاعی (این در حالی است که در اغلب موارد کل حق بیمه از حقوق فرد کسر میشود و امسال با توجه به افزایش حق بیمه تقبل آن برای فرد غیرممکن خواهد شد).
 -4تعریف شغل معلمی مدارس غیرانتفاعی به عنوان شغل آسیبپذیر و سعی جدی برای رفع این مشکل.

(  - ) 2بیانیه حمایتی اتحادیه معلمان انگلستان در رابطه با روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی
در ادامه پیامهای حمایتی از زندانیان سیاسی در بیستم ژوئن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی ،اتحادیه معلمان انگلستان در نامه ای ضمن تاکید بر حمایت از معلمان  ،به پیشبرد کارزارهای
خود در حمایت از اسماعیل عبدی و دمحم حبیبی اشاره کرد.
ترجمه متن نامه را در زیر میخوانید:
در رابطه با روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران
من از طرف اتحادیه معلمان انگلستان پیش از روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران این نامه را جهت اعالم همبستگی مینویسم.
همانطور که مطلع هستید ،اتحادیه معلمان انگلستان مدتهاست که برای دفاع از حقوق فعالین معلمان تالش کرده است و ما با افتخار با سازمانهایی که با هم کار میکنیم از جمله ‘ اجوکیشن اینترناسیونال’
و عفو بین الملل روی کیسهای فعالین اتحادیه ای زندانی از جمله اسماعیل عبدی و دمحم حبیبی کار کرده ایم.
در یکسال اخیر ،دولت ایران به سرکوب شدید آزادی بیان و تشکل و تجمع ادامه داده است .نیروهای امنیتی به صورت غیر قانونی از روشهای مهلک برای در هم کوبیدن اعتراضات استفاده کرده ،
صدها نفر را کشته و هزاران معترض را بازداشت کردند .حکومت بیش از دویست مدافع حقوق بشر را دستگیر و احکام زندان و شالق را بر بسیاری از آنان تحمیل کرده است.
اتحادیه معلمان انگلستان به توجه خود به وضعیت ایران ادامه داده و تمام تالش خود را برای آزادی زندانیان سیاسی به کار میبرد.
با احترام

96

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر 9911

دکتر پاتریک روچ دبیرکل
 18ژوئن 2۴2۴برابر با
 21خرداد 1911
منبع :کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

(  - ) 9بیانیه همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعتراضات سراسری علیه خشونت پلیس و نژادپرستی در آمریکا
قتل فجیع جورج فلوید در مقابل دوربینهای مردم شوک زده توسط پلیس نژادپرست آمریکا به جرم سیاه بودن ،حتی دهان دست راستیترین سیاستمداران رسمی آن کشور در انکار وجود نژادپرستی
نهادینه در آمریکا را بست .یک جنبش عظیم میلیونی با وجود شیوع بیماری کرونا و سیاستهای فاصله گذاری اجتماعی به خیابانها آمد و مبارزه با خشونت پلیس ،نژادپرستی ضدسیاه و برتریطلبی
نژادی را تبدیل به یک جنبش جهانی کرد .باوجود سرکوب پلیس و بازداشت هزاران تن ،این اعتراضات ادامه دارد و اکنون بطور گستردهای حتی صحبت از خلع سالح ،قطع بودجه و انحالل یا
بازسازی ریشهای پلیس به عنوان یک دستگاه عمیقا نژادپرست و خشونتگرا در آمریکا و انتقال بودجه به خدمات عمومی و اجتماعی در جریان است .جریانات نژادپرست سفید و طرفداران ترامپ در
این مدت از هیچ تالشی جهت توجیه خشونت پلیس و بهانهجویی برای سرکوب معترضین کوتاهی نکردند ،اما موج میلیونی جنبش "جان سیاهان مهم است" چنان فراگیر شده است که حتی شرکتهای
استثمارگر بزرگ سرمایه داری را نیز مجبور کرده است در محکومیت قتل جورج فلوید و تبعیض نژادی در آمریکا بیانیه صادر کنند و حداقل دست به تغییراتی سطحی بزنند .روشن است که
سرمایهداران و سیاستمداران آمریکا خود از سامان دهندگان تبعیض نژادی و خشونت پلیس بوده و هستند .سیاهان آمریکا قربانی نژادپرستی نظاممند در آمریکا در تمامی عرصههای اقتصادی و
اجتماعی بودهاند و این تبعیض قدمتی چند صد ساله دارد و عمیقا طبقاتی است .در واقع کلیت سیستم سرمایهداری آمریکا از جمله آموزش و پروش در ایجاد و توسعه این شرایط سهم داشتهاند.
خصوصی سازی آموزش و پروش و پولی کردن مدارس ،بهداشت و خدمات عمومی و شهری از جمله حمل و نقل همگانی آمریکا را با وجود ثروت عظیم آن تبدیل به یک جامعه با اختالفات طبقاتی
عظیم و در عین حال عمیقا نژادپرست و سرشار از تبعیض کرده است .از این رو میبینیم که کلیه تشکالت کارگری و معلمین و جریانات برابری طلبی و عدالتخواه در آمریکا همگی به درجات
مختلف به دفاع از خیزش سیاهان و دیگر محرومین از جمله بومیان آمریکا و کارگران مهاجر در این کشور برخاستهاند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت و همبستگی خود را از مبارزات مردم آمریکا علیه خشونت پلیس و نژادپرستی و با جنبش "جان سیاهان مهم است" اعالم میدارد.
متحدین واقعی این مبارزات برابریطلبانه طبقه کارگر و مردم محروم جهان هستند و نه هیچ دولت و شرکت سرمایهداری .دولتهای سرمایهداری نشان دادهاند که جان طبقه کارگر و مردمان محروم و
فرودست جهان برایشان پشیزی ارزش ندارد.
مقابله با هرگونه تبعیض و نژادپرستی از اصول اساسی تشکالت کارگری ،معلمین و دیگر حقوق بگیران در سراسر جهان است .اهمیت این مقابله با مشاهده مبارزات سیاهان آمریکا ،با سرکوب
سیستماتیک طبقاتی ،جنسی ،ملی ،نژادی و مذهبی در ایران ،با سیاستهای راسسیستی ضد مهاجرین در اروپا و استرالیا و بستن مرزهای آبی و زمینی به پناهجویان ،با افغان ستیزی در ایران ،با
استثمار وحشیانه کارگران مهاجر در عربستان و امارات و قطر و با بازگشت برهداری در لیبی  ،...هر روز بیش از پیش به ما یادآور می شود.
در کشور ما ایران آنچنان سرکوب حکومتی ،بی عدالتی و تبعیض نهادینه شده است که مقامات حکومتی از هیچ مشروعیتی در حمایت از مبارزات برحق سیاهان و جوامع تحت ستم آمریکا یا هیچ
کشور دیگری برخوردار نیستند .ما تشکالت کارگری در ایران ،ضمن همبستگی عمیق خود با مبارزات برابری طلبانه سیاهان در آمریکا ،همچنین انزجار خود را از هرگونه استثمار و بیحقوقی
طبقاتی ،تبعیض نژادی و جنسیتی ،برتری طلبی و زن ستیزی ،رانت خواری ،فساد و خشونت بی امان نیروهای انتظامی ،امنیتی و قضایی در ایران قاطعانه اعالم میداریم و برای رهایی از این شرایط
طاقتفرسا تنها به نیروی خود و همبستگی با کارگران ،معلمان و محرومان جهان پایبند هستیم.
نه به هر گونه تبعیض ،سرکوب و بیعدالتی
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به امید جهانی آزاد و برابر برای همگان
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 91خرداد 1911

(  - ) 4کارگر حق طلب راه آهن ناحیه زاگرس خطاب به همکارانش در نواحی دیگر:با اتحاد از حقوق مشترکمان دفاع کنیم
یک کارگر حق طلب راه آهن ناحیه با انتشار نامه ای در شبکه های اجتماعی خطاب به همکارانش در نواحی دیگر خواهان اتحاد کارگران راه آهن نواحی مختلف برای دفاع از حقوقشان شد.
متن این نامه که روز دوشنبه  2تیر منتشر شده بقرار زیراست:
عرض من به همکاران تراورس اینه که آیا دوستان من در این شرکت درد برادران زاگرسی را ندارن؟
به واقع آیا این دوستان حقوق عقب افتاده خود را گرفتن؟ سنوات خود را گرفتن؟ بن رمضان را گرفتن؟لباس گرفتن؟ از همه مهمتر؛ نکنه تعیین وضعیت شدن و خیالشون راحت شد و فقط این بنده های
خدا تو زاگرس تکلیفشان نامشخصه که مدیر کل بی شرم ناحیه اونها را تهدید به اخراج میکنه.
دوستان نواحی شمال جنوب شرق غرب تهران؛ آیا اگر شما هماهنگ با همکاران زاگرسی دردتون را فریاد بزنید آیا احدی میتونه کارگر را علیرغم این همه درد و بدبختی تهدید کنه.بخدا قسم تا نشسته
اید کسی شما را نمیبینه.تا نشسته اید کاری انجام نمیشه.اگه نگاه به آینده دارید و فکر میکنید خبریه سخت در اشتباهید.هیچ خبری نیست.
مگر اینکه متحد از حق خود دفاع کنید و همگام با دالور مردان زاگرسی جلوی این قوم الظالمین وایسید.

(  - ) 5تخریب مراتع ،خسارات زیست محیطی و عدم پرداخت حقوق کارگران ارمغان معادن باریت برای اهالی شهرستان محروم و مرزی راز و جرگالن در خراسان شمالی
یک کارگر جرگالنی که سال ها در معادن باریت این خطه کارکرده است :طی سال های اخیر استخراج سنگ را با کمترین امکانات و ایمنی انجام می دادیم تا جایی که برخی از کارگران در حین انجام
کار دچار حادثه شدند ،ولی چون بیمه نبودند ،مبلغی هم دریافت نکردند.
من و خیلی از هم والیتی ها گمان نمی کردیم که معدن هم تخریبگر باشد و تصورمان آن بود که تنها باعث شکوفایی منطقه و اشتغالزایی خواهد شد ولی با وضعیت پیش آمده چاره کار برای اشتغال را
دوباره در مهاجرت به تهران و کالنشهرها یافتیم.
روز دوشنبه  2تیر،تعدادی از اهالی راز و جرگالن به خبرنگار رسانه ای گفتند:اگر بر بلندای تپه های روستاهای جرگالن بایستی ،برخالف انتظار ،چشماندازی جز ویرانی خاک و سنگ و رد پای لودر
و بیل مکانیکی نمی بینی و گویا حیات در حال رخت بستن از مراتع این منطقه است.
یکی از اهالی این منطقه مرزی گفت :سال ها از آغاز استخراج و ارسال محموله های پی در پی سنگ باریت از این منطقه می گذرد ولی متاسفانه سهم جرگالنی ها از این فعالیت های معدنی ،کوه ها و
مراتع زخمی و چاه های عمیق است.
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وی افزود :در وا قع کوه های زیادی برای فعالیت های معدنی در منطقه شکافته شده و خیلی از اهالی همین منطقه که خود تا چند سال پیش در قالب نیروی کار با چکش و قلم در تونل ها ،عرق ریخته اند،
االن نه تنها بیکار شده اند ،بلکه برای چرای دام خود در مراتع نیز با مشکل مواجه شده اند.
یکی دیگر از اهالی این منطقه گفت :مراتعی که زمانی در آنجا باریت برداشت می شد ،به دلیل حفاری ها از بین رفته و کوه و دشت ،به گونه ای سوراخ سوراخ شده که گویا سودجویانی تنها به انگیزه
یافتن گنج آنجا را جسته و سپس به عزم مکانی دیگر رها کرده اند.
وی اضافه کرد :در واقع سود برداشت از معادن این منطقه به جیب یک عده معدود رفته است و سهم مردم منطقه هم ،جز ضرر و سرزمینی ویران شده چیزی نیست.
قابل یادآوری است که کشف و استخراج سنگ باریت که در چاه های نفت ،صنایع پتروشیمی ،وبهداشتی و آرایشی کاربرد دارد ،زمان قبل از تفکیک سه استان خراسان در سال  82برمی گردد.
شهرستان رازوجرگالن دارای  14معدن استکه از این تعداد  19معدن به سنگ باریت و یک معدن به سنگ الشه ساختمانی اختصاص دارد که معادن باریت در بخش جرگالن و معدن سنگ الشه نیز
در روستای باغلق بخش مرکزی واقع شده است.

(  - ) 6از مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می کنیم و در کنار آنها ایستاده ایم!
کارگران و مردم زحمتکش ایران اجحافاتی که بر کارگران شرکت نیشکرهفت تپه شده است،را از یاد نمی برند .تکرار عدم پاسخگوئی به حقوق های معوقعه و شانه خالی کردن از تمدید دفترچه های
بیمه و باز نگردانیدن آ قایان بخشی و ایمان اخضری و دمحم خنیفری و ساالر بیژنی و دیگر اخراجیان بر سر کار از طریق دزدان تصاحب کننده شرکت نیشکر هفت تپه آن هم به نام خصوصی سازی و
حمایت حکومتیان از آنها بازهم کارگران این شرکت را برای دستیابی به مطالبات خود به اعتراض و تجمع و کشانیدن به خیابان های شهر شوش وادار نمود.
ما کارگران،معلمین و بازنشستگان تا رسیدن کارگران شرکت نیشکرهفت تپه به مطالباتشان مصمم و استوار در کنار آنها ایستاده ایم.
 شورای بازنشستگان ایران سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران اتحاد بازنشستگان ایران سندیکای نقاشان استان البرز بازنشستگان فلزکارمکانیک بازنشستگان بافنده سوزنی گروه نوزده اسفند گروه شورای همبستگی کارگری 1تیرماه 1911
(  - ) 7تجمع اعتراضی معلمان قرارداد کار معین کشور نسبت به سطح نازل حقوق و عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس
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روزسه شنبه  9تیر ،جمعی ازمعل مان قراردادی از سراسر کشور خودشان را به پایتخت رساندند تا صدای حق خواهی واعتراضشان را نسبت به سطح نازل حقوق و عدم تبدیل وضعیت با تجمع مقابل
مجلس هرچه بیشر منعکس کنند.
تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:ما نیروهای قرارداد کار معین در کل کشور هستیم که 16هزار نفر میشوند .در خواستمان تبدیل وضعیت است .اینجا از باالی  5سال سابقه حضور دارند تا
کسانی با بیش از  2۴سال سابقه کار .ما معترضیم چون هیچ مزایایی به ما تعلق نمیگیرد نه حق مسکن ،نه حق اوالد و… حاال هم رتبه بندی شامل حالمان نمیشود در حالی که برخی از ما حتی آزمون
رتبه بندی دادیم و قبول شدیم و اصالً قرار نبود احکاممان اینطور تغییر کند.
آنها افزودند :ما سالها است با حقوق قراردادی بخور و نمیر زندگی کردهایم .برای پیمانی ها در چند نوبت حقوقشان اضافه شد اما فیش حقوقی ما را از کارگری به خدمات کشوری تغییر دادند و حاال
حتی همان حق خواربار و مسکن و… هم حذف شده است .سال گذشته در بهار اگر ما  8۴۴هزار تومان به حقوقمان اضافه شد ،امسال با اینهمه تورم  4۴۴هزار تومان به حقوقمان اضافه شد.

یکی ازمعلمان معترض گفت :االن حکم من با لیسانس و  8سال سابقه کار 2 ،میلیون و نهصد هزار تومان است .در حالی که معلم همکار من با همین شرایط چون پیمانی است حقوقش باالی  4میلیون
است .ما همه با نیروهای رسمی و پیمانی در یک مدرسه درس میدهیم .یک ساعت و یک کار را میکنیم .اینها همان تبعیضی است که از آن گالیه داریم .االن دختر همکار من سال دوم دانشگاه
فرهنگیان است و ماهی دو میلیون و هشتصد هزار تومان حقوق میگیرد.
تجمع کنندگان افزودند :آموزش و پرورش با اینهمه کمبود نیرو به ما نیاز دارد و هر سال هم قراردادمان را تمدید میکند ولی تکلیفمان را روشن نمیکند .حقالتدریسیها و مربیان پیش دبستانی به دیوان
عدالت اداری شکایت کردند و حق به آنها داده شد تا پیمانی شوند.
آنها در خاتمه گفتند:آموزش و پرورش میگوید شما باید جلوی مجلس تجمع کنید تا مصوبه بگیرید و بعد بودجه اش بیاید .ما در آموزش و پرورش نمیتوانیم پیگیر کار شما باشیم .حرف ما این است که
اگر کارایی نداریم چرا هر سال قراردادمان تمدید میشود؟ اگر کارایی داریم چرا تبعیض برایمان میگذارند؟ بعد هم آمدند حقوقها را همسان سازی کردند و همه نیروها با هر سابقهای بین  2میلیون و
8۴۴هزار تومان تا سه میلیون تومان حقوق میگیرند .چرا به ما گفتند آزمون رتبه بندی بدهید تا شامل حالتان شود؟ قرار بود  8۴درصد نیروهای پیمانی رتبه بندی در حکمهایمان بیاید .بخشنامه هم شد
اما اعمال نشد .بیمه تکمیلی امان ناقص است .گواهی کسر از حقوق به ما نمیدهند .تبعیض ذهنمان را رها نمیکند .آن هم در آموزش و پرورشی که شدیدا ً به نیرو نیاز دارد.

(  - ) 8محممود صالحی :پلیس امنیت به دنبال چیست؟
چند سالی است که پلیس امنیت شهر سقز به دنبال بهانه ای است تا به هر شکل ممکن برای خانواده من ( محمود صالحی ) و عثمان اسماعیلی پرونده سازی کنند و ما را به دادگاه بکشانند .در این راستا
میشه به چند مورد از آن بهانه ها و پرونده سازیها اشاره کرد .
 -1از تاریخ  1915/2/5لغایت  1915/5/25ده ها بار نجیبه صالحزاده همسرم را به پلیس امنیت احضار و برای او به جرم داشتن فیس بوک و نشر نوشته های کومه له پرونده ای برای او تشکیل
دادند .چندین بار نجیبه صالحزاده را به دادگاه احضار و در نتیجه رای برائت او صادر شد و پرونده مختومه اعالم شد .
 -2تحقیقب و مزاحمت از سوی ماموران پلیس امنیت برای ما در خیابان به مناسبت های مختلف و بخصوص در روز  18اسفند سال . 1918
 -9روز سه شنبه مورخ  18/7/16ساعت  8صبح  4نفر مامور لبلس شخصی که خود را مامور آگاهی معرفی کردند به منزل مسکونی ما حمله کردند و با زور می خواستند وارد منزل ما شوند .به این
بهانه که اینجا منزل بهنام مرادی است.من مانع ورود آنها شدم و به آنها گفتم  ،بدون مجوز اجازه نخواهم داد تا وارد منزل ما شوید .با توجه به درگیری من با ماموران تمام محله از این واقعه اطالع پیدا
کردند و ماموران بعد از تهدید و  ....آن محل را ترک کردند .
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 -4روز سه شنبه مورخ  18/7/29ساعت هشت و سی دقیقه صبح شخصی بنام  ......با منزل ما تماس گرفت و مرا به اداره اماکن احضار کردند که من جواب رد دادم و مراجعه نکردم .
 -5احضار تلفنی به اماکن در تاریخ  11/2/1۴که من به درخواست فرد مذکور جواب رد دادم و به ایشان گفتم رسما" برای من احضاریه ارسال کنند .
 -6تشکل پرونده در تاریخ  ( 11/2/19به اتهام عدم حضور در مراجع انتظامی ) در شعبه  5دادیاری و در نتیجه رای به برائت ما صادر شد.
 -7این بار طرح یک شکایت دیگر به اتهام اینکه ما در دنیای مجازی آرم کومه له را پخش و برای کومه له تبلیغ کرده ایم .
این مزاحمت ها و پرونده سازی ها برای این است که به هر شکلی که برایشان ممکن است ما را به زندان محکوم کنند .تنها به این جرم که ما به تماس های تلفنی آنها لبیک نگفته و به آن مراکز مراجعه
نمی کنیم .ما بارهای به تماس گیرنده محترم پلیس امنیت شهرستان سقز گفته ایم که باید از طریق مراجع قضائی اقدام کنید ،در غیر اینصورت ما با تلفن به آن مرکز مراجعه نخواهیم کرد .اظهارات ما
برای آنها سنگین و قابل هضم نیست به همین دلیل هر روز به بهانه ای می خواهند ما را به دادگاه بگشانند و ما را با این موضوع درگیر کنند .نتیجه این پرونده سازی ها علیه ما یک بار دیگر و این بار
به اتهام نشر آرم کومه له در دنیای مجازی است .پلیس امنیت از ما شکایت کرده است و پرونده ای در شعبه  5دادیاری دادگستری شهرستان سقز تشکیل و در دست بررسی است .
روز پنجشنبه مورخه  11/9/21ساعت  1 / 5۴دقیقه صبح از سوی دفتر شعبه  5دادیاری با شماره موبایل من تماس گرفتند و دفتردار وقت جلسه دادگاه ما را روز یک شنبه مورخه  11/4/1تعیین و به
من ابالغ کرد .
ما روز موعود به دادگاه مراجعه و خودمان را به دفتر شعبه معرفی کردیم .دفتردار شعبه پرونده ما را تحویل داد و اظهار نمود که خود ما به نزد قاضی مراجعه کنیم .قاضی پرونده را از ما تحویل
گرفت و اظهار نمود خارج از اتاق منتظر بمانیم تا ما را صدا می کنند .
چند مدت طول نکشید که من ( محمود صالحی ) را صدا کردند و من داخل اتاق قاضی شدم .
قاضی  :نام و نام خانوادگی ؟ محمود صالحی.
قاضی  :نام پدر ؟ دمحم.
قاضی  :چند سال سن دارید ؟  58سال دارم.
قاضی  :شغل شما چیست ؟ بازنشسته هستم.
قاضی  :بازنشسته کجا هستی ؟ خبازی ( نانوا )
قاضی  :سواد دارید؟ خواندن و نوشتن.
قاضی  :سابقه دارید؟ خیلی زیاد.
قاضی  :چقدر؟ خیلی زیاد .
قاضی  :به چه اتهامی زندان رفتید؟ به اتهام کومه له  ،روز جهانی کارگر و روز جهانی زن .
قاضی  :چند سال زندان کشیده اید؟  6سال قانونی و  2سال غیر قانونی.
قاضی  :ما زندان غیر قانونی نداریم .
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جواب :چرا ؟ جناب قاضی در همین شهر که شما حضور دارید من در سال  1974زندان غیر قانونی بودم و در همان زندان بر اثر سرمازدگی یکی از انگشتان پایم را از دست دادم .
قاضی  :شما متهم هستی که در دنیای مجازی آرم کومه له را پخش کرده اید ،چه توضیحی دارید؟
جواب :هیچ توضیحی ندارم ،به دلیل اینکه این اتهام کذب محض است .
قاضی :یعنی شما آرم کومه له را پخش نکردید؟
جواب  :خیر من آرم کومه له را پخش نکردیم .
قاضی :پرچم های سرخ مگر آرم کومه له نیست؟
جواب  :خیر پرچم سرخ هیچ چه ربطی به کومه له ندارد و کومه له مدت  45ساله است که تاسیس شده و پرچم سرخ  17۴سال پیش به نماد طبقه کارگر تبدیل شده و هیچ ربطی به کومه له ندارد .
قاضی :مگر ستاره سرخ آرم کومه له نیست ؟
جواب  :خیر؛ ستاره سرخ به معنای  5قاره است و هیچ ربطی به کومه له ندارد .
قاضی  :پس آرم کومه له چه شکلی است؟
جواب :کامپیوتر خود را باز کنید تا من آرم کومه له را به شما نشان دهم .
قاضی  :شما قبول ندارید که آرم کومه له را پخش کردید؟
جواب :خیر من قبول ندارم .آخر چرا من باید آرم کومه له را پخش کنم.؟ من در سن  16سالگی کومه له بودم و بعد به اتهام کومه له به زندان رفتیم و جرم آن را متحمل شدم .
قاضی  :یعنی حال توبه کرده اید؟
جواب  :خیر ،من نگفتم توبه کرده ام .
قاضی  :پس چه ؟
جواب  :جناب قاضی توبه یعنی کسی که از گذشته خود نادم باشد .اما من دیگر با کومه له فعالیت نمی کنم .
قاضی  :شما هر چیزی بگویید من آن را می نویسم .
جواب  :درسته من چیزی نگفتم .
قاضی مرا صدا کرد تا نزد ایشان بروم .وقتی به مقابل میز قاضی رفتم  ،چند قطعه عکس که روی پرونده بود و آن را پرنت گرفته بودند .عکس ها را به من نشان داد و گفت " شما در این عکس
هستید"؟ بلی این عکس من است ( .عکس ها مربوط به اول ماه مه روز جهانی کارگر بود) .
قاضی :آقای صالحی این برگه را مضاء کنید.
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من برگه تفهیم اتهام و آن چند سئوال را امضاء کردم .
قاضی :آقای صالحی نباید کار غیر قانونی کرد تا همچون سوریه  ،عراق کشور ما نیز ناامن شود و باید ما امنیت داشته باشیم.
جواب  :بلی جناب قاضی نباید کار غیر قانونی کرد و ما نیز دوست داریم که امنیت داشته باشیم .اما این چه امنیتی است که  4نفر مامور آگاهی ساعت  8صبح به خانه ما حمله می کنند و می خواهند با
زور وارد منزل ما شوند؛ به بهانه اینکه آن منزل مربوط به بهنام مرادی است .این چه امنیتی است که هر چند روز یک بار ما را به اماکن احضار و بازجویی می کنند.؟
قاضی  :ما حکم ورود به منزل شما را صادر نکرده ایم .
جواب  :من می دانم که قوه قضائیه حکم ورود به منزل ما را صادر نکرده است .
قاضی  :این پرونده مربوط به احضار تلفنی شما به اماکن نیست .
جواب  :پس این یک پرونده جدید است؟
قاضی  :بلی این یک پرونده جدید است .
بعد از تفهیم اتهام و چندین سئوال از سوی قاضی پرونده ،من اتاق قاضی را ترک و عثمان اسماعیلی وارد اتاق شد .عثمان اسماعیلی نیز مورد اتهامی را رد و اظهار نموده که آن را قبول ندارد .به این
ترتیب پرونده جدید برای ما تشکیل و پلیس امنیت به اتهام نشر آرم کومه له در دنیای مجازی از ما شکایت کرده است .
نکته جالب این است ،افرادی که علیه ما شکایت کرده اند ،اسم خود را پلیس امنیت گذاشته اند!.
واقعا"این چه پلیس امنیتی است که درطول یک ماه دو بار از چند نفر کارگر به اتهامات واهی شکایت کنند؟ با توجه به وضعیت امروز جهان و با توجه به اینکه مسئوالن بهداشتی و دولتی در سراسر
جهان مردم را تشویق می کنند که از منازل خود خارج نشوید .اما پلیس امنیت شهر ما هر چند روز یک بار ما را به اماکن احضار و بدون دلیل و بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشیم و یا دستور
قضایی داشته باشند ،از ما بازجویی می کنند .
از سوی دیگر و با توجه به اینکه پلیس امنیت مرتب منزل ما را تحت کنترل خود دارد ،که من از این بابت خوشحالم  .اما در طول  2سال چند بار از سوی افراد یا افرادی شیشه های منزل مسکونی ما
را شکسته اند و یا منزل ما را به آتش کشیدند .اما آن زمان در این شهر که مسئوالن امنیتی ادعا می کنند که امنیت مردم را تامین کرده ایم؛ خبری از پلیس امنیت نبوده و کسی در این مورد دستگیر نشد.
مردم  ،حقوق دانان و مسئوالن محترم قضایی به نظر شما این امنیت است ؟ .
آیا احضار ما از سوی پلیس امنیت هر چند مدت یک بار در این شرایط کرونایی ،استرس و اظطراب را در خانواده ما ایجاد نمی کند؟.
نظر خوانندگان محترم در مورد این نوشته برای من مهم است .
محمود صالحی 11/4/9
(  - ) 1اولین بار نیست که یک کارگر ساختمانی به کُما میرود  -خطر هر روز روی داربست یا در ساختمان نیمهساز در کمین است!
میکائیل صدیقی با انتقاد از آمار باالی حوادث کار در بخش ساختمان گفت :کارگران ساختمانی باید حق و حقوق خود را به خوبی بشناسند.
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روز شنبه  7تیر وی در گفتگو با خبرنگار رسانه ای از حادثه منجر به کما برای یک کارگر ساختمانی خبر داد و گفت :متاسفانه باخبر شدیم یک کارگر ساختمانی به اسم «فرهاد شاپری» اهل روستای
ژنین مریوان به دلیل بی توجهی کارفرما،عدم رعایت اصول ایمنی کا و همچنین ادارات مرتبط در بررسی ایمنی در کارگاههای ساختمانی ،دچار حادثه کار شده و وضعیت مناسبی ندارد .او اکنون در
بیمارستان سنندج در کماست و پیگیری وضعیت بیمه فرهاد و جواز و بیمه ساختمان درجریان است.
وی به بهانه این حادثه دردناک میگوید :اولین بار نیست که چنین حوادثی برای کارگران ساختمانی رخ میدهد؛ چند نکته مهم را باید یادآور شوم؛ کارگران ساختمانی که در محل کار دچار حادثه
میشوند ،حتما باید با اورژانس  11۲تماس بگیرند تا اورژانس آنها را در محل وقوع حادثه به بیمارستان منتقل کند و گزارش حادثه را مکتوب بنویسد .بدین ترتیب کارفرما بعدها نمیتواند برای فرار از
پرداخت حق و حقوق کارگر ،وقوع حادثه در محل کار را انکار کند .کارگران باید کارفرمایان را از وظایف خود در کارگاه آگاه سازند و مواد  8۲و  11و  1۲و ...قانون کار را به آنها یادآوری کنند.
کارگران باید از بیمه بودن ساختمان و فعال بودن جواز ساختمان مطمئن شوند و قرارداد تنظیم شده سندیکا را با کارفرما تنظیم نماند.
صدیقی نگاهی به آمار حوادث در بخش ساختمان میاندازد :تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در  1ماهه نخست سال  19۲9 ، 18نفر بوده که در میان آنها  19۲7نفر مرد و  ۲نفر زن بودند .اما
در سال  17در همین محدوده زمانی با  12۲۲کشته شده در حوادث کار مواجه بودهایم .سقوط از بلندی مهمترین علت فوت کارگران به حساب میآید که توانسته جان  ۲۲۴کارگر که همگی مرد هستند را
قربانیان آن 9۰۰ ،مرد و  2نفر زن دیده میشود .در نهایت ،سومین عامل مربوط به مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی
بگیرد .پس از آن اصابت جسم سخت با  9۰۲قربانی رتبه دوم را دارد که در میان
ِ
است که  2۴9قربانی داشته است.
وی در پایان تاکید میکند :در عین حال باید گفت بیشتر از  ۲۴درصد حوادث کار مربوط به کارگران و استادکاران ساختمانی است؛ بنابراین این کارگران هر روز و هر لحظه در معرض خطر هستند و
بایستی حق و حقوق قانونی خود را به درستی بشناسند.

(  - ) 91جان باختن  9759کارگر درسال  9918براثر حوادث کاری
سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن  1759کارگر درسال  1918براثر حوادث کاری خبرداد.
یادآوری تعداد کارگران جان باخته براثرحوادث کاری از سال  1987تا:1916
سال1481 :1987کارگر
سال1224 :1988کارگر
سال121۴ :1981کارگر
سال15۴7 :191۴کارگر
سال1716 :1911کارگر
سال1114 :1912کارگر
سال1811 :1919کارگر
سال1414 :1914کارگر
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سال1645 :1915کارگر
سال1675 :1916کارگر

(  - ) 11عقب نشینی قوه قضائیه پس از بیرون زدن دم خروسش در آذرآب
قوه قضائیه که این روزها صدای حامی کارگر بودنش برای خریدن آبرو برای این دستگاه گوش فلک را کر کرده است.با بیرون زدن دم خروسش با محکومیت کارگران حق طلب کارخانه آذرآب به
تحمل شالق،حبس وبیگاری به قسم حضرت عباس خوردن* روی آورده است.
بعد از رسانه ای شدن خبر محکومیت آذرآبی ها بتاریخ  4تیرماه جاری ،قوه قضائیه وخبرگزاری های وابسته به نیروهای امنیتی واطالعاتی دست بکارماست مالی کردن شدند.
ابتدا صدور حکم را تکذیب کردند:
روز چهارشنبه  4تیر ایرنا نوشت - «:رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت :حتی یک روزحبس و یک لایر جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده است».
روز پنج شنبه  5تیر خبرگزاری فارس نوشت« :مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد :حتی یک روز حبس و یک لایر جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده و خبر منتشره در این
خصوص تکذیب می گردد».
روز پنج شنبه  5تیر تسنیم نوشت «:رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت :اخباری مبنی بر صدور حکم کارگران شرکت آذرآب در برخی رسانهها منتشر شد که این خبر کذب بوده و تا این لحظه
حتی یک روز حبس و شالق و یا جزای نقدی برای کارگران این شرکت در نظر گرفته نشده است.
حکم جایگزین با عنوان «کار در شهرداری و راهآهن بابت خدمات عمومی» برای این افراد در نظر گرفته شده وتا این لحظه حتی یکروز هم برای هیچ کارگری حکم اجرایی مبنی بر حبس و جریمه
نقدی نداشتهایم».
بعد ضمن تایید صدور حکم اجرایی نشدن مجازات را بمیان کشیدند:
روز جمعه  6تیر رئیس دادگستری کل استان در گفتگو با روزنامه عطریاس گفت«:هیچ گونه مجازات اجرایی برای کارگران آذرآب در نظر گرفته نشده است».
درادامه سخن از تجدید نظربمیان آوردند یعنی تکذیب های صدور احکام در روزهای چهارشنبه وپنج شنبه دروغ بوده واحکام دردادگاه بدوی صادره شده ودادگاه تجدید نظربرای بررسی مجدد برگزار
خواهد شد:
روزدوشنبه  1تیر ،رییس کل دادگستری استان مرکزی به ایسنا گفت «:پیگیر موضوع پرونده  41کارگر آذرآب هستم ،رای عنوان شده قطعی نیست و در این خصوص تجدیدنظر خواهد شد».
باالخره محکومیت در دادگاه بدوی تعلیقی اعالم شد وبا بررسی مجدد پرونده و کارگران آذرآب تبرئه شدند:
براساس گزارشات رسانه ای روزسه شنبه  1۴تیر،رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت« :پرونده کارگران آذرآب درمرجع بدوی محکومیت تعلیقی داشتند که این پرونده بار دیگر مورد بررسی
قرار گرفت ودر نهایت اقدام به تبرئه تمامی کارگران شد».
پس از یک هفته ضد و نقیض گویی های دست اندرکاران دستگاه قضایی و پشتک و وارو زدن های خبرگزاری های وابسته به نیروهای امنیتی واطالعاتی،قوه قضائیه عقب نشینی کرد.
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اما کارگران حق طلب آذرآب جرمی مرتکب نشده بودند که حکم برائت برایشان صادرشد.قوه قضائیه براساس ماهیت ضد کارگریش برای آذرآبی ها همچون کارگران حق طلب هپکو،هفت
تپه،فوالداهواز،معدن سنگ آهن بافق،شرکت زغال سنگ کرمان،معدن امین یار فاریاب،شهرداری های کوت عبدهللا وحمیدیه و......پاپوش دوختند وبرایشان پرونده سازی کردند.
قوه قضائیه بنا به ماهیت ضدکارگریش با اذیت وآزار کارگران حق طلب منجمله احضار،تهدید ،بازداشت وزندانی کردن ده ها واحد تولیدی وخدماتی بارها دم خروسش را بنمایش گذاشته است وبهمین
دلیل دیگر قسم حضرت عباسش را کسی باورندارد وبعبارتی دیگر قوه قضائیه بنا چهل سال عملکردش در رویارویی با کارگران وسرکوبشان با یک من سِریش هم نمی تواند «حامی کارگران»را بخود
بچسباند**وتمامی این اقداماتش در حدتالش مذبوحانه باقی خواهد ماند.
*« قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس»
**« با یک من سِریش نمی چسبد»

(  - ) 92نسرین جوادی برای تحمل حبس احضارو حیدر قربانی با قرار وثیقه 251میلیون تومانی موقتا ً آزاد شد
+احضار نسرین جوادی به زندان
نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران طی ابالغیه ای احضار شده است که ظرف مدت پنج روز خود را جهت اجرای حکم معرفی نماید .این احضاریه از سوی شعبه  1اجرای احکام
دادسرای ناحیه  99تهران صادر شده است.
نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی) کارگر سابق تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که در تجمع روز جهانی کارگر سال  18مقابل مجلس دستگیر شد و سپس در شعبه  2۲دادگاه
انقالب تهران توسط قاضی افشاری به  7سال زندان محکوم گردید و بعدتر نیز این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
نسرین جوادی به دلیل فعالیتهای صنفی و دفاع از حقوق کارگران دستگیر و محکوم به زندان شده است.
این رویه ضد انسانی حاکم در سرکوب و زندانی کردن کارگران ریشه در خصلت ضد کارگری مناسبات سرمایه دارانه حاکم دارد .طبقه کارگر ایران هم اکنون در نقطه اوج تقابل طبقاتی با مناسبات
داری حاکم تداوم منافع چپاولگرایانه خویش را در مخاطره جدی میبیند و به شدیدترین سرکوبگری ها دست میزند.
استثمارگرایانه موجود قرارگرفته است و از این سو است که سرمایه
ِ
اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار نسرین جوادی به زندان را قویا ً محکوم مینماید و خواهان خاتمه بخشیدن به تعقیب قضایی و زندانی کردن کارگران است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران -دهم تیرماه نود و نه
+حیدر قربانی آزاد شد
حیدر قربانی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز سه شنبه دهم تیرماه ،پس از  29روز بازداشت با قرار وثیقه 2۲۴میلیون تومانی موقتا ً از زندان اوین آزاد شد.
پس از انجام تودیع وثیقه ،نامه آزادی حیدر روز گذشته صادر و تحویل مأمورین زندان اوین شده بود اما انتظار اعضای خانواده و دوستان حیدر برای استقبال از وی تا ساعت  12شب نیز بی نتیجه ماند
و مأمورین امنیتی بخاطر ممانعت از استقبال ،اجازه آزادی به وی را ندادند تا اینکه امروز ساعت  12ظهر حیدر قربانی را آزاد کردند.
حیدر قربانی روز هجدهم خرداد ماه در منزلش توسط مأمورین وزارت اطالعات دستگیر شده و تمام مدت بازداشت اش را در بند  2۴1زندان اوین و تحت بازجویی بازجویان وزارت اطالعات بود.
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اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی حیدر قربانی را به او ،خانواده اش و کارگران ایران شادباش میگوید و ضمن محکوم کردن دستگیری کارگران ،خواهان برچیده شدن پرونده های قضایی علیه
کارگران و فعالین صنفی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران -دهم تیرماه نود و نه

(  - ) 99پرونده اخیر رضا شهابی ،داود رضوی و دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در شعبه دو بازپرسی اوین مختومه شد
ابالغیه هایی جداگانه از بازپرسی شعبه دوم دادسرای امنیت اوین به رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد مبنی بر منع تعقیب ارسال شده است .این پرونده
بیستم مهر  18با بازجویی از رضا شهابی در مورد فعالیت های سندیکا گشوده شد اما در ادامه تحقیقات ،کلیه اعضای شناخته شده سندیکا با دستور بازپرس شعبه دوم تلفنی به پلیس امنیت احضار شدند
اما اعضای سندیکا به پلیس امنیت مراجعه نکردند.
اخیر
پیش از احضار دستهجمعی اعضای سندیکا ،رضا شهابی سه بار احضار و مورد بازپرسی و بازجویی در مورد فعالیتهای سندیکا قرار گرفته بود .با پیگیری صورت گرفته پس از ابالغیههای
ِ
منع تعقیب برای شهابی و رضوی ،معلوم شد که این پرونده برای کلیه اعضای سندیکا مختومه شده است.
در حال حاضر پنج تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نامهای آقایان رضا شهابی ،حسن سعیدی ،ناصر محرمزاده ،حسین کریمیسبزوار و خانم فرحناز شیری به دلیل
تشکیل و عضویت و فعالیت سندیکایی هر کدام بیش از ده سال است از کار بیکار و از تمام حق و حقوق و مزایای ضمن کار و حقوق شهروندی محروم و خانوادههای انها از لحاظ معیشتی در مضیقهاند
و حتی از بیمه تامین اجتماعی نیز محروم هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد با اتکا به اعضایش تاکنون دست آوردهای مهم و زیادی برای رانندگان و کارگران شرکت واحد داشته است که همواره از سوی عوامل امنیتی و قضایی همیشه تحت
فشار ،تهدید و اخراج از کار بوده است و اعضای این سندیکا در  1۲سال گذشته صدها بار بازداشت و اخراج از کار شده اند اما همچنان با ایستادگی و از خودگذشتگی و مقاومت و اتحاد اعضایش در
دفاع از حقوق کارگران همچنان مصمم و محکم ایستادهاند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی تمام فعالین کارگری و صنفی دربند میباشد و تنها راه نجات جامعه کارگری از شرایط اسفبار معیشتی فعلی را اتحاد کارگران و
تشکیل سندیکاهای کارگری و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی میداند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 1۴تیر 11

(  - ) 94اعتراض کارگران کشت وصنعت کارون نسبت به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور وبالتکلیفی بازنشستگی تعدادی از کارگران و ممنوع الورود شدن یک همکار حق طلب
روز چهارشنبه  11تیر ،جمعی از کارگران کشت وصنعت کارون نسبت به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور وبالتکلیفی بازنشستگی تعدادی از کارگران و ممنوع الورود شدن یک همکار حق
طلب اعتراض کردند.
در جریان کنش های دامنه دار کارگران این کشت وصنعت واقع در شوشتر،کیلومتر  17جاده دزفول برای احقاق حقوق برحقشان یک کارگرحق طلب از روز پنج شنبه  21خرداد بدستورکارفرما به
محل کارش ممنوع الورود شده است.
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برپایه گزارش رسانه ای شده،این کارگران که تعداد آنها به  98۴نفر میرسد و در سال 81با مجتمع کشت و صنعت کارون قرارداد تامین نیرو بستند ،در خصوص بازنشستگی دچار مشکل شدهاند.
به گفته کارگران ،مشکل از آنجا آغاز میشود که کارفرمای پیمانکار در سالهای گذشته ،چهار درصد حق بیمه کارهای سخت و زیانآور را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و کارگرانی که به سن
بازنشستگی پیش از موعد رسیدهاند ،به دلیل اهمال پیمانکار نمیتوانند بازنشسته شوند.
از طرفی این کارگران که از سال  81طرف قرارداد شرکت کشت و صنعت کارون هستند ،به پیمانکاران دسترسی ندارند و دیگر پیمانکاران نیز از پرداختن این چهاردرصد خودداری میکنند.
برخی از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند ،از اداره کار استعالم گرفته و براساس این استعالم ،رای پرداخت این  4درصد به کارفرمای اصلی عودت داده شدهاست ،به این معنی که کشت و
صنعت کارون باید این چهار درصدی را که پیمانکاران پرداخت نکردهاند ،تقبل نماید.
کارگران کشت و صنعت کارون در توضیح علت اجرا نشدن این قانون و تبعاتش برای کارگران بازنشسته گفتند :سنگاندازیهای تعدادی از مسئوالن این مجتمع مانع اجرای قانون مشاغل سخت و
زیانآور شده است و به دلیل اجرا نشدن این قانون ،بازنشستگی کارگران مشمول مزایای مشاغل سخت ،به صورت عادی انجام میشود.
کارگران کشت و صنعت کارون همچنین افزودند:در پیگیری این موضوع (اجرای قانون سخت وزیان آور) کارفرما از روز  21خرداد ماه سال جاری از حضور یکی از همکارانشان در محل کار
جلوگیری کرده است.
آنها درخاتمه گفتند:خواستار بازگشت به کار همکارشان هستند.

(  - ) 95با یورش وحشیانه یگان ویژه،نیروهای انتظامی وموتورسواران به تجمع پرستاران حق طلب وبی دفاع مشهد یک صحنه از رأفت اسالمی بنمایش گذاشته شد
سناریو رأفت اسالمی:ابتدا یورش به تجمع کنندگان حق طلب وضرب وشتم،احضار،بازداشت بدنبال شکایت کارفرما یا دادستان و،...آزادی موقت با تعیین وثیقه ویا قرارکفالت،برگزاری دادگاه وصدور
احکام شالق،زندان،بیگاری وجزای نقدی .
سپس درمواردی سردمداران منجمله رئیس قوه قضائیه برای لغواحکام صادره ویا رهبربرای عفووارد صحنه میشوند تا رأفت اسالمی رابنمایش بگذارند وتحت لوایش سرکوب دیگرحق طلبان را با
شدت هرچه بیشتر به پیش ببرند.
صبح روزچهارشنبه 11تیر ،نیروهای انتظامی سیاه پوش وموتورسواران بدون هیچ تذکر قبلی با موتور به پرستاران حق طلب وبی دفاع مشهد مقابل دادگستری بمحض شروع تجمع یورش آوردند
وتعدادی از آنه را زیرگرفتند و پاهایشان را مصدوم کردند وسپس با همراهی نیروهای یگان ویژه با شوکر و باطوم به جانشان و حتی با کشیدن موی سر بانوان پرستارآنها را مورد ضرب وشتم
قراردادند وبنحو احسن رأفت!! نیروهای یگان ویژه وانتظامی وبسیجیان موتورسوار را مقابل ساختمان قوه قضائیه بنمایش گذاشتند تا مهری دیگربر دروغین بودن ادعاهایشان مبنی بر برسمیت شناختن
اعتراضات وحق طلبی های کارگران وزحمتکشان بکوبند.
همانطوریکه در گزارش روز گذشته آمد 1۴نفر از پرستاران حق طلب راهم بازداشت وپس از چند ساعت آزاد کردند.
پس ازاین بگیر وببندها واذیت وآزار پرستاران حق طلب،امروز مسئول روابط عمومی سازمان نظام پرستاری مشهد به خبرنگاران گفت :جلسهای به منظور بررسی مطالبات پرستاران با حضور نماینده
دادستان در مشهد برگزار میشود.
وی افزود :نشست مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی با پرستاران به منظور بررسی مطالبات آنها شنبه  14تیرماه برگزار میشود.
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درهمین رابطه :تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به شرایط سخت وفشار کاری بدلیل کمبود نیرو ،تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش مقابل دادگستری
بازداشت  91پرستار حق طلب پیش ازبرگزاری تجمع وآزادیشان پس از چندساعت
روز چهارشنبه  11تیرماه ،پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد راهی دادگستری کالنشهر مشهد شدند تا بابرپایی تجمع صدای اعتراضشان را نسبت به شرایط سخت وفشار کاری بدلیل کمبود نیرو،
تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش منعکس کنند.
نیروهای انتظامی پیش از برگزاری تجمع  1۴پرستار حق طلب را بازداشت کردند پس از چند ساعت در دودسته پنج نفره آزاد شدند.
بنا به گزارش رسانه ای شده،جبران کمبود کادر پرستاری و افزایش فشار کار در روزهای مقابله با کرونا ،رفع تبعیض بین گروههای پزشکی با پرستاری ،رفع تبعیض میان نیروهای ستادی با بالینی،
بهروز کردن کارانهها (آخرین کارانه فرودین سال  18پرداخت شد) و برقراری فوقالعاده ویژه ازجمله مهمترین مشکالت شغلی پرستاران مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

(  - ) 96اعتراض کارگران راه آهن اسالمشهر نسبت به پرداخت نصف و نیمه حقوق ماهیانه از طرف شرکت تراورس
شرکت های پیمان کاری خیانت می کنند،راه آهن حمایت می کند ،دولت چشم پوشی می کند،قضاییه بی خیالی می کند
کارگران راه آهن اسالمشهر با انتشار پیامی درشبکه های اجتماعی اعتراضشان را نسبت به پرداخت نصف و نیمه حقوق ماهیانه از طرف شرکت تراورس رسانه ای کردند.
بخش هایی از این پیام بقرار زیراست:
رئیس راه آهن خجالت بکشید،آخه نصف حقوق به چه درد ما میخوره فقط کرایه خونه را باید بدیم بس خرج مخارجمون چیکار کنینم ؟؟
این همه بدهی که آوردیم باال چیکار کنیم؟ از کجا بیاریم بخوریم؟ چرا آنقدر دارین ستم میکنید> آخه این چه حقوقی ریختید؟؟
خودتون سیر،زن بچه اتون تو آسایش،خوب میخورید،خوب میخوابید،خوب میگردید .یکم هم فکر ما کارگران و زن بچه ما باشید .آخه چرا آنقدر ما را شرمند خانواده میکنید؟ زندگیمون داره می پاچه هر
روز خدا دعوا داریم .
از هر لحاظ حق مون خوردید،آخه تو این گرونی ومستاجری چه خاکی تو سرمون کنیم؟
شرکت های قرار دادی خیانت می کنند راه آهن حمایت می کند
دولت چشم پوشی می کند قضاییه بی خیالی می کند

(  - ) 97حکم اعدام برای معترضان به فقر و فالکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم میکنیم !
بیانیه چهار تشکل مستقل
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سکوت در برابر صدور احکام اعدام برای دستگیرشدگان قیام فرودستان در آبانماه منجر به قربانی شدن تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در این قیام خواهد شد .در اعتراضات سراسری آبانماه صدها تن
زحمتکشان فرودست ،بازداشت و زندانی شدند .پاسخ حکومت به
از معترضین به فقر ،گرانی و فالکت روزافزون با شلیک هدفمند ،جانباختند و بیش از هشت هزار تن از معترضین ،عموما از محلههای
ِ
این اعتراض تنها خشونت حداکثری بود و هیچ گام ناچیزی برای تغییر شرایط اسفبار برای کارگران ،مزدبگیران و فرودستان برداشته نشد .آشکار بود که صاحبان قدرت برای حفظ منافع سرمایه
داران و صاجبان ثروتهای رانتی و بادآورده با ایجاد جو ارعاب عمومی قصد خفه کردن هر اعتراضی در نطفه را دارند و هیچ برنامه اقتصادی برای بهبود شرایط اسفبار روز افزون معیشت کارگران
و زحمتکشان و مردم فرودست ندارند.
ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی و دمحم رجبی سه جوانی که برایشان حکم اعدام صادر شده و دیگر معترضین آبانماه  18که برایشان حکم اعدام صادر شده است ،اعالم
می کنیم ،ما به گلوله بستن ،زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان  18و پیشتر از آن دی ماه  1۲هستیم .نمیشود به
بهانه تحریم همه فشار اقتصادی متوجه کارگران ،مزدبگیران و فرودستان گردد و در همان حال همین تحریمها فرصتی برای مالاندوزی بیشتر سرمایهداران ،مسئولین و آقازادهها باشد .روشهای اداره
کشور و قوانین و مصوبات باید فورا به گونه ای تغییر یابد که از فشارهای وارده به طبقه کارگر کاسته شده و برعکس فشار بحران به اقشار مرفه ،سرمایه داران دولتی و خصوصی ،و مقامات حکومتی
که مسئول این وضعیت هستند ،منتقل شود .فساد گسترده در باالییها و فشار طاقتفرسای معیشتی به پایینی ها ،اینست نتیجه سیاست اقتصادی نظام حاکم ،که جز بیکاری ،گرانی ،سوداگری و اختالس
نتیجه ای نداشته است .ایجاد این تغییر فقط به دست کارگران و زحمتکشان ممکن است .
سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه
کانون صنفی معلمان اسالم شهر
انجمن صنفی معلمان کردستان -مریوان
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 12تیر 11

(  - ) 98کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان:
بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد
اعتصاب کارگران هفت تپه هفدهمین روز خود را پشت سر گذاشت .آوازه این اعتصاب سراسر ایران فضای سیاسی و خبری ایران را فراگرفته است .کیست که به عزت و احترام حرکت متحدانه پنج
هزار کارگر و خواستهای بر حق و عادالنه هفت تپه به وجد نیاید؟ هفت تپه صدای رسای اعتراض و بیان روشن مطالبات کل طبقه کارگر ایران است .کارگران هفت تپه جلو افتاده اند .آنها در مقابل
کوهی از توطئه و سیاست های ضد کارگری از طرف کارفرما و دولت راه را نشان میدهند .این راه چیزی جز درایت و پافشاری بر وحدت میان کارگران و سرسختی بر سر مطالبات نیست .امروز
میلیونها کارگر در هزاران واحد تولیدی ،از صنعت نفت و خودرو سازی ها تا معادن و کارگاهها اعتراض خود را در اعتصاب هفت تپه باز میشناسند ،از این اعتصاب نیرو میگیرند و دلشان برای
پیروزی آن میتپد .
اعتصاب هفت تپه دست کارگران ایران را در دست هم گذاشته است .به هم سرنوشتی کارگران معنایی زنده و زمینی بخشیده است .وقت آنست دست هفت تپه را بفشاریم و برای هم سرنوشتی ،بخصوص
روی زمین سفت مبارزاتی و عملی سهمی شایسته ادا کنیم.
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ما کارگران و استادکاران ساختمانی ،اعالم میکنم بخشی از این مبارزه هستیم .پیروزی در هفت تپه را به معنای پیروزی خود و برای کل طبقه کارگر ایران می نگریم .ما تمام توان خود را در قالب
انواع کمپین های حمایتی و صندوق های مالی و ...برای اعتصاب نیشکر بکار خواهیم انداخت .تاریخ معاصر طبقه کارگر در ایران مملو ازاعتصابات و مبارزاتی است که از همبستگی و اتحاد با
یکدیگر واماندند .هفت تپه میتواند ،باید و شایسته آنست که سرمنشاء دریایی از ابتکارات همبستگی بخش های کارگری در سراسر ایران شود.
بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد.

(  - ) 91عقب نشینی جمهوری اسالمی از احکام حبس ،شالق و بیگاری برای کارگران آذرآب
پس از صدور حکم یک سال َحبس 7۰،ضربه شالق و یک ماه بیگاری برای بیش از چهل نفر از کارگران کارخانه آذرآب توسط دادگاه کیفری اراک در تاریخ  2۲خرداد و رسانه ای شدن و انعکاس
گسترده این خبر ،مقامات قوه قضائیه در واکنش به صدور این حکم ضد انسانی ،بطور کم سابقه به تناقض و دروغ گویی افتادند که حاکی از گسیختگی ساختاری در این نهاد سراپا فاسد و شدیدا سرکوب
گر است .
مسئولین قوه قضائیه ،ابتدا در رسانه های وابسته به نهاد های امنیتی و اطالعاتی ،موضوع را اساسا انکار کردند :روز چهارشنبه  ۰تیر ماه ،ایرنا به نقل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی نوشت :
"حتی یک روزحبس و یک لایر جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده است" .یک روز بعد ،پنج شنبه  ۲تیر خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد" :حتی
یک روز حبس و یک لایر جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده و خبر منتشره در این خصوص تکذیب می گردد" .درست در همان روز تسنیم ،خبرگزاری وابسته به سپاه
پاسداران نیز به نقل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی خبر را با همان مضمون تکذیب کرد .یک روز بعد ،جمعه  ۲تیر بازهم رئیس دادگستری کل استان مرکزی در گفتگو با روزنامه عطریاس
گفت":هیچ گونه مجازات اجرایی برای کارگران آذرآب در نظر گرفته نشده است".
رمز نهفته در همه این تکذیب ها همان کلمه "اجرایی" است .مسئوالن این دستگاه تالش کردند با بیان کلمه "اجرایی" وانمود کنند که اصوال هیچ دادگاهی برگزار نشده و خبر کذب است ،و در همان
حال راه را برای فرار خود از اتهام دروغ گویی باز بگذارند و ادعا کنند که نگفته اند دادگاهی برگزار و حکم مجازات صادر نشده ،بلکه گفته اند حکم صادر شده "اجرایی" نیست .اما دم خروس با طرح
این دو پرسش ،بالفاصله بیرون می زند :اوال حکمی که "اجرایی" نیست برای چه صادر شده؟ و دوما ،خبر از همان اول نیز این بود که دادگاهی که حکم را صادر کرده ،بدوی بوده و حکم قابل تجدید
نظر است .بنابراین گفتن اینکه خبر کذب است ،چیزی جز دروغ گویی آشکار نیست .
اما روزدوشنبه  1تیر ،رئیس کل دادگستری استان مرکزی مجبور شد با به میان کشیدن تجدید نظر در حکم ،سر و ته قضیه را به هم بیاورد؛ او به ایسنا گفت":پیگیر موضوع پرونده  ۰1کارگر آذرآب
هستم ،رای عنوان شده ،قطعی نیست و در این خصوص تجدیدنظر خواهد شد" .و سرانجام نیز حکم دادگاه بدوی ،تعلیقی اعالم گردید و روزسه شنبه  1۴تیر ،رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعالم
کرد " :کارگران آذرآب درمرجع بدوی محکومیت تعلیقی داشتند که این پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت ودر نهایت اقدام به تبرئه تمامی کارگران شد" .او همچنین در مورد اتهامات جداگانه
"تبلیغ علیه نظام" که به تعدادی از از این کارگران نسبت داده شده بود ،اعالم کرد که "حکم برائت  1۲نفر از کارگران شرکت آذرآب اراک از اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شد ".
به این ترتیب بعد از یک هفته دروغ و تناقض گویی ،دستگاه قضایی رژیم ،عقب نشینی کرد و حکم صادر شده علیه کارگران آذرآب را پس گرفت .این تناقض و دروغ گویی های افتضاح آور ،حاکی از
دست پا زدن سیستم قضایی و بطور کلی رژیم جمهوری اسالمی در باتالقی است که در آن فرو رفته است .قوه قضائیه به ریاست آدم کشی که بر راس آن نشسته ،از سویی تالش می کند که خود را
حامی کارگران و طرفدار "عدالت" جا بزند و از سوی دیگر وظیفه خود می داند که برای بقای کلیت رژیم ،احکام شالق ،زندان و اعدام برای هر صدای معترض ،صادر کند .حکم اعدام برای سه نفر از
معترضان آبان ماه  18از آخرین اقدامات جنایتکارانه این دستگاه سرکوبگر مدعی "عدالت" است .نمونه دیگر ادعای مبارزه با فساد اقتصادی است .دستگاهی که مانند دیگر نهاد های این حاکمیت ،از
جمله نهادهای تحت کنترل رهبری این نظام و ریاست جمهوری ،سراپایش را فساد و اختالس فرا گرفته است ،مدعی است که قصد دارد دزدان و چپاول گران ثروت عمومی را محاکمه و مجازات کند .
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تناقض و دروغ گویی های چندش برانگیز مسثوالن قوه قضائیه در رابطه با احکام صادره علیه کارگران آذرآب ریشه در همین وظیفه دوگانه ای دارد که قوه قضائیه برای کنترل و به بی راهه
کشاندن خشم و نفرت عظیم کارگران و مردم از کل حاکمیت برای خود تعریف کرده است .قوه قضائیه سالخی است که بخصوص در دوره اخیر می کوشد تا همگان ،سیل خونی را که این دستگاه و
دیگر ارگان های رژیم جاری کرده اند و می کنند ،اشک های ترحم و شفقت ببینند .و این ناشدنی است؛ تالشی بیهوده و از سر استیصال و در همان حال انزجار آور است .
حکم زندان و شالق علیه کارگران آذرآب با اعتراض تشکل های مستقل کارگری در ایران مواجه شد ،انعکاس بسیار گسترده پیدا کرد و ادعاهای دروغ این دستکاه را بیش از بیش برمال کرد .اتحاد بین
المللی در حمایت از کارگران در ایران بعد از صدور حکم فوق با انتشار فراخوانی در  2۲ژوئن از کارگران و تشکل های کارگری در سراسر جهان در خواست کرد که نسبت به احکام صادر شده
برای کارگران آذرآب به رژیم جمهوری اسالمی اعتراض کنند .بدنبال این فراخوان ،از جمله "فدراسیون جهانی اینداستریال" که  ۲۴میلیون کارگر صنعتی در بخشهای معدن ،انرژی و تولید را در
 1۰۴کشور جهان نمایندگی می کند ،با انتشار بیانیه ای در اول ژوییه این حکم را بشدت محکوم کرد و خواهان لغو فوری آن شد .در بخشی از این بیانیه به نقل از کمال اوزکان ،معاون دبیر کل
اینداستریال چنین آمده است" :یک بار دیگر کارگران در ایران به دلیل ایستادگی برای حقوق اولیه خود مورد حمله بی رحمانه قرار گرفته اند .کارگران آذرآب باید فورا آزاد شوند ،همه اتهامات علیه آنها
باید لغو گردد و دستمزد های معوقه آنان باید بدون تاخیر پرداخت شود .ما بار دیگر از دولت جمهوری اسالمی ایران می خواهیم که به بازداشت ها و سرکوب کارگران ،فعاالن کارگری و سندیکاهای
مستقل کارگری خاتمه دهد .ما به ویژه خواهان الغای مجازات ضد انسانی اعدام هستیم ".
اتحاد بین المللی ضمن ابراز خوشحالی از خبر لغو احکام شالق و زندان علیه کارگران آذارآب ،اعالم می کند که تصمیمات و اظهارات مقامات جمهوری اسالمی از جمله قوه قضائیه شفاف نبوده و قابل
اعتماد نیستند؛ از جمله حکم بیگاری اجباری علیه کارگران آذرآب بنا به برخی گزارشات رسیده می تواند کماکان قابل اجرا باشد .همچنین روشن نیست که آیا اتهام "تبلیغ علیه نظام" برای تمامی
کارگران آذرآب لغو شده است یا نه.
ما وظیفه خود می دانیم که در سطح بین المللی در باره چگونگی لغو احکام یاد شده ،علت و ریشه تناقض و دروغ گویی های مسثولین قوه قضایه و بطور کلی در باره سیاستهای سرکوب گرانه و کارگر
ستیز رژیم جمهوری اسالمی ،اطالع رسانی و روشنگری کنیم .در این رابطه ما همچنین به نقش فریب کارانه و ضد کارگری شوراهای اسالمی کار ،بطور کلی و در این مورد مشخص "شورای
اسالمی کار شرکت صنایع آذرآب" اشاره خواهیم کرد؛ با این تاکید که این تشکل دست ساز حکومتی ربطی به کارگران و منافع طبقاتی کارگران آذرآب ندارد و در تمام این مدت ،کاری جز تالش
برای مهار مبارزات کارگران ،همکاری با نهادهای امنیتی و قضایی و مجیزگویی از حکومت و قوه قضاییه جمهوری اسالمی انجام نداده است .ماهیت و عملکرد "شورای اسالمی کار" و دیگر تشکل
های "کارگری" وابسته به حکومت باید همچنان افشا و این تشکالت بطور کلی از صفوف کارگران طرد شوند .کارگران برای رسیدن به خواست ها و اهداف خود پیش از هر چیز به تشکل های مستقل
کارگری ،همبستگی سراسری طبقاتی در ایران و جهان نیاز دارند .
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
سوم ژوئیه 2۴2۴
(  - ) 21ادامه کنش های دامنه دارکارگران شهرداری لوشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق
روز یکشنبه  15تیر،کارگران شهرداری لوشان دراستان گیالن از ادامه کنش های دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان از جمله تجمعات مکرر مقابل فرمانداری واداره کارشهرستان
رودبار،دفتربهارستان نشین رودباری و ....وهمچنین رسانه ای کردن مطالباتشان خبردادند.
یکی از کارگران معترض شهرداری لوشان با اشاره به اینکه،کارگران شهرداری لوشان شش ماه معوقات مزدی طلبکارند،به خبرنگار رسانه ای گفت:مگر رسانهای کردن مطالباتمان مشکلی از ما را
حل میکند؟ بارها موضوع مشکالتمان را از طریق خبرگزاریها رسانهای کردهایم .با وجود اطالع همه مسئوالن هیچ اتفاقی نمیافتد.
این کارگر با بیان اینکه دل کسی به حال کارگران نمیسوزد ،در ادامه تصریح کرد :از ابتدای مهر ماه سال گذشته شهرداری لوشان از طریق سرپرست مدیریت میشود .شهریور ماه سال گذشته شهردار
به همراه سه نفر از اعضای شورای شهر به دلیل تخلفات مالی موقتا از انجام فعالیت در شهرداری محروم شدهاند .در طول چند سال گذشته حقوق کارگران معموال با دو تاسه ماه تاخیر پرداخت میشد اما
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از زمانی که شهرداری با سرپرست اداره میشود هر ماه یک حقوق گرفتهایم و آخرین حقوقی که دریافت کردهایم مربوط به دی ماه سال  18بود که در روز پنجشنبه هفته گذشته (دوازدهم تیر ماه) با
شش ماه تاخیر به حساب کارگران واریز شد.
وی افزود :در زمینه مشکالتمان به هر مسئولی هم شکایت میکنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمیکند .امروز یکشنبه (15تیرماه) 1۴5روز از آغاز سال جاری()11میگذرد اما هنوز طعم افزایش
حقوق ساالنه را نچشیدهایم .با این رویه اگر حقوق بهمن و اسفند سال گذشته را مرداد و شهریور ماه بگیریم ،در مهر ماه حقوق فروردین ماه پرداخت میشود.
یکی دیگر از کارگران شهرداری لوشان نیز گفت :متأسفانه ما کارگران هیچ حامی نداریم .هرچه به شورای شهر اعتراض میکنیم ،فایده ندارد و کسی به دادمان نمیرسد!
این کارگر که در واحد خدماتی کار میکند ،اظهار داشت :در این واحد حدود  2۴نفر هستیم .بقیه واحدها مثل فضای سبز و آتشنشانی که تعداشان به  5۴تا  6۴نفر میرسد نیز مشکل مشابه ما را دارند.
این کارگران همچنین از شرایط بازنشستگی خود انتقاد دارند :شهرداری به دلیل ناتوانی مالی مطالبات کارگرانی که به مرور بازنشسته میشوند را به صورت اقساطی آنهم با تاخیر پرداخت میکند.
(  - ) 29اعتصاب وتجمع کارگران فضای سبز شهرداری دزفول دراعتراض به عدم پرداخت  2ماه حقوق وحق بیمه وپرداخت نشدن حق اضافه کاری،بروز نشدن حقوق درسال جدید،نداشتن
قراردادکاروکار بدون تجهیزات الزم بهداشتی مقابل شهرداری
روز دوشنبه  16تیر،جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری دزفول دست از کار کشیده وبا تجمع مقابل ساختمان شهرداری اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  2ماه حقوق وحق بیمه وپرداخت
نشدن حق اضافه کاری،بروز نشدن حقوق درسال جدید،نداشتن قراردادکاروکار بدون تجهیزات الزم بهداشتی منعکس کردند.
بنابه خبرهایی که بدنبال اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در رسانه ها منعکس شد،یکی از این کارگران گفت :عالوه بر پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد ،حق بیمه تامین
اجتماعی نیز واریز نشده که این موضوع باعث تمدید نشدن دفترچههای بیمه کارگران شده است.
وی با بیان اینکه به نمایندگی از حدود  15۴کارگر شهرداری در محل حاضر شدهایم ،افزود :ما کارگران فضای سبز قرارداد و پیمانکار نداریم و اگر کوچکترین اتفاقی برایمان بیفتد ،شهرداری هیچ
تعهدی نسبت به ما ندارد.
این کارگر فضای سبز شهرداری منطقه یک دزفول با انتقاد از رویه نادرستی که حتما باید اعتصابی صورت گیرد تا حقوقی پرداخت شود ،گفت :اکنون با توجه به پرداخت نشدن حقوق به صورت مجانی
برای شهرداری کار میکنیم.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و کاهش ساعت کاری نیروهای ستادی شهرداری گفت :کارگران فضای سبز در این شرایط بدون ماسک ،دستکش و کاله مشغول کار هستند و تاکنون حدود  15نفر
از آنها به کرونا مبتال شده است.
وی با بیان اینکه اغلب کارگران زن و بچه دارند و مستاجر هستند ،افزود :یخچالهای ما خالی است و شرمنده زن و بچه هایمان شدهایم؛ حتی برای رفتن سر کار پول بنزین را از آشنایان قرض میکنیم.
این کارگر گفت :حقوق کارگران فضای سبز حدود  2میلیون و  4۴۴هزار تومان است که هنوز افزایش  2۴درصدی حقوق اعمال نشده و گفتهاند از تیرماه اعمال میشود.
وی با بیان اینکه در تعطیلی هم سر کار میرویم ولی اضافه کاری درنظر گرفته نمیشود ،افزود :قرار بود حقوقهای ما به روز و افرادی که سابقه باالیی دارند بازنشسته شوند ولی هنوز اقدامی در این
زمینه صورت نگرفته است.
بنا بهمین گزارشات،نمایندگانی از طرف کارگران تجمع کننده با مسئوالن ذیربط این مرکز قدرت در شهرستان دزفول دیدار ومطالباتشان را بیان کردند وسپس بدنبال وعده شهردارمبنی بر پرداخت حقوق
کارگران دراسرع وقت به تجمعشان خاتمه دادند.
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(  - ) 22آخرین اخبار ازشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه:
ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش وحضورتعدادی ازاعضای خانواده های کارگران
رفع مسدودی حساب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با گروگان گیری کارگران وخانواده هایشان توسط کارفرمایان
تهدید کارگران هفت تپه از طرف وزارت کار وقوه قضائیه برای جلوگیری از ادامه اعتراضات
ادامه سو استفاده جناح ها وگرایشات مختلف حاکمیت از اعتراضات هفت تپه ای ها برای بهره برداری تبلیغاتی
عوامل خانه کارگر ودانشجویان بسیجی هم به تالش هایشان برای دامن زدن به تفرقه بین کارگران حق طلب هفت تپه و زمینه سازی برای سرکوب کارگران ادامه دادند
+ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش وحضورتعدادی ازاعضای خانواده های کارگران
روز سه شنبه  17تیر،اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی با تجمع مقابل فرمانداری ،راهپیمایی در سطح شهر شوش وحضور تعدادی
ازاعضای خانواده های کارگران ادامه پیدا کرد.
هفت تپه ای ها با برافراشتن پالکاردها،ایراد سخنرانی وسردادن شعارهایی از جمله«درود برکارگ مرگ برستمگر»و«کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه» خواستار پرداخت بموقع حقوق وحق
بیمه،پایان دادن به بالتکلیفی شغلی با تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان شدند وبا سردادن شعار«همشهری حمایت
حمایت»خواهان حمایت اهالی شهرشوش وحومه از مبارزاتشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان شدند.
+رفع مسدودی حساب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با گروگان گیری کارگران وخانواده هایشان توسط کارفرمایان
روز سه شنبه  17تیر ،نشست بررسی مشکالت کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ،تعدادی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی استان خوزستان  ،استاندار خوزستان ،معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دبیر ستاد رفع موانع تولید ،مدیران استانی ،نمایندگان وزارت کشور ،نمایندگان وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،نماینده سازمان خصوصی سازی ،سازمان تامین اجتماعی و کارفرمای شرکت و شورای اسالمی کار شرکت هفت تپه در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون به خبرنگاران دراین نشست گفت :پس از بررسی ،کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز (17تیر) مانده حقوق فروردینماه کارگران را پرداخت کند .کارفرمای شرکت
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد  1911را بالفاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و تا پایان آبان نسبت به
پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.
شاکرمی با اشاره به موافقت سازمان تأمین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچههای بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه ،گفت :سازمان تأمین اجتماعی با دریافت  1۴درصد از حق بیمه سهم کارفرما و
کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.
کارفرما موظف است حق بیمههای مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مشکالت بیمهای کارگران را برطرف و نسبت به
تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعالم همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تمامی تالش خود را برای تقسیط بدهیهای خود به این سازمان را به عمل آورد.
+تهدید کارگران هفت تپه از طرف وزارت کار وقوه قضائیه برای جلوگیری از ادامه اعتراضات
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شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین ماه گفت :کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیتهای مربوطه از هر گونه تجمع ،اعتصاب و ترک کار
خودداری کنند .شورای اسالمی کار نیز باید همکاریها الزم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد.
وی افزود :دستگاه های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزههای کارگری به ویژه
معضالتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.
دمحم باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به مخالفت دستگاه قضائی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران ،افزود :کارگران باید هر گونه اعتراض و
درخواستهای خود را صرفا ً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سو استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.
+ادامه سو استفاده جناح ها وگرایشات مختلف حاکمیت از اعتراضات هفت تپه ای ها برای بهره برداری تبلیغاتی
عوامل خانه کارگر ودانشجویان بسیجی هم به تالش هایشان برای دامن زدن به تفرقه بین کارگران حق طلب هفت تپه و زمینه سازی برای سرکوب کارگران ادامه دادند
امروز رسانه های وابسته به جناح ها وگرایشات مختلف حاکمیت با انتشار گزارشاتی همراه با تصاویر به سو استفاده هایشان از مبارزات هفت تپه ای ها برای بهره برداری تبلیغاتی ادامه دادند.
روز سه شنبه همچنین شاهد ادامه تالش های عوامل خانه کارگر ودانشجویان بسیجی ازجمله شرکت اعضای شورای اسالمی کاردرنشست تهران وگفتگو با رسانه ها و بنمایش گذاشتن پالکاردها
وتصاویر در تجمع ونیز شعارهای برای دامن زدن به تفرقه بین کارگران حق طلب هفت تپه و زمینه سازی برای سرکوب کارگران بودیم.

(  - ) 29از سرگیری تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کنتور سازی ایران نسبت به ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی علیرغم وعده و وعیدها
روز سه شنبه  17تیرهمزمان با سفر سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور به استان قزوین  ،کارگران کارخانه کنتور سازی ایران دست به تجمع دوباره مقابل دفتر امام جمعه قزوین زدند تا برای
چندین وچندمین باراعتراضشان را نسبت به ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی علیرغم وعده و وعیدها بنمایش بگذارند.
بنابه گزارش رسانه ای شده،کارگران این واحد تولیدی قزوین هنوز بیمه بیکاری خود را دریافت نکردهاند و مسئوالن هیچ اقدامی برای مطالبه کارگران این شرکت انجام ندادهاند.
بنابهمین گزارش،بدنبال تجمع  21بهمن ماه سال  18مقابل دفتر امام جمعه قزوین ،+مسئوالن استانی مقابل مسجد شیخاالسالم قول داده بودند مشکالت این واحد تولیدی تا  2۴اسفند ماه حل شود :،متاسفانه
مشکل حل نشد و شرکت به تعطیلی کشیده شد و از کارگران خواسته شد برای بیمه بیکاری اقدام کنند.
تا امروز هیچ اقدامی برای پرداخت بیمه بیکاری به کارگران ازسوی مسئوالن انجام نشده و نزدیک به  4ماه است که کارگران این شرکت حقوقی دریافت نکردهاند.
قرار بود موضوع خلع ید مدیرعامل و مالک شرکت تا  2۴اسفند سال گذشته اجرا شود که این حرکت باتوجه به رایزنیهای پشت پرده ،متوقف شد و کارخانه تعطیل ماند.
سرمایهگذار برای این واحد تولیدی وجود دارد .چندین پیشنهاد سرمایهگذاری هم ارائه شده است .سرمایهگذاران نیز از ارگانهای دولتی هستند و میتوانند بدون چشمداشت پای کار بیایند و قرارداد 5
ساله منعقد شود و بعد از  5سال فقط مبالغ هزینهکرد را دریافت کنند تا شرکت دوباره احیا شود.
متاسفانه هیچ همکاری و حمایتی از سوی مسئوالن انجام نشده و مطالبات کارگران واحد کنتورسازی بینتیجه مانده و کارگران سالها حقوقهای معوقه خود را از شرکت دریافت نکردهاند.
در چنین شرایطی دردناکی ،امروز کارگران کارخانه کنتور سازی ایران همزمان با سفر سورنا ستاری معاون علمی رئیسجمهور به استان قزوین ودیدار با امام جمعه قزوین دست به تجمع دراین مکان
زدند تا با یادآوری مشکالت ومطالباتشان اعتراضشان را نسبت به وعده های توخالی مسئوالن طراز اوال استان وکشور بنمایش بگذارند.
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برپایه همین گزارش ظاهرا،سورنا ستاری زمانی که از دفتر امام جمعه قزوین خارج میشد با کارگران تجمعکنندهی گفتگو کرد و از نزدیک گالیههای آنها را شنید.

(  - ) 24شکننده تر شدن امنیت شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه هپکو اراک با واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)
وزیر کاراز واگذاری 92هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی منجمله هپکوبه شستا بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبرداد و بدینترتیب از واگذاری هپکو به ایمیدرو (سازمان توسعه
معادن و صنایع معدنی ایران) صرفنظر شد.
به گزارش 18تیر مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دمحم شریعتمداری با اعالم خبرفوق افزود  :بر اساس مصوبه هیات دولت که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه
های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی صادر شد ،بخشی از سهام دولت در  1شرکت مهم دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
بنابه گزارشات رسانه ای شده ،اسامی این  1شرکت بقرار زیراست:شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو)،شرکت دخانیات ایران ،شرکت آلومینیوم جنوب ،پتروشیمی دماوند ،توسعه گردشگری،
پاالیشگاه نفت امام خمینی شازند ،آلومینیوم جاجرم ،طالی زرشوران و ماشین سازی تبریزکه از 92۴۴۴میلیارد تومان سهام مبلغ  56۴۴میلیارد تومانش متعلق به هپکو است.
بنا بهمین گزارشات ،هپکو حدود هزار میلیارد تومان بدهی دارد و عالوه بر آن برای راه اندازی نیاز به سرمایه در گردش هم دارد و فقط دیرکرد بدهی های هپکو و حقوق سالیانه بیش از  9۴۴میلیارد
تومان است که اصوال تامین اجتماعی عالقه و تخصصی برای راه اندازی این شرکت نخواهد داشت.
راحت ترین کار برای شستا خرد کردن و فروش سهام و یا دارایی هاست تا به پول برسد و این نابودی هپکو را رقم خواهد زد.
از نظر تجاری منطقی نیست که شستا پولش را نگیرد و سالی  9۴۴میلیاردتومان هم به هزینه هاش اضافه کند.
این نوع واگذاری و با این قیمت با هیچ مدل رونق کار و تولید در هپکو سازگار نیست،فروش احتمالی سهام کنترلی توسط تامین اجتماعی  ،هپکو را به سمت آذراب شدن خواهد برد و هیچ کس مسئولیت
آن را برعهده نخواهد گرفت.

(  - ) 25اطالعیه همبستگی کنفدراسیون جهانی اینداستریال با کارگران آذرآب
دادگاه جنایی اراک  42کارگر آذرآب را به یک سال زندان 74 ،ضربه شالق (و یک ماه کار اجباری) محکوم کرد .این کارگران به خاطر اعتراض به عدم پرداخت حقوق بعد از خصوصیسازی صنایع
آذرآب مورد مجازات قرار گرفتهاند.
طبق حکم دادگاه کارگرانی که در تظاهرات شرکت کردهاند به اتهام برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقامات مجرم شناخته شدهاند .این حکم قابل تجدید نظر است.
در ضمن کارگران به خصوصیسازی و عدم پرداخت دستمزدها از مهرماه سال گذشته ( )18اعتراض داشتند .ورود اینداستریال به مناقشه زمانی بود که  21کارگر آذرآب دستگیر شده بودند .از آنجایی
که شرکت خصوصی شده است کارگران با کاهش مداوم و شدید دستمزدها و مزایای شغلی مواجه شدهاند.
طی سالهای اخیر برخی از شرکتهای دولتی در ایران خصوصی شدهاند ،ولی در حقیقت به دست افرادی از نزدیکان مقامات افتاده است .عضو (محلی) اینداستریال ،سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
ایران ) (UMMIطی انتشار بیانیهای عامالن خصوصیسازی را به عنوان “اختالسگران و باندهای جنایتکاری” متهم کرد که معیشت کارگران را هدف گرفتهاند.
در این بیانیه آمده است“ :معترضان متوقف نخواهند شد و خواستهای جنبش سندیکایی شکست نخواهد خورد”.
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سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به همراه رفقای خود ،چه در هفتتپه ،آذرآب ،اراک ،کرمان ،و معادن عسلویه ،یا در هر گوشهای از ایران ،خواستار توقف خصوصیسازی صنایع کشور و
مجازات کارفرمایانی است که از پرداخت حقوق و مزایای شغلی کارگران طفره میروند.
معاون دبیر کل اینداستریال ،کمال اوزاکان گفت:
یکبار دیگر کارگران در ایران به خاطر به پا خواستن برای حقوق اولیه خود مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند .کارگران زندانی آذرآب باید فورا آزاد شوند ،همه اتهام ها باید لغو شود ،و حقوق معوقه
پرداخت گردد.
ما برای خاتمه دادن به بازداشت کارگران ،فعاالن عرصه کار ،و اتحادیههای مستقل به تماسهایمان با حکومت جمهوری اسالمی ادامه خواهیم داد .همچنین ما به طور ویژه خواستار الغای مجازات غیر
انسانی اعدام هستیم.
«آذرآب یک شرکت تولیدی بزرگ است که اجزای ساختاری برای نیروگاهها و پاالیشگاهها میسازد .تولیدات اصلی آن عبارتند از :بویلرها ،توربینها ،و مخازن تحت فشار»
کنفدراسیون جهانی اینداستریال
 11تیرماه 1911

(  - ) 26ابعاد حوادث کاری در کشور بزرگ است
کارگران بر اثر حوادث شغلی جان میدهند ،اما در موارد معدودی اخبار مربوط به حوادث کار رسانهای شده یا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد .در صورت مورد توجه گرفتن حوادث هم تا
چند وقت سر و صدایی بلند میشود ،اما رفته رفته همه چیز به فراموشی سپرده میشود.
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  21تیر،حتی تشویش کرونا نتوانسته حوادث تلخی را که این روزها در نقاط مختلف کشور رخ داده و منجر به کشته و زخمی شدن افرادی در محل کارشان میشود،
کمرنگ کند .ابعاد حوادث بزرگ است و این واقعیت که در بسیاری موارد ،وقوع آنها قابل پیشگیری است ،بر تلخی آنها میافزاید.
شامگاه دهم تیر رسانهها از وقوع انفجاری در یک کلینیک واقع در میدان قدس تهران خبر دادند .اخباری که بعد از انتشار این خبر اولیه منتشر شد ،غمانگیز و ناراحت کننده بود .نهایتا در حادثهای که
دلیل آن انفجار کپسول اکسیژن اعالم شد 11 ،نفر جان باختند و تعدادی مصدوم شد.
این حادثه به سرعت واکنش افکار عمومی را بر انگیخت .کاربران شبکههای اجتماعی مشغول به اشتراک گذاشتن عکسها و تصاویری شدند که غم و غصه از آنها میبارید؛ از عکس زوج کارشناس
اتاق عمل که هر دو جان باختند گرفته تا عکس خانم دکتری که درباره آن نوشته شد :به علت انفجار ،برق و اکسیژن ماشین بیهوشی قطع میشه ولی خانم دکتر سلطانی بیمار روی تخت اتاق عمل را رها
نمیکند و بالفاصله بدون لحظهای تردید با آمبو بگ مشغول تهویه بیمار بیهوش میشود .جسدش را در حالی که در یک دست آمبو بگ ذوب شده در اثر گرما و در دست دیگه فک بیمار را گرفته بود،
پیدا کردند.
در فاصله وقوع این اتفاق تا لحظه تنظیم این گزارش ،چندین حادثه دیگر نیز رخ داده که در آن نیروی کار آسیب دیدهاند؛ یکی از آخرین موارد انفجاری در کارخانه تولید گاز اکسیژن در باقرشهر بود که
پنج کشته و زخمی به جا گذاشت.

57

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر 9911

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال  18حدود  282۴8مورد از معاینات پزشکی ،مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است .این تعداد نسبت به سال  ،17دارای کاهش1.9
درصدی بوده است .از کل معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی1۲.2 ،درصد مربوط به مردان و  ۰.8درصد مربوط به زنان بوده است .همچنین تعداد متوفیان حوادث
شغلی گزارش شده توسط این سازمان  17۲9نفر بوده است.

(  - ) 27ادامه حق طلبی کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با گسترش تجمعات وراهپیمایی در شهر شوش
+گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن
+عدم پرداخت حقوق فروردین ماه 511کارگر فصلی 7 -ماه مطالبات راننده های خودروهای استیجاری نشده است
+همبستگی شبکه ملی شاپ استوواردزبریتانیا با اعتصاب کارگران هفت تپه
+ادامه حق طلبی کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با گسترش تجمعات وراهپیمایی در شهر شوش
روز شنبه  21تیرماه ،کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه در ادامه حق طلبیشان ابتدا مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند وسپس با راهپیمایی بسوی اداره کار این شهرستان حرکت کردند
واجتماعشان را مقابل نمایندگی وزارت کار درشهرستان پی گرفتند.
کارگران هفت تپه با برافراشتن پالکاردها ،ایراد سخنرانی وسرداد ن شعارهایی ازجمله بارها«کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد» با تاکید برحفظ اتحاد خواستار پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وپایان دادن به
بالتکلیفی شغلی با تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان شدند.
قابل یادآوری است که روزجمعه  2۴تیرهم تعدادی از کارگران هفت تپه اجتماع اعتراضی را مقابل فرمانداری شهرستان شوش برپا کرده بودند.
+گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن
تالش ها دانشجویان بسیجی برای تبلیغ جناحی وسواستفاده از اعتراضات کارگران هفت تپه برای اهداف سرکوبگرانه وارتجاعی منجمله تبلیع برای اعدام کماکان ادامه دارد.
امروز ویدئوهای منتشره در شبکه های اجتماعی حاکی از طرح شعارهایی چون«......اعدام باید گردد» برای تبلیغ اعدام و تخریب چهره کارگران معترض هفت تپه وحامی اعدام نشان دادنشان
وهمچنین شعارهای دیگری در راستای فراهم ساختن زمینه برای سرکوب کارگران در تجمعات امروز کارگران حق طلب هفت تپه می باشد.
همچنین از روز گذشته دانشجویان بسیجی و رسانه های وابسته به نیروهای امنیتی واطالعاتی در چارچوب سواستفاده از اعتراضات کارگران هفت تپه و تبلیغ برای رهبر و رئیس قوه قضائیه
،سروصداهای زیادی در رابطه با پرداخت 5۴۴هزارتومان ازطرف ستاد اجرایی فرمان امام به حساب  2855کارگر این شرکت راه انداختند.
اما این هوچی ها و سو استفاده گران از کارگران یادشان رفته است که سرمایه ستاد اجرایی فرمان امام حاصل فعالیت های اقتصادی و استثمار هم طبقه ای های کارگران هفت تپه می باشد و واریز این
مبلغ ناچیز به حساب کارگران هفت تپه در واقع بازپرداخت قطره ای ازدریا سود حاصله این ستاد ازدسترنج کارگران کشور منجمله کارگران هفت تپه می باشد.
+عدم پرداخت حقوق فروردین ماه 511کارگر فصلی 7 -ماه مطالبات راننده های خودروهای استیجاری نشده است
بنابه گزارشات منتشره در روزهای گذشته علیرغم وعده و وعیدها حقوق فروردین ماه بیش از 5۴۴کارگر فصلی این مجتمع پرداخت نشده است وهمچنین  7ماه مطالبات راننده های خودروهای
استیجاری این شرکت پرداخت نشده است.
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+همبستگی شبکه ملی شاپ استوواردزبریتانیا با اعتصاب کارگران هفت تپه
بیانیه شبکه ملی شاپ استوواردزبریتانیا برای همبستگی با اعتصاب کارگران هفت تپه و در محکومیت احکام صادره برای کارگران آذرآب
متن فارسی بیانیه:
«رفقا ،
راب ویلیامز  ،رئیس ملی  ، )National Shop Stewards Network( NSSNاین بیانیه را در ابتدای سخنرانی کنفرانس ساالنه  NSSNشنبه گذشته چهارم ژوئیه ایراد کرد:
بدینوسیلهNSSN ،درودهای خود را برای کارگرانی می فرستد که در حال حاضر درگیر در مبارزات و تالش برای ایجاد جنبش مستقل کارگری خود هستند.
به طور مشخص ،صدور احکام اخیر علیه  42کارگر صنایع آذرآب به یک سال حبس  74 ،ضربه شالق و کار اجباری یک ماهه ،محکوم می کنیم .ما خواستار آزادی فوری و لغو همه احکام علیه آنها
هستیم.
ما درودها و همبستگی خود را برای هزاران کارگر هفت تپه می فرستیم که از  14ژوئن دوباره اعتصاب کرده اند و خواستار پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده شان  ،بازگرداندن کارگران محکوم شده
شان و دولتی کردن شرکت خود هستند.
و نیز  NSSNباور دارد که احیای جنبش کارگری در ایران از اهمیتی بین المللی برخوردار است و به الهام بخش تحوالتی مشابه علیه همه رژیم های دیکتاتوری و استبدادی در خاورمیانه خواهد بود».
در همبستگی
شبکه ملی شاپ استوواردز
 6ژوئیه سال 2۴2۴

( * - ) 28ادامه وگسترش کنش های کارگران شهرداری کشور نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات
اخبار منتشره درباره حال وروز کارگران شهرداری کشورحاکی از ادامه وگسترش کنش هایشان نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان می باشد.
جمعی از کارگران شهرداری منجیل از عدم پرداخت  6ماه حقوق،عیدی(معادل  2ماه حقوق) و سنوات سال  18خود خبر دادند.
این کارگران ضمن اعتراض به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان به خبرنگار رسانه ای گفتند :متاسفانه بعد از سالها خدمت در شهرداری منجیل ،از پرداخت به موقع مزایای مزدی و عیدی و سنوات
محروم هستیم.
آنها افزودند :مطالبات مزدی ما مربوط به سه ماه طلب مزدی (دی ،بهمن و اسفند) سال گذشته و سه ماه طلب مزدی (فروردین ،اردیبهشت و خرداد ماه) سال جاری میشود .همچنین کارفرما عیدی و
سنوات پایان سال  18را پرداخت نکرده است.
یکی از کارگران شاغل بخش خدمات شهرداری منجیل با یادآوری اینکه چند سال گذشته برای آنها با چالشهایی همراه بوده است ،افزود :دستکم طی یک الی دو سال گذشته مدیریت شهری منجیل به
بهانه شرایط بد اقتصادی ،حقوق و عیدی آنها را با تاخیر پرداخت کرده است.
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وی با بیان اینکه هرکدام از ما بهصورت میانگین  6تا  1۴سال سابقه کار داریم ،گفت :در نتیجه وضعیت پیش آمده ممکن است امنیت شغلی خود را از دست بدهیم.
به گفته وی؛ آخرین پولی که به حساب کارگران واریز شده حدودا یک هفته پیش بود که شهرداری به حساب هر کارگر مبلغ یک میلیون و  5۴۴هزار تومان واریز کرد .در عین حال اضافهکاری هایمان
از  8۴تا 1۴ساعت درماه به 9۴تا  4۴ساعت کاهش یافته است .همچنین مابهالتفاوت حق مسکن سال گذشته را طلبکاریم.
کارگران شهرداریها خواستار پرداخت منظم دستمزدها و حق بیمهها هستند .آنها میگویند بایستی مقامات باالتر به کار شهرداریها نظارت کنند.
جمعی از کارگران شهرداریها به خصوص از استانهای غربی کشور با یاآوری شرایط دشوار زندگی خودشان به خبرنگار رسانه ای گفتند :در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا ،حقوق
کارگران شهرداریها با ماهها تاحیر پرداخت میشود و این کارگران علیرغم همه سختیها مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند.
کارگران شهرداری مریوان که هنوز همه مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده با توجه به اوضاع قرمز کرونا در استان کردستان میگویند :علیرغم این اوضاع ،باید برای دریافت معوقات مزدی خود
دوندگی کنیم؛ شهرداریها ادعا میکنند بو دجه نداریم و نهادهای باالدستی نیز هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند؛ کارگران شهرداریها سختترین کار را
در این شرایط نامناسب انجام میدهند و کار آنها برای حفظ آرامش و نظافت شهرها بسیار مهم است؛ به همین دلیل باید شوراهای شهر ،استانداریها و حتی مقامات وزارت کشور به فکر این کارگران
باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آنها اختصاص دهند.
در عین حال ،کارگران شهرداریهای استان آذربایجان غربی نیز با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود میگویند :عالوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها ،حق بیمهها نیز با تاخیر پرداخت میشود و
معموالً کارگران شهرداریها برای استفاده از دفترچههای بیمه خود با مشکل مواجهند.
کارگران شهرداریهای آذربایجان غربی و کردستان که در استانهای محروم کشور ،کار و زندگی میکنند ،توقع دارند مسئوالن بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد آنها رسیدگی کنند.

(  - ) 21کانون نویسندگان ایران:تایید حکم اعدام سه جوان معترض
مصطفی نیلی ،یکی از وکالی سه متهم اعتراضهای آبان  18در توییتی که جمعه  2۴تیر منتشر کرد ،خبر داد« :متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجامخواهی در دیوانعالی کشور تایید شده
است تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم».
دیوان عالی کشور حکم اعدام سه جوان معترض امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی و دمحم رجبی را تایید کرد .این خبر پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بود اما برخی مقامات قضایی آن را تکذیب
کرده بودند .
سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد در آبان سال  ،1918و وضعیت وخیم معیشت مردم باعث بروز اعتراضهای گسترده در بسیاری از شهرهای ایران شد .این اعتراضها با سرکوب شدید روبهرو شد و
بنا بر آمارهای متفاوت ،بین  9۴۴تا  1۲۴۴نفر در جریان آن کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
روز هفتم تیرماه امسال نیز دمحمرضا حبیبی ،رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد که هشت نفر از شرکتکنندگان در اعتراضات چند سال گذشته این استان ،احتماال معترضان آبان  ،18متهم به
«فساد فیاالرض» شدهاند .این اتهام میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان شود.
خبری دیگر حاکی است که چند روز پیش در خراسان مردی میانسال به جرم نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شده است.
صدور حکم اعدام برای روحاله زم مدیر کانال تلگرامی "آمدنیوز" نیزاز دیگر خبرها در این چند روز است.
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(  - ) 91ابعاد حوادث کاری در کشور بزرگ است
کارگران بر اثر حوادث شغلی جان میدهند ،اما در موارد معدودی اخبار مربوط به حوادث کار رسانهای شده یا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد .در صورت مورد توجه گرفتن حوادث هم تا
چند وقت سر و صدایی بلند میشود ،اما رفته رفته همه چیز به فراموشی سپرده میشود.
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  21تیر،حتی تشویش کرونا نتوانسته حوادث تلخی را که این روزها در نقاط مختلف کشور رخ داده و منجر به کشته و زخمی شدن افرادی در محل کارشان میشود،
کمرنگ کند .ابعاد حوادث بزرگ است و این واقعیت که در بسیاری موارد ،وقوع آنها قابل پیشگیری است ،بر تلخی آنها میافزاید.
شامگاه دهم تیر رسانهها از وقوع انفجاری در یک کلینیک واقع در میدان قدس تهران خبر دادند .اخباری که بعد از انتشار این خبر اولیه منتشر شد ،غمانگیز و ناراحت کننده بود .نهایتا در حادثهای که
دلیل آن انفجار کپسول اکسیژن اعالم شد 11 ،نفر جان باختند و تعدادی مصدوم شد.
این حادثه به سرعت واکنش افکار عمومی را بر انگیخت .کاربران شبکههای اجتماعی مشغول به اشتراک گذاشتن عکسها و تصاویری شدند که غم و غصه از آنها میبارید؛ از عکس زوج کارشناس
اتاق عمل که هر دو جان باختند گرفته تا عکس خانم دکتری که درباره آن نوشته شد :به علت انفجار ،برق و اکسیژن ماشین بیهوشی قطع میشه ولی خانم دکتر سلطانی بیمار روی تخت اتاق عمل را رها
نمیکند و بالفاصله بدون لحظهای تردید با آمبو بگ مشغول تهویه بیمار بیهوش میشود .جسدش را در حالی که در یک دست آمبو بگ ذوب شده در اثر گرما و در دست دیگه فک بیمار را گرفته بود،
پیدا کردند.
در فاصله وقوع این اتفاق تا لحظه تنظیم این گزارش ،چندین حادثه دیگر نیز رخ داده که در آن نیروی کار آسیب دیدهاند؛ یکی از آخرین موارد انفجاری در کارخانه تولید گاز اکسیژن در باقرشهر بود که
پنج کشته و زخمی به جا گذاشت.
طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال  18حدود  282۴8مورد از معاینات پزشکی ،مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است .این تعداد نسبت به سال  ،17دارای کاهش1.9
درصدی بوده است .از کل معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی1۲.2 ،درصد مربوط به مردان و  ۰.8درصد مربوط به زنان بوده است .همچنین تعداد متوفیان حوادث
شغلی گزارش شده توسط این سازمان  17۲9نفر بوده است.

(  - ) 99هزاران کارگر سیر و حرکت و ناوگان راهآهن خواهان قرارداد مستقیم و حذف شرکت های پیمانکاری هستند
روز یکشنبه  22تیربرای باری دیگر،کارگران سیر وحرکت و ناوگان راهآهن کشورخواستشان مبنی برعقد قرارداد مستقیم و حذف شرکت های پیمانکاریاعالم کردند.
این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند :دستکم  1۴تا  12هزار کارگر در واحد سیر و حرکت و ناوگان راهآهن سراسر کشور به عنوان «لکوموتیوران»« ،سوزنبانان»« ،پست بازدید»« ،رئیس
قطار»« ،بازدید فنی قطار»« ،عالئم » و «مانورچی» زیر نظر یک پیمانکار واحد مشغول کارند و در تمامی این سالها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط پیمانکاران برداشت میشود.
این کارگران افزودند :پیمانکار تامین نیرو در مقام کارفرما به هیچیک از تعهدات مزدی خود در قبال کارگران سیر و حرکت و ناوگان عمل نکرده است.
کارگران سیر و حرکت در ادامه یادآور شدند :سالهاست پیگیر خروج پیمانکاران تامین نیرو از راهآهن به ویژه در سیر و حرکت و ناوگان هستیم اما تاکنون مسئوالن هیچ تصمیم جدی برای حذف
پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفتهاند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر میکند.
کارگران سیر و حرکت اضافه کردند:شرکت واسطهای که هیچ نقشی در راهآهن ندارد و در عمل در همه امور اجرایی و آموزشی با شرکت راهآهن دخالت دارد.
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به گفته آنها ،کارگرانی که توسط شرکتهای واسطه نیروی انسانی در سیر و حرکت و ناوگان راهآهن مشغول به کار هستند ،ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد.
کارگران سیر و حرکت با بیا ن اینکه پیمانکار تامین نیرو فقط یک اسم است و هیچ نقشی در انجام کار اجرایی راهآهن ندارد ،در ادامه تصریح کردند :برخی پیمانکاران راهآهن برای انجام پروژههای
اجرایی آوردهای مالی دارند و مرتبا از جیب هزینه میکنند اما پیمانکاران تامین نیرو بدون یک لایر آورده مالی به سودهای کالنی دست پیدا میکنند.
آنها در ادامه افزودند :شرکت راهآهن میتواند با حذف پیمانکاران تامین نیرو با کارگران قرارداد مستقیم ببندند .ما کارگران انتظار داریم منابع مالی که هر ماه با وجود پیمانکاران از دریافتی ماهانهمان
کسر میشد به کارگران بازگردد و با این اتفاق شاهد افزایش انگیزه در کارگران خواهد شد .در غیر اینصورت راهآهن میتواند همه این منابع مالی بدست آمده را صرف مشکالت ریلی کشور کند.
در ادامه کارگران سیر وحرکت درباره اجرای طرح تجمیع گفتند :از حدود دو سال پیش اجرای طرح تجمیع در بین کارگران سیر و حرکت و ناوگان اجرایی شده و به نسبت آن حقوق و سایر مزایای
جانبی کارگران نیز بهبود پیدا کرده است .با این وجود بخش دیگری از مزایایی که کارگران رسمی راهآهن میگیرند را کارگران قراردادی و پیمانی دریافت نمیکنند.
به گفته کارگران ،در حال حاضر در راهآهن پنج نوع قرارداد کاری «رسمی»« ،پیمانکاری»« ،روزمزدی»« ،قرارداد کار معین» و «قرارداد کار مشخص» با کارگران بسته میشود که فاصله
دریافتی هر یک از کارگران با یکدیگر بویژه با رسمیها که در یک محل و کارگاه کار میکنند بسیار متفاوت است .این درحالیست که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در سیر و حرکت
راهآهن با میانگین  16تا  17سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.
آنها در ادامه افزودند :ما کارگران پیمانکاریها بسیار کمتر از رسمیها درآمد داریم .وقتی در یک محیط و کارگاه کار میکنیم و میبینیم که رسمیها از انواع مزایای مزدی و رفاهی بهرهمند هستند ولی
ما هیچکدام از این مزایا را نمیگیریم ،با وجود این همه تبعیض چه انگیزهای برای کار کردن داریم!
کارگران سیر و حرکت در ادامه تصریح کردند :متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار تعداد زیادی از کارگران شغل خود را از دست دادهاند.
آنها با تاکید بر اینکه کارگران پیمانی بعد از سالها کار از همه مزایای قانونی کار بیبهره بوده و از قراردادهای موقت خود با پیمانکار خسته شدهاند ،در پایان خواستار حذف پیمانکاران تامین نیرو از
راهآهن کشور شدند.

(  - ) 92آغاز هفته پنجم اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه باتجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش
روزدوشنبه  29تیر ،کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه باتجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش به حق طلبیشان ادامه دادند.
امروز همچون روزهای گذشته کارگران هفت تپه حق طلبیشان را باتجمع مقابل فرمانداری آغازکردند وسپس درسطح شهر شوش به سمت ترمینال اهواز و هفت تیر راهپیمایی کردند وبا سردادن
شعارهایی ضمن تاکید بر حفظ وحدت وافشای تفرقه افکنان خواستار پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وپایان دادن به بالتکلیفی شغلی با تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی وسهامداران شرکت
وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان شدند.
+سکوت رسانه ها درباره اعتراضات کارگران هفت تپه وبازداشت  2خبرنگار در شوش توسط پلیس امنیت
با آغاز هفته جاری شاهد سکوت رسانه ها درباره انعکاس اعتراضات کارگران هفت تپه هستیم که باتوجه به تجربیات گذشته از دخالت دستگاه امنیتی برای سانسور وجلوگیری از اخبار اعتراضات خبر
می دهد.
طی دو روز گذشته حتی خبرگزاری وابسته به دانشجویان بسیجی خبری در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه منتشر نکرده است.آیا خفقان گرفتن این کاسه های داغترازآش نشان ازبودن کاسه ای
زیر نیم کاسه دارد ؟
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امروزهمچنین خبر بازداشت یک خبرنگار ویک عکاس که از تهران به شوش برای تهیه گزارش رفته بودند توسط پلیس امنیت شوش درشبکه های اجتماعی پخش شد.
به گزارش کانال تلگرام روزنامهنگاران مستقل ایران،اسماعیل دمحمولی ،خبرنگار حوزه کارگری که همراه با همکار عکاسش ،برای تهیه خبر به شوش رفته بودند ،امروز 29تیرماه در شرکت کشت و
صنعت نیشکر هفتتپه توسط پلیس امنیت بازداشت شدند .هنوز از نام عکاس بازداشتشده خبری در دست نیست.
برپایه همین گزارش،اسماعیل دمحمولی پیشتر ،در توییتی از سفرش به شوش برای تهیه مستندی درباره هفتتپه خبر داده و نوشته بود ،تاکنون موانع امنیتی وجود نداشته است.
 +برگزاری جلسه شورای تامین شهرستان شوش با شرکت اعضای شورای اسالمی کار شرکت هفت تپه
امروز همچنین خبرها منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از برگزاری جلسه شورای تامین شهرستان شوش با شرکت اعضای شورای اسالمی کار شرکت هفت تپه بود.

(  - ) 99تجمع اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق ونداشتن امنیت شغلی مقابل استانداری
تهدید کارگران معترض به اخراج از کار
روزیکشنبه  22تیر ،کارگران شرکت آب و فاضالب روستایی(موسوم به آبدار) استان کهگیلویه و بویراحمد برای منعکس کردن صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق ونداشتن امنیت
شغلی دست به تجمع مقابل ساختمان استانداری دریاسوج زدند.
یکی از آبداران حاضر درتجمع به خبرنگار یک رسانه محلی گفت:حدود  6ماه است که نزدیک  2۴۴نفر آبدار و آب و فاضالب روستایی هستیم که حقوق گیرمان نیامده است .حقوقهایمان پس از  6ماه
پرداخت میشود و مقدار حقوق ما واقعا ً ناچیز است .با توجه به شیوع ویروس کرونا ،در این مدت اقالم بهداشتی در اختیار ما قرار نگرفته است و با همه افراد مختلف سر و کار داریم .کلر زنی 6،ماهی
یکبار الیه روبی ،شکستگیها به موقع توضیح بدیم و شکستگیها تاحدودی امکان دارد خودمان رفع کنیم .تهدید به اخراج میشویم و هر روز تهدید به اخراج میشویم و امنیت شغلی به هیچ وجه نداریم.
وی افزود:هم اینک که هر دو آب و فاضالب شهری و روستایی ادغام و یکپارچه شدهاند و نیروهای آبدار که سابقه آنچنانی نداشتهاند و قرائت کنتورها را بر عهده داشتند در بدنه اداره به کار گرفته
شدهاند .این در حالی است که برخی از ما از  1۴۴سال تا  25سال سابقه کار داریم .
آقای پاسره به ما می گویند شما باید به صورت حجمی کار کنید و قرارداد ببندید ،در صورتی که در روستایی در قرائت فروش ما بسیار کم است چون در شرایط کنونی کرونا پولی در دست مردم نیست.
خواسته ما این است که میخواهیم طبق قانون اداره کل کار استان ،کار کنیم و طبق آن با ما قرار داد ببندند .ما پیمانکاری بخش خصوصی هستیم ،هر روز زنگ میزنیم و پاسخگوی ما نیستند و زمانی
هم که به شرکت آب و فاضالب استان مراجعه میکنیم می گویند تورم است.
یکی دیگر از آبداران معترض گفت :مخارج زیاد است ،مجبور به قرض گرفتن شدهام که با توجه به بدقولیها درخصوص پرداخت حقوق معوقهام ،من نیز در پرداخت بدهی خود بدقول شده و احساس
شرمندگی میکنم2 .فرزند دارم ،بچه هام مریضن ،و هر بار 2میلیون هزینهشان است .یا ماشین برای ایاب و ذهاب باید در اختیار باشد .یک موضوع دیگر اینکه بیمه ما به درستی واریز نمیشود و 6
ماه است که حقوق نداشتهام .به خاطر اعتراض تبدیل به مهره سوخته میشویم حق دفاع از خود نداریم .ما خط مقدم داریم کار انجام میدهیم ما هم انسان هستیم.
یکی دیگر ازآبداران حاضر درتجمع گفت:به کدامین گناه کشته شدیم ،کرونا ما را بکشد بهتر از این است که تسلیم ظلم شویم .هشت ماه حقوق نگرفتم و ماهی  2تا 2ونیم میلیون میگیریم و با وجود این
معوقهها پول ماسک ندارم .فرزندان معلول و معیوب دارم .مسئول آب و فاضالب می گوید در حیطه کار و وظیفه ما نیست و برای دریافت حقوق خود به پیمانکار مراجعه کنید .مرگ من و خانوادهام به
صالحتر است و اگر مسئوالن استان و پیمانکار توان پرداخت حقوق ما را ندارند از کار دست بکشند.
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(  - ) 94معیشت صدها کارگر کارخانه کاشی اصفهان وخانواده هایشان در گرو کشمکش ها ی سرمایهگذاران شرکت
کشمکش ها ی سرمایهگذاران شرکت صنایع کاشی اصفهان موجب ادامه بالتکلیفی معیشتی صدها کارگر کارخانه کاشی اصفهان واقع درکیلومتر 18جاده اصفهان نجف آباد شده است.
روز دوشنبه  29تیر،کارگران کارخانه کاشی اصفهان در تشریح جزئیات مشکالت کارخانه کاشی اصفهان به خبرنگار رسانه ای گفتند :ما کارگران کارخانه کاشی اصفهان چند سال مطالبه پرداخت نشده
داریم و بهرغم مطالبات پیشین ،حقوق سه ماه نخست سال جاری را نیز طلبکاریم.
آنها افزودند :تعدادی از همکاران ما به صورت خودخواسته محل کار خود را رها کرده یا به مرور بازنشسته شدهاند بطوری که هماکنون تعداد کارگران کارخانه به حدود  4۴۴نفر رسیده است.
کارگران این کارخانه عمده مشکل کارخانه کاشی اصفهان را مشکالت مدیریتی و مالکیتی عنوان کرده و گفتند :کارخانه کاشی اصفهان بار نخست بین سالهای  88تا  19به بخش خصوصی واگذار شد.
سال  14مالک کارخانه تغییر کرد و در نهایت سال  17شاهد ورود یک سرمایهگذار دیگر بودیم که همزمان با ورود او بخشی از معوقات مزدی کارگران پرداخت شد اما مابقی مطالبات همچنان پرداخت
نشده باقیمانده است.
آنها درادامه اضافه کردند:هر یک از ما کارگران بهصورت میانگین  17تا  25سال سابقه کار داریم اما استمرار وضعیت فعلی کارخانه نگرانی ما را بیش از حد کرده است.
این کارگران با اشاره به پیگیری وضعیت خود ازسوی مسئوالن مختلف استانی اظهار داشتند :تاکنون وعدههای زیادی از طرف مسئوالن به ما داده شده اما نتیجهای مبنی بر متقاعد کردن کارفرما برای
پرداخت حقوق کارگران به دست نیامده است.
در همین رابطه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت :مشکل شرکت صنایع کاشی اختالفنظرهای سرمایهگذاران است که تا دو هفته آینده رفع میشود.

(  - ) 95بازداشت  4کارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه وانتقالشان به زندان فجردزفول
محکومیت یک کارگر دیگر این مجتمع به تحمل  222ضربه شالق
روز سه شنبه  24تیر،درادامه تجمع کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش برای انعکاس صدای حق طلبیشان در راه دست یابی به مطالباتشان چهار
کارگر این مجتمع بنام های یوسف بهمنی ،دمحم خنیفر و مسلم چشمه خاور و ابراهیم عباسی توسط پلیس اطالعات و امنیت شوش بازداشت و بدستور دادستان ورییس دادگاه شوش به زندان فجردزفول
منتقل شدند.
درهمین رابطه فرزانه زیالبی ،وکیل کارگران هفتتپه به خبرنگار رسانه ای گفت :موکلین من ،آقایان ،مسلم چشمهخاور ،یوسف بهمنی ،ابراهیم عباسی و دمحم خنیفر ،ساعت  11صبح امروز توسط پلیس
اطالعات و امنیت شهرستان شوش دستگیر شدند.
دمحم خنیفر و یوسف بهمنی در حالی که به ویروس کرونا مبتال بوده و دوران نقاهت خود را سپری میکنند ،بازداشت شدهاند که در این شرایط ،مطابق با قانون ،منطق ،شرع و اخالق نیست.
وی افزود:همچنین ،دمحم ر ضا دبیریان ،یکی دیگر از کارگران شرکت نیز که پیش از این ،قرار جلب به دادرسی وی به عناوین اتهامی توهین به مقامات ،نشر اکاذیب و افتراء از سوی شعبه دوم
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش صادر شده بود در شعبه  1۴1دادگاههای کیفریدو شهرستان شوش برای عناوین اتهامی اول تا سوم به ترتیب به  222ضربه شالق تعزیری محکوم
شد.
حکم در شرایطی صادر شد که این کارگر به کرونا مبتال بوده و با ارسال الیحه به پیوست نتیجه آزمایش ،تقاضای تجدید وقت رسیدگی را کرده است.
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بر اساس ماده  178قانون آیین دادرسی کیفری ،عذر موکلم ،موجه و قانونی بوده که با این وجود ،گویا سمت شاکی خصوصی در تصمیم قاضی دادگاه بیتاثیر نبوده است .وجه مسلم اینکه ،این جلسه
بدون حضور متهم با عذر موجه قانونی و وکیل وی ،فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

(  ) 96فراخوان تشکلها و جمعهای کارگری بازنشستگان و دانشجویان در حمایت اعتصاب کارگران هفت تپه
در تجمع بازنشستگان از اعتصاب کارگران هفت تپه وسیعا" حمایت میکنیم!
یکماه است که جامعه ملتهب ومردم جان به لب رسیده  ،اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبات برحقشان را پیگیری میکنند .این اعتراض متحدانه که خیابانهای شهر و کارخانه را به لرزه
انداخته افکار عمومی را در حمایت از خود تحت تاثیر قرار داده است .پیروزی آنان  ،پیشروی طبقه مزدبگیر اعم از شاغل  ،بازنشسته  ،بیکاران و همه آسیب دیدگان از وضعیت کنونی برای دستیابی
به یک زندگی مرفه و آزادست.
این مقاومت ها و اعتراضات بخشی از پیکره تحول خواهی بنیادین یک طبقه بزرگ اجتماعی است که دیگر حاضر نیست مانند گذشته تن به ادامه فقر و گرسنگی و تحمل چنین زندگی دردآوری در
دنیای پر از پیشرفت وامکانات کنونی دهد.
در تجمع روز  25تیر  11در مقابل سازمان تامین اجتماعی  ،در کنار مطالبات و خواسته های بازنشستگان ،پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مبارزات برحق کارگران نیشکر هفت تپه اعالم خواهیم
کرد.
تشکلهای امضاء کننده ،به همه بخشهای کارگری و مردم محروم جامعه فراخوان می دهند تا همگام با بازنشستگان با برگزاری تجمعات حمایتی از کارگران هفت تپه در روز بیست و پنجم تیر حمایت
کنند.
زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران و همه مردم محروم.
24تیر1911
 -1اتحاد بازنشستگان ایران
 -2انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار
 -9سندیکای نقاشان البرز
 -4شورای بازنشستگان ایران
 -5گروه کارگران و معلمان 11
 -6گروهی از فعالین کارگری سقز
 -7گروهی از فعالین لغو کار کودکان
 -8دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
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 -1دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 -1۴دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
 -11جمعی از دانشجویان دانشگاههای مشهد
 -12جمعی از دانشجویان دانشگاه های هنر تهران
 -12بازنشستگان فلزکار مکانیک
-19گروه شورای همبستگی کارگری

(  - ) 97تجمع اعتراضی بازنشستگان در سراسر کشور نسبت به سطح نازل حقوق،خدمات درمانی نامناسب و عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماع
روز چهارشنبه  25تیر همزمان با روز تامین اجتماعی،جمعی از بازنشستگان شهرهای اراک،اصفهان،ارومیه،اهواز،ایالم،بجنورد،تبریز،تهران،کرج ،کرمانشاه،مشهد برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به سطح نازل حقوق(عدم همسان سازی حقوق با شاغلین،سطح ناچیز کمک هزینه مسکن،عدم بروز کردن حقوق متناسب با تورم ) ،خدمات درمانی نامناسب وعدم پرداخت بدهی دولت به سازمان
تامین اجتماع دست به تجمع مقابل ادارات کل سازمان اجتماعی در مرکز استان ها زدند+.اراک  -مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی:
+بجنورد -مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی:
+جلوگیری از برگزاری تجمع بازنشستگان در تهران
بنابه گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی ،از برگزاری تجمع بازنشستگان در برابر سازمان تامین اجتماعی در تهران که قرار بود امروز  25تیرماه در سالروز تامین اجتماعی برگزار شود با بسیج
گسترده نیروهای پلیسی و انتظامی جلوگیری کردند و نیروهای امنیتی به هیچ وجه اجازهی ایستادن به تجمع کنندگان را ندادند .نیروهای انتظامی و امنیتی ،تعدادی از بازنشستگان را ناچار کردند به داخل
تامین اجتماعی بروند تا وزیر کار برای گفتگو بیاید .جمعی وارد سازمان شدند و جمعی بیرون مانده اما پراکندهاند.
درهمین رابطه:
+گزارش تجمع امروز
امروز ساعت  1صبح می خواستم برم جلوی وزارت کار که جلوی مسجد امام حسن بغل وزا رت ،نیروهای لباس شخصی از جلوتر رفتن ما جلوگیری کردند .البته بسیار محترمانه و با گوش کردن
حرفهای ما .گویا دستور داشتند از تجمع به هر ترتیب جلوگیری کنند.
در حدود ساعت  1و  ۰۲تجمع دیگری در سمت شرقی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت که بهر ترتیب با اعمال زور این تجمع را نیز متفرق کردند.
حدود ساعت  1۴و با زیادتر شدن شرکت کنندگان با اجبار آنها را به درون وزارت کار راندند .در داخل سالن اجتماعات وزارت کار حال و هوای مبارزه جویانه حکم فرما بود و بازنشستگان شعار می
دادند « وزیر باید بیاید» برای پاسخگویی وچون کسی نیامد دوباره بیرون وزارت کار جمع شدند .دوباره رانده شدیم داخل سالن اجتماعات ،این بار آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان سراسر
کشور و آقای دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران برای جوابگویی حاضر بودند ولی جمعیت ناراضی اجازه صحبت به آنها نمی دادند.افراد مختلفی پشت میکروفن رفته و خواسته ها را بیان
کردند.
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پس از گزارش آقایان بیات و دهقان کیا که مکررن با اعتراض حاضرین قطع شد .یکی از حاضرین از پشت میکروفن خواسته های بازنشستگان را برای یادداشت و انتقال به مقامات باال بشرح ذیل
خواند.
- 1افزایش حقوق پایه ثابت بازنشستگان ،مستمری بگیران و از کار افتادگان
- 2اتخاذ سیاستهای ضربتی و فوری برای حل بحران مسکن .افزایش حق مسکن کارگران ،بطوریکه امکان ادامه حیات وجود داشته باشد.
- 9رایگان بودن درمان و دارو برای بازنشستگان و مستمری بگیران و از کار افتادگان در کلیه مراکز درمانی کشور .حذف بیمه تکمیلی که نمونهای از راهزنی آشکار است .همینطور حذف دریافت
فرانشیز از کارگران و رایگان بودن درمان و دارو در مراکز درمانی سازمان.
- ۰گسترش و تاسیس مراکز درمانی در سراسر کشور با اولویت مناطق محروم.
 - ۲حذف کارگزاریها و استخدام پرسنل آن در سازمان تأمین اجتماعی و اتخاذ سیاستهای راهبردی برای این واحدها
- 7توقف فروش اموال تامین اجتماعی و جلوگیری از خصوصی سازی.
- 8حضور نمایندگان واقعی کارگران در اداره و سیاست گذاریهای کالن سازمان تأمین اجتماعی و تنظیم قوانین و مقررات پایدار در جهت حفظ منافع بیمه شدگان.
 -1توزیع کاالهای ضروری از طرف سازمان تأمین اجتماعی ،بواسطه امکانات «اتحادیه امکان» بین کارگران و بازنشستگان
 +گزارشی دیگر از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی تهران چهارشنبه  25تیر ماه!
امروز از صبح زود برای رفتن به تجمع  25تیر ،سوار مترو شدم تا سر ساعت  1به خیابان آزادی و تامین اجتماعی برسم .به محض ورود به محل میشد فضای به شدت امنیتی و سرکوبگرانه را مشاهده
کرد .به طوری که تامین اجتماعی را قرق کرده بودند .بنا به تجربه با طی مسیر پیاده رو چهره های هم دردان بازنشسته همدیگر را پیدا می کردند و در جمع های کوچک با هم گفتگو می کردند و منتظر
رسیدن و پیوستن سایر همراهان بودند .اما با دخالت نیروهای رسمی سرکوب و لباس شخصی های اطالعاتی بیسیم و دوربین بدست ،بازنشستگان را از محل میراندند .با ون های حاضر در محل و به
میدان آوردن خواهران سرکوبگر نیز سعی داشتند ،زودتر بازنشستگان معترض را روانه کنند .اما حریف صحبت های اعتراضی آنان پیرامون وضعیت زندگی و خواست های برحقشان نمی شدند.
حوالی ساعت  1۴برای کنترل بیشتر اوضاع ،از بازنشستگان خواسته شد که به سالن وزارت کار منتقل و آنجا صحبت هایشان را با متولیان انجام دهند و به هدایت جمع به طرف ساختمان وزارت کار
پرداختند .تعدادی از بازنشستگان با اعتراض به این که جای ما در خیابان است و نمی خواهیم باز هم وعده وعید و دروغ بشنویم از رفتن به داخل امتناع می کردند و تعدادی نیز محل را ترک کردند .اما
قد ر مسلم این که با وخامت روزافزون شرایط زندگی و معیشت و سرکوب گسترده مزدبگیران از جمله بازنشستگان ،شاغالن و سایر اقشار محروم جامعه ،باز هم تجمعات اعتراضی در ابعاد گسترده و
با قوت بیشتر بر بستر خیابان ها تداوم می یابد .امروز در  11شهر بازنشستگان  ،به فقر ،تبعیض و سرکوب معترض شدند و حقوق مسلم و قانونی خود را پیگیرانه مطالبه نمودند .آری! این موج را سر
باز ایستادن نیست! متحد و پویا ،جاری در نبض تپنده خیابان های شهر!
تا حق خود نگیریم  /از پا نمی نشینیم!
+کرمانشاه:بازنشستگان مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه سفره خالی پهن کردند:
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(  - ) 98آغازدومین ماه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش با شعار«کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»
روز پنج شنبه  26تیر،دومین ماه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش وبا شعار«کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»آغازشد.
امروزجمعی از کارگران هفت تپه درادامه اعتراضات یک ماهه گذشته،دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش زدند و با ایراد سخنرانی وسردادن شعارهایی عزم راسخشان را برای دستیابی به
مطالباتشان مبنی بر پرداخت بموق ع حقوق وحق بیمه وپایان دادن به بالتکلیفی شغلی با تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان
وهمچنین مطالبات دیگرازجمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مطالبات کارگران بخش های مختلف منجمله فصلی وهمچنین خواسته های بازنشستگان بنمایش گذاشتند.
تجمع کنندگان با اعتراض شدید نسبت به انفعال وعدم پاسخگویی سریع وروشن مسئوالن ذیربط شهرستان شوش،استان خوزستان وکشور به مطالباتشان،انزجارشان را نسبت به بگیر وببند کارگران حق
طلب اعالم کردند.
امروزکارگران هفت تپه با سردادن شعار«کارگر هفت تپه احاد اتحاد» برای باری دیگر برحفظ اتحاد برای احقاق حقوق برحقشان تاکید کردند.
«کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد»و«یه اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه»ازدیگر شعارهایی بود که ازطرف کارگران هفت تپه فریاد زده شد.
متاسفانه امروزباردیگر شعار«......اعدام باید گردد» درتجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شنیده شد.
قابل یادآوری است که حمایت از اعدام وسردادن شعار دردفاع ازاعدام عالوه بر اینکه تحت هرشرایطی قابل قبول نیست ،دراین روزها که موج اعتراضات نسبت به اعدام ها ازجمله حکم اعدام سه جوان
زندانی اعتراضات آبان ماه  18درحال گسترش است ،سر دادن شعار«......اعدام باید گردد» ویا شعارهایی ازاین دست در تجمعات کارگران هفت تپه سیمای حق طلبیشان را مخدوش می نماید و تاثیرات
منفی در فعالیت های تبلیغیشان برای جلب حمایت داخلی وبین المللی برجا خواهد گذاشت.
*فراخوان برای حمایت از کارگران هفت تپه
با امضای این فراخوان کارگران هفت تپه را که صدای طبقه محروم و دربند ما هستند در این شرایط دشوار تنها نگذاریم
فراخوان عام!
یاران و همراهان گرامی!
در تدارک گردآوری حمایت از آزادی کارگران بازداشتی هفت تپه در چهارچوب این فراخوان بودیم که خبر مسرت بخش آزادی این کارگران از زندان از سوی وکیل آنان انتشار یافت .اگر چه این
آزادی به «قید وثیقه» است .ما ضمن انتشارعلنی این فراخوان و اسامی امضا کنندگانش یادآور می شویم که همچنان دستگیری این کارگران را که با ضرب و شتم همراه بوده محکوم می کنیم و خواستار
پایان دادن به بازداشت و پیگرد کارگران هستیم.
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****
کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه را آزاد کنید
امروز سه شنبه  2۰تیر چهار نفر از کارگران هفت تپه به اسامی یوسف بهمنی ،ابراهیم عباسی منجزی ،دمحم خنیفر و مسلم چشم خاور در سی امین روز اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه ،در حالی
که بعد از اعتصاب عازم منزل بودند از سوی پلیس اطالعات وامنیتی شوش بازداشت شده اند .این کارگران نه اختالس ارزی میلیاردی کرده اند نه به مقامات محلی و بانکی رشوه و سکه داده اند .آنها
صرفا حقوق پایمال شده قانونی خود را مطالبه کرده اند؛ همه کارگران هفت تپه و بسیا ری از اهالی شوش شاهدند که آنها به عدم پرداخت دستمزدهای خود و نابودی امنیت شغلی با ادامه کنترل هفت تپه
از سوی خاندان اسد بیگی و بخش خصوصی معترض بوده اند.
اما مقامات علی رغم ارائه فیش حقوقی و سند گذاری به جای آزادی فوری آنها با تاکید بر ادامه بازداشت ،آنان را به زندان فجر ذزفول منتقل کرده اند.
کارگران هفت تپه بار دیگر شاهدند که دزد آزاد است و کارگر زندانی؛ وعده «رافت اسالمی» عمال دوباره همان تهدید و ارعاب و بازداشت کارگران مطالبه گر از آب درآمده و برخالف وعده ها نه فقط
صدای اعتراض کارگران را نمی شنوند که برای جلوگیری از پژواک آن در میان مردم ،خبرنگاران مستقل را هم بازداشت می کنند.
ما امضاکنندگان این فراخوان ضمن محکومیت قاطع بازداشت کارگران هفت تپه ،خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این کارگران هستیم و ضمن تاکید بر همبستگی و همصدایی با مطالبات برحق
شان یادآور م ی شویم که از هیچ تالشی برای بازتاب صدای این کارگران در هر کجا که هستیم ،در هر رسانه ای که داریم ،درهر ارتباطی که از آن برخورداریم و هر تجمع دادخواهانه و مطالبه گرانه
که حضور می یابیم تردید نخواهیم کرد.
با امضای این فراخوان کارگران هفت تپه را که صدای طبقه محروم و دربند ما هستند در این شرایط دشوار تنها نگذاریم.
اسامی به ترتیب حروف الفبا :
آ:
آتفه چهارمحالیان  -آتنا کرمانشاهی  -آتوسا رضا زاده  -آرش عالم -آزرم سلیمانی  -آذر امین خواه -آذر آکنده  -آذر گیالنی -آصف رضایی  -آمادور نویدی -آنیشا اسدالهی  -آیت نیافر -آیدا عمیدی -
آینده آزاد-
الف:
ابراهیم دین خواه  -ابوذر علوی  -ابوالقاسم شمسی لنگرودی  -احسان صدیق -احسان حقیقی نژاد -احمد پورابراهیم -احمد خوشبخت -احمد دانشی  -احمد زاهدی لنگرودی -اصغر زین الدین -احمد فخیم -
احمد نوین  -احمد سعیدی  -اردشیر نظری -اردشیر نصراله بیگی -اسماعیل صادقی -اسماعیل فدایی  -اسد فخیمی  -اشرف علوی -افسانه صالحی  -افسانه عنایتی -افسر عزیزان -افسون دهقانی  -اعظم
جعفری -اکبر امینی -اکبر کریمیان -الناز انصاری  -امید دمحمیه  -امید نبوی -امین پورجهانگیری  -امیر حاجیلویي  -امیرجواهری لنگرودی  -امیر چمنی -امیرنیلو -امیر یعقوبعلی -ایمان حیدری -
ب:
باقر ابراهیم زاده  -باهره علمداری  -بتول طاهر خانی  -بهاره سلکی -بهرام رحمانی -بهرام چوبینه -بهرام سلطانی -بهروز پیله ور -بهروز سورن  -بهروز محسنی  -بهزاد بارخدایی  -بهناز کیانی -
بهنام ابراهیم زاده -بهنام چنگایی -بیژن خوزستانی -بیژن نجفی
پ:
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پرستو فیانگل -پردل زارع  -پروانه بکاه  -پروانه راد -پروانه کیان ارثی -پرویز جواهری  -پرویز داورپناه  -پیروز زورچنگ -پرویز مختاری -پروین ریاحی -پروین ضرابی -پروین فهیمی  -پروین
مصباح  -پروین ملک -پری اسدی  -پری باغبان  -پریچهر نعمانی  -پناه کاوه  -پور حیدری
ت:
ترانه راد  -تقی روزبه -تقی ریاحی لنگرودی  -تقی صابری -توفیق دمحمی  -تهمینه بقایی -
ث:
ثریا نور
ج:
جان الفتی  -جالل سعیدی  -جعفر حسین زاده  -جمشید بهی  -جمشید صفاپور -جمشید گوی ابادی -جواد رحیمپور -جواد سلیمانی  -جهانگیر لقایی
ح:
ح .ریاحی -حافظ موسوی -حبیب سیدی -حسن سعیدی  -حسن جعفری -حسن موسوی  -حسن نایب هاشم -حسین اکبری -حسین دانش  -حسینعلی طاهرزاده -حسین کریمی  -حسین مجاهد  -حسین نقی
پور -حسین یحیایی  -حسین عرب -حمید آصفی -حمید احمدی  -حمید روشن -حمید موسوی پوراصل  -حمید نوشادی  -حمیدرضا رسولیان  -حوریه فرج زاده طارانی
د:
داوود احمدلو -داود رضوی -دکترعلی افشاری  -دکتر کورش پارسا -دکتر نادر ضامن -دالرام علی
ر:
راحله راحمی پور -راحله طارایی -رامش جوانمرد  -ربیع نیکو -رحیم استخری  -رحیم صیامی -رضا بیشتاب -رضا حضرتی  -رضا خلیلی -رسول شوکتی -رضا سپیدرودی -رضا شهابی  -رضا
علیجانی  -رضوان تحویلیان  -رضا فانی یزدی -رضا قریشی -رضا کیانی  -رفعت رنجبران لنگرودی  -رقیه زارع -روح اله مردانی -رنجبر فکری -روزبه سوهانی  -روشنک پازوکی  -رویین
عطوفت
ز:
زری باجالن  -زهرا تحویلیان  -زهرا سلطانی  -زهرا شیرویه  -زهرا کوهی  -زهرا منصوری  -زهره تنکابنی  -زهره سپهرنیا  -زهره محققی -زینب اصغرپور
ژ:
ژاله توکلی  -ژاله روحزاد  -ژاله سهند -ژاله فوالدپور -ژیال مشعشعی
س:
ساسان اوحدی -سارا امانی بابادی -ستاره عباسی  -سپیده فرزام  -سعید اوحدی -سعید شیرزاد -سوسن ایزدی -سیاوش راجی -سیاوش سلطانی  -سیاوش عبقری  -سیاوش کارساز -سیاوش محمودی-
سیما ریاحی -سیامک فرید -سیامک موید زاده  -سیامک میرزاده  -سید مجید الهامی -سیدمجیب آزاد  -سیدیعقوب آل شفیعی -سینا مهدویان  -سهیال لیندهورست
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ش:
شهوق  -شاهین کاظمی -شرر کنور تبریزی -شروین رها -شعله قاسم پور -شکور بابازاده  -شکوفه سلیمیان -شیرین احمدی  -شهال عبقری  -شهناز اکملی
شایا َ
ص:
صادق افروز -صبحان فخریان  -صدرا عبدالهی  -صدیق جهانی -صدیقه رشید فرخی  -صدیقه وسمقی
ط:
طال ابراهیمی  -طاهره المعی
ع:
عاطفه المعی  -عالیه اقدام دوست  -عالیه امیری  -عالیه خوشنویس  -عالیه مطلب زاده  -عباس جعفری -عباس تکلو بیغش -عبداله نظری -عبدهللا مرادی -عسکر شیرین بالغی -علی ابراهیمی  -علی
اسداللهی  -علی اصغر مبینی -علی اصغر محسنی -علی دماوندی -علی دمحمزاده  -علی امیدواری  -علی پور نقوی  -علی پیچگاه  -علی خدری  -علی رحیمی مقدم -علی فرید یحیایی  -علی فیاض -علی
کاکاوند -علی کروشاتی -علی کالیی  -علی نجاتی  -علیرضا آدینه  -علیرضا آقایی راد -علیرضا ابراهیم بابایی -علیرضا جباری  -علیرضا حاجي طرخاني  -علیرضا فرجاد  -علیرضا فرهانی -عماد
برقعی-
غ:
غالم عسگری  -غالمرضا اسدی
ف:
فاطمه ایزدی -فاطمه بهمنی -فاطمه سرحدی زاده  -فاطمه خرمی دوست -فاطمه رضائی -فاطمه میرابوالحسنی  -فائقه غفاری -فتح هللا خلیلی -فتحیه یزدی -فخری شادفر  -فرانک چاالک -فرامرز
غفاری -فرهنگ قاسمی -فرح هادی  -فرحناز شیری  -فرح ساداتی  -فرخ حیدری -فرخ قهرمانی  -فرناز رحمانی  -فروغ اسد -فرهاد توانانیا  -فرهاد کنعانی -فرهنگ طاولی -فریبا معمایی  -فریده مراد
خانی -فریدون پازوکی -فخرالدین موسوی خواه  -فهیمه بادکوبه  -فیروزه فیروز
ک:
کاظم فرج الهی -کامبیز گیالنی -کمال اطهاری -کیوان صمیمی روزنامه نگار و نویسنده  -کاوه مرتضوی  -کیوان مهتدی
گ:
گوهر شمیرانی
ل:
لیدا فاضلی  -لیال احمدی افضلی  -لیال سیف الهی
م:
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مازیار گیالنی نژاد -مازیار نظری  -مازیار واحدی -متین فرضی -مجتبی نظری  -محبوبه حمیدی  -محبوبه حمیدی -محبوبه جاهدی فر -مرتضی توکل -دمحم آهنگران -دمحمحسین اعرابی -دمحم ربانی پور-
دمحم رضا ابراهیم بابایی -دمحم رضا هادی پور -دمحمعلی عمویی -دمحم کرد  -دمحم کریم بیگی  -دمحم کنعانی  -دمحم دمحمی -دمحم دمحمعلی -دمحم نوری خالیچی -محمود عاشوری -محمود گودرزی(نابینا) -مسعود
باستانی -مسعود فرهیخته  -محسن احمدی زاده -محسن ایزدی آملی  -محسن عمرانی  -محسن غفاری -محسن مقصودی -مجید دارابیگی -مجید مشیدی -مراد عظیمی -مرتضی توکل  -مرتضی ملک
دمحمی -مرتضی نیکی  -مرجان داوودی  -مراد عظیمی  -مریم امانی  -مریم بابایی  -مریم طالبی  -مریم المعی  -مریم محبوب -مرضیه محبوب  -مریم محسنی - -مزدک دانشور -مژده ارسی -مژگان
احمدیه -معصومه دهقان -معصومه محمودی  -ملوک نریمانی -منصور حسین زاده -منصور منصوری نژاد  -منصوره بهکیش -منصوره شجاعی -منصوره عرفانیان  -منصوره کاظمی  -منوچهر
گلشن -منور یوسف پور -منیره آزادی -منیره بابایی  -منیره السادات اخوان  -منیژه آزادی  -منیژه فروزنده  -میترا ابراهیمی -میترا اعتضاد  -مگین گیتی -مهدی حاج اسماعیلی  -مهدی رسولی -مهدی
زمانی -مهسا خانی پور  -مهشید پگاهی -مهرآفاق مقیمی نیاکی -مهرآهنگ جباری -مهران احمدی -مهرداد سید عسگری -مهرآفاق مقیمی نیاکی -مهران احمدی  -مهرداد آهنگر -مهرداد خامنه -
مهری حسن پور -مهری منصوری  -مهناز دیلمقانی  -مهوش رشیدی بیگی  -مهوش سلیمانی  -مهوش صفری  -مهین خدیوی  -مینو خدیوی  -مینا آبادی -مینا کوهی  -مینا مرتضوی
ن:
نادر ثانی -ناصر محرم زاده  -ناصر پسانیده -نامی کارخانه  -ناهیدآدمیت  -ناهید درودی  -ناهید ستاری -ناهید صادقی  -ناهید صفایی -ناهید قاجار  -ندا صفرلو -ندا فرخ -ندا نوآور -نسان پاریس -نسترن
فراهانی  -نسرین بهمنپور -نسرین کاشانی -نصیر کوهفر -نصرت بهشتی  -نقی ریاحی لنگرودی -نیکی میرزایی -نگار محسنی  -نوش آفرین جعفری -نوشین اختران-
و:
وحید صباغی
ه:
هادی احتظاضی -هاله نورصالحی -هژبر عطاری  -هلن حبیبی  -همایون ایوانی
ی:
ایرج کاردان  -یوسف آبخون  -یونس رستمی

(  - ) 91ادامه کنش های دامنه دارکارگران اخراجی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین برای بازگشت بکار
کارگر اخراجی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین :ما میدانیم که تمام مسؤولین با زبان بر حق بودن ما گواهی میدهند اما در عمل طور دیگری رفتار میکنند ،این دردآور است.
کارگر اخراجی دیگر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین:ما نیز معتقدیم که با حضور وکیل پروندهها بهتر پیگیری میشوند اما همکاران ما در هزینههای زندگی روزمرگی خود
ماندهاند ،اگر کسی حاضر باشد بهصورت رایگان وکالت ما را بر عهده بگیرد ما خیلی هم خوشحال میشویم و از این کار استقبال میکنیم.
روز پنج شنبه  26تیر،کارگران اخراجی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین از ادامه کنش های دامنه دارشان برای بازگشت بکارخبردادند.
یکی از این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفت:ما با استناد به قوانینی که در رابطه با کارگر و کارفرما وجود دارد ،از طریق ادارهکار بحث برگشت به کار کارگران ایستگاههای عوارضی دولتی
استان قزوین را پیگیری کردیم و اکنون نیز بر همگان کامالً مسجل است که حق با ماست ولی متأسفانه مسؤولین شرکت مربوطه زیر بار نمیروند .قوانین بین کارگر و کارفرما چه میشود؟ ما برای
مطالبهٔ حق طبیعی خود به کدام مرجع باید برویم؟
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وی درپاسخ به این پرسش چرا سراغ وکیل نرفته اند،گفت:اکنون همکاران ما در شرایطی قرار دارند که برای کوچکترین هزینههای زندگی خود در ماندهاند و هزینهٔ کالن پرداخت حقالزحمهٔ وکیل را
نماینده این کارگران کامالً مشرف به پرونده هستم و مستندات را در اختیار دارم و با توجه به مطالعاتی که حول محور قوانین کار داشته و دارم ،تاکنون
ندارند .بنده بهعنوان یکی از کارگران عوارضی و
ٔ
در راستای احقاق حق خودم و دیگر کارگران پرونده را پیش بردهام.
مسؤولین شرکت سپندار در جلساتی که منعقد میکنیم ،صحبتهایی میکنند و سپس کاری میکنند که با حرفشان مطابقت ندارد .مگر نه اینکه سخنانی که در جلسات مطرح میشود و وعدههایی که داده
میشود ،قرارداد شفاهی محسوب میگردد؟ چرا باید به این راحتی خلف وعده صورت گیرد؟
پرونده کارگران افزود :بنده صددرصد معتقدم که پروندههای این چنینی نیازمند حضور وکیل هستند ،اما وکیل ده درصد از کل پرونده را طلب میکند .با تمام این
وی در رابطه با هزینههای وکالت برای
ٔ
مسائل ،همکاران ما بهدلیل مشکالت مالی نتوانستند دنبال وکیل بروند.
این کارگر حق طلب ادامه داد:ما میدانیم که تمام مسؤولین با زبان بر حق بودن ما گواهی میدهند اما در عمل طور دیگری رفتار میکنند ،این دردآور است .االن همکاران ما چند ماه است حقوق
نگرفتهاند و با وجود شرایط بیماری که در جامعه حکمفرماست ،حتی بیمه هم ندارند.
نماینده کارفرما ،نمایندههای بازرسی و برخی افراد دیگر است .متأسفانه اغلب همکاران
نماینده کارگران،
وی ادامه داد :تنها مرجع رسیدگی به اختالفات کارگر و کارفرما ،هیئتهای تشخیص متشکل از
ٔ
ٔ
ما از این پیگیری و به نتیجه نرسیدنها درمانده شدهاند و حتی کرایه ماشین برای پیگیری کارها را نیز ندارند ،چه برسد به اینکه بخواهند به هزینههای وکیل فکر کنند ،اما بنده با اراده و قدرت تا انتها
پیگیر این پرونده هستم و حق خود و همکاران دیگر را مطالبه میکنم.
یکی دیگر ازکارگران اخراجی معترض اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین نیز گفت:از تیر ماه سال  18که بحث تقسیمبندی کارگران ایستگاههای عوارضی پیش آمد و ما  47نفر
کارگران عوارضی به شرکت سپندار سپرده شدیم ،تاکنون بالتکلیف هستیم .ما نیز معتقدیم که با حضور وکیل پروندهها بهتر پیگیری میشوند اما همکاران ما در هزینههای زندگی روزمرگی خود
ماندهاند ،اگر کسی حاضر باشد بهصورت رایگان وکالت ما را بر عهده بگیرد ما خیلی هم خوشحال میشویم و از این کار استقبال میکنیم.
وی ادامه داد :ما از ابتدا تمایل داشتیم با تعامل و از راه منطقی این مشکل کارگران را حل کنیم و تا اکنون نیز برای رسیدن به حق خود از همین طریق دوندگی کردهایم.
این کارگر اضافه کرد:بنده نیز کامالً اعتقاد به حضور وکیل در پروندهها دارم ،اما اکنون متأسفانه جدا از هزینههای وکیل ،پروس ٔه پیچیده و هزینهبری در محاکم قضایی برای افراد ایجاد شده است .از
روزمره خود لنگ هستیم ،بحث وکیل نیز
احراز هویت در دفاتر خدمات ارتباطی تا نگارش الیحه و بسیاری از هزینههای متعدد با دوندگیهای بسیار که واقعا ً ناراحتکننده است .ما برای هزینهٔ کارهای
ٔ
یک مبحث هزینهبردار است؛ اما موضوع حقوق کارگری قوانین پیچیدهای دارد و نیازمند حضور وکیل است.
وی ضمن اشاره به مزایای حضور وکیل در پروندهها ،بیان میکند :بیشک نیاز است که تمامی پروندهها با حضور وکیل پیگیری شوند ،زیرا راهی که ما میخواهیم برویم یقینا ً وکیل خیلی بهتر از ما آن
راه را میشناسد و از قوانین و مادهها و تبصرهها در جهت حمایت از ما آگاه است ،اما همکاران ما در هزینههای معیشتی خود هم ماندهاند و واقعا ً در شرایطی نیستند که بتوانند به وکیل هزینهای پرداخت
کنند.
وی افزود:ما برای این پرونده تالش کردیم از مسؤولین ادارهکار یا از آشنایانی که میشناختیم مشاوره بگیریم و قوانین کار را به دقت مطالعه کنیم ،اما بهخاطر هزینهها سراغ وکیل نرفتیم.
این کارگر درخاتمه گفت:اگر بحث مشکالت مالی مطرح نبود ،ما بدون شک از همان ابتدا سراغ وکیل میرفتیم تا ما را راهنمایی کند .راهی را که ما یکسال رفتهایم و هنوز هم به نتیجه نرسیدهایم ،شاید
وکیل ما را  9ماهه میبرد ،اما پرداخت هزینههای این کار برای ممکن نبوده و نیست.

(  - ) 41کانون نویسندگان ایران :حکمهای اعدام باید لغو شود!
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کانون نویسندگان ایران صدور حکم اعدام را محکوم میکند و خواهان لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی ،دمحم رجبی و دیگر محکومان است.
بیانیه کانون به مناسبت تایید حکم اعدام سه جوان معترض
حکمهای اعدام باید لغو شود!
با تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی و دمحم رجبی ،سه جوان بازداشت شدهی اعتراضات آبان ماه ،اعدام صابر شیخ عبدهللا و دیاکو رسول زادە در ارومیه و صدور حکم اعدام برای
روحاله زم در هفتهی اخیر ،اعدام اوجی دیگر یافته است .گرچه جامعهی ایران در این چهل سال حکم اعدام و اجرای آن را بسیار به خود دیده است ،این اوج تازه پیامی کهنه به همراه دارد .آیا اعدام راه
حل برچیدن فقر روزافزونی است که به گریبان مردم چنگ انداخته و آنها را هر روز بیشتر از هستی ساقط میکند؟ آیا اعدام راه باز کردن بندهایی است که بر آزادی بیان و هر آزادی انسانی و مدنی
دیگر تنگ بسته شده است؟ نه؛ کامال باژگونه ،شیوهای است یرای تثبیت هر دو ،با پراکندن وحشت و تحمیل سکوت .سه جوان اعتراضات آبان را به اعدام محکوم کردهاند تا چشمانداز خونبار اعتراض
سامان وحشت میانجامید آن هزاران کشتهی میدانهای اعتراض آبان و دی ... ،و میدانهای اعدام تا
را پیش روی مردم معترض به تماشا بگذارند گویا هنوز در باورشان نگنجیده است که اگر کشتن به
ِ
به حال وحشتی فلج کننده و رویاسوز را سخت استوار کرده بود" .جرم" این جوانان هیچ نیست مگر بیان اعتراض به شرایط غیرانسانی تحمیل شده به جامعه .و این ،عمل به حق اولیه انسانی؛ عمل به
حق آزادی بیان است و جرم نیست .ادعایی جز این ،به ویژه اگر از سوی حاکمان باشد ،باید در روند یک دادرسی شفاف و عادالنه بررسی شود .آیا در مورد این جوانان و دیگر محکومان به اعدام چنین
بوده است؟ مقامات امنیتی و قضایی پشت درهای بسته و دیوارهای بلند ،بدون حضور وکیل و بهدور از چشم ناظر جامعه هرگونه که خواستهاند پروندهها را «بستهاند» و حکمشان را بریدهاند .این حکمها
قضایی نیست ،سیاسی است و به کار سیاست روز میآید که سیاست همهی این سالها بوده است :ایجاد رعب و وحشت تا جنبش از هر جنبندهای سلب شود! سرکوب آزادی بیان تا آخرین نشانههای آن!
روشهای ثابت در شرایط متغیر اما نتایج پیشبینی نشدهای به بار میآورد و گاه به کاشتن باد میماند .کما اینکه حکمهای اعدام که برای ایجاد هراس در دل جامعه صادر شده است نه تنها صدای
اعتراض مردم را خاموش نکرده  ،بلکه بر خشم آنها افزوده و فریاد دادخواهیشان را رساتر کرده و به ویژه بر جدیت آنها برای لغو حکم اعدام افزوده است.
کانون نویسندگان ایران صدور حکم اعدام را محکوم میکند و خواهان لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی ،دمحم رجبی و دیگر محکومان است.
کانون نویسندگان ایران
 2۲تیر 1911

(  - ) 49تجمع شبانه اهالی بهبهان برای گرامیداشت خاطره جان باختگان اعتراضات آبان ماه ،18مخالفت با حکم اعدام سه جوان زندانی این اعتراضات واعتراض به وضعیت اسفناک معیشتی
پنج شنبه شب ( 26تیر ماه)،ساعت ،21جمعی از اهالی بهبهان برای گرامیداشت خاطره جان باختگان اعتراضات آبان ماه ،18مخالفت با حکم اعدام سه جوان زندانی این اعتراضات واعتراض به
وضعیت اسفناک معیشتی دست به تجمع درمیدان بانک ملی این شهرستان زدند.
نیروهای امنیتی وانتظامی بسوی تجمع کنندگان گاز اشک آور شلیک کردند وچند نفر را بازداشت کردند که ازتعداد دقیقشان اطالعی دردست نیست.
بنابه گزارشات منتشره ،فرزانه انصاری فر خواهر فرزاد انصاریفر یکی از جان باختگان اعتراضات آبان ماه  18بهبهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبه مکان نامعلومی متقل شده است.
خاطرنشان می شود که فرزاد انصاری فر کارگر  27ساله سرامیک کارروز بیست وپنجم آبان ماه  18دراعتراضات شهر بهبهان براثر شلیک نیروهای سرکوبگربسویش واصابت گلوله بسرش جانش را
ازدست داد.
درهمین رابطه،روزجمعه  27تیر فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان به خبرنگار رسانه ای گفت :در پی یک فراخوان تعداد کمی از مردم بهبهان برای اعتراض به وضعیت اقتصادی در میدان بانک ملی
تجمع کردند و اقدام به سردادن شعارهای هنجارشکنانه کردند وپلیس هم با صالبت اقدام به متفرق کردن آنها نمود.
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برپایه آخرین گزارشات رسانه ای شده بازداشت معترضین بهبهان در روزجمعه  27تیر ادامه پیدا کرده وشماربازداشت شدگان حدو9۴نفر تخمین زده شده است.
بنا به گزارشات منتشره در شبکه های اجتماعی ورسانه ها اینترنت در استان خوزستان از دیشب دچاراختالل شده است.
به گزارش وبسایت نت بالکس ( )NetBlocksرصد کننده وضعیت اینترنت در کشورهای مختلف را  ،از ساعت  22پنج شنبه شب ،اینترنت در استان خوزستان مختل شده است.
شعارهای تجمع دیشب:
«نترسید نترسید ما همه باهم هستیم»
«حکومت اسالمی نمی خوایم نمی خوایم»
«دشتی روحت شاد روحت شاد»(محمو ومهرداد دشتی نیا دوبردار جان باخته اعتراضات آبان ماه  18شهربهبهان)
«نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»ایرانی میمرد ذلت نمی پذیرد»

(  - ) 42جواب اعتراض کارگران و زحمتکشان به فقر و نداری ،صدور حکم اعدام نیست!
احکام اعدام باید لغو گردد!
نهادهای قضایی و حکومتی طی روز های گذشته اعالم کردند که سه نفراز جوانان شرکت کننده در اعتراضات آبان ماه 18به نامهای امیرحسین مرادی،سعید تمجیدی و دمحم رجبی محکوم به اعدام
شده اند.
انتشار این خبر واکنش های شدیدی را از جانب تشکل ها و بخش های گسترده ای از مردم آزاد اندیش برانگیخته است.
در این ارتباط چهار تشکل از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ،کانون صنفی معلمان اسالم شهر و انجمن صنفی معلمان کردستان _
مریوان ،در محکومیت احکام صادره بیانیه مشترکی انتشار داده و ضمن حمایت از این محکوم شدگان ،امیر حسین مرادی ،سعید تمجیدی و دمحم رجبی ،خواهان لغو اعدام و آزادی آنان شده اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از بیانیه مشترک تشکل های مورد اشاره ،احکام صادره برای این افراد و دیگر بازداشت شده گان اعتراضات را شدیدا محکوم
کرده و خواستار آزادی تمامی زندانیانی سیاسی در بند می باشد.
این"کمیته" همچنین خواهان آزادی همه کسانی است که به دلیل ابراز عقیده و اعتراض علیه فقر،نابرابری،بیکاری،فساد و تمامی مناسبات استثمارگرانه و تبعیض آمیز بازداشت شده اند.
نهادهای مدافع سرمایه در واقع می خواهند با ا عدام این سه نفر  ،در میان مردم به جان آمده از فقر و بی حقوقی ،ترس و وحشت ایجاد نمایند و آنها را ازپی گیری خواست ها و مطالبات بر حق شان
بازدارند .غافل از اینکه با صدور چنین احکامی جامعه مرعوب نخواهد شد و تا زمانی که استثمار،فقر،نابرابری وتبعیض وجود داشته باشد و حاصل دسترنج تولید کننده گان به جیب مشتی سرمایه
دارزالوصفت استثمارگر سرازیر شود،مبارزه طبقاتی ادامه خواهد داشت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن محکومیت این احکام اعالم می دارد که تمامی افراد جامعه حق دارند به مناسبات تبعیض آمیز اعتراض کنند و بر علیه مناسباتی که عامل
سیه روزی ،نداری و استثمار آنهاست به مبارزه برخیزند.
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زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران برای رهایی از ستم و استثمار.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 27تیر ماه 1911

(  - ) 49برداشتن قدم های شمرده ضرورت ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در راه دست یابی به مطالباتشان
روز شنبه  28تیر،جمعی از کارگران اعتصابی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش اجتماع کردند وبا ایراد سخنرانی وسردادن شعارها عزم راسخشان را برای دستیابی به
مطالباتشان مبنی بر پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وپایان دادن به بالتکلیفی شغلی با تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان بنمایش
گذاشتند.
امروز اهمیت حفظ اتحاد وبهره گیری از خردجمعی در راه دست یابی به مطالبات مورد تاکید مجدد قرار گرفت.
تاکید بر حفظ وگسترش همبستگی وی بهره گیری از خرد جمعی در راه دست یابی به مطالبات در تجمعات کارگران هفت تپه ضرورت هایی را یاد آوری می کنند که درعمل باید به آن وفادارماند.
یعنی ابزارهای بهره گیری از خرد جمعی را برای چگونگی ادامه اعتراضات را باید فراهم کرد تا هفت تپه ای اعتصابی وفعال دراعتراضات دراین رابطه اظهار نظرکنند وبا احترام با تصمیم جمع
است که وفاداری به خرد جمعی بنمایش درخواهد آمد.
برای حفظ اتحاد هم باید از یکطرف به تصمیمات جمعی گردن نهاد وازطرف دیگر از تک روی،دست زدن به اقدامات تفرقه برانداز ازجمله دخیل بستن به افراد ویا جریانات معلوم الحال وسردادن
شعارهایی از روی استیصال باید اجتناب ورزید.
جان کالم اینکه وفاداری به اتحاد و خرد جمعی را باید با فراهم کردن زمینه ها وخودداری از فردگرایی یا گروه گرایی ثابت کرد واین ضرورتی است که غفلت از آن برای کارگران هفت تپه خیلی گران
تمام خواهدشد.
در تجمع امروز عالوه برخواسته های عمومی باالبه مشکالت وخواسته های کارگران بخش های مختلف این مجتمع هم اشاره شد وبرحفظ همبستگی برای احقاق حقوق همه کارگران تاکید مجددشد.
امروزتجمع کنندگان از خانم فرزانه زیالبی وکیل کارگران هفت تپه تشکرکردند.

(  - ) 44از سرگیری اعتراضات کارگران هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی باتجمع در کارخانه وانتشار نامه سرگشاده
روزیکشنبه  21تیر،جمعی از کارگران هپکو اراک برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع درکارخانه زدند.تجمع کنندگان ضمن اعتراض به شکننده تر شدن
امنیت شغلیشان درپی واگذاری بخشی از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین از طرف دولت به شستا،خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
هپکویی با بنمایش گذاشتن دست نوشته هایی ازجمله «کرونا بهانهست ،تعطیلی هدف است»« ،ما کارگران خواستار عزل مدیریت فعلی هستیم»« ،دستگاه کار ندارد  -دستگاه کار میخواهد» و «داعشیان
صنعت ،مدیران بیکفایت»خواسته هایشان بنمایش گذاشتند.
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روز پنج شنبه  26تیر ماه،جمعی از کارگران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مجمع نمایندگان مجلس استان مرکزی اعتراضشان را نسبت به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری 55درصد از
سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) به «شستا»بابت بخشی ازبدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعالم کردند.
بخشی ازاین نامه که با امضای جمعی از کارگران شرکت هپکو بتاریخ  21تیر رسانه ای شده است،بقرارزیراست:
«پیرو مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تأدیه بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش  ۲۲درصدی سهام شرکت هپکو ،به استحضار میرساند از آنجا که مطابق بند ۰
ماده  ۲قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۰۰قانون اساسی صراحتا ً به ممنوعیت تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به سازمانهای حقوقی و شرکتهای تابعه آنها از طریق واگذاری سهام بنگاهها
اشارهشده است ،همچنین در تبصره  1همین ماده به ممنوعیت در اختیار داشتن سهام کنترلی شرکتها توسط اشخاص حقوقی و دربند  2همان ماده سقف مالکیت مستقیم اشخاص حقوقی  ۰۴درصد
تعریفشده است».
« انتظار میرود با توجه به موارد مذکور و مغایرت صریح مصوبه دولت با قانون -اقدامات الزم را در این خصوص به عملآورند».

(  - ) 45ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری
روز یکشنبه  21تیر،جمعی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با ادامه اعتصاب دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وادامه بالتکلیفی شغلی بدلیل تعیین تکلیف نهایی
نشدن با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وعدم بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان،مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند.
بنا به گزارش خبرگزاری مجلس ،سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ،از معرفی سه نفر از اعضای این کمیسیون جهت حضور در هفت تپه با هدف بررسی وضعیت کارگران این شرکت و
تنظیم گزارش در این رابطه جهت ارائه به مجلس خبر داد.
علی بابایی کارنامی در تشریح جزییات دستورکار نشست کمیسیون اجتماعی که امروز (یکشنبه  21تیرماه) برگزار شد ،گفت :در این نشست  9نفر از اعضای این کمیسیون اعم از بنده به عنوان رییس
فراکسیون کارگری مجلس ،کعب عمیر و گودرزی برای حضور در هفت تپه با هدف بررسی اساسی از وضعیت کارگران این شرکت و ارائه گزارش به مجلس انتخاب شدیم.
+کارگران هفتتپه ایستاده با مشت؛ خیال کوتاه آمدن ندارند
منافع کارگران با ایجاد تشکل و اتحادیه مستقل ممکن میشود
پانتهآ بهرامی
شنبه  28تیر  1911برابر با  18ژوئیه 2۴2۴
بی شک مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نقش برجسته ای در دهه اخیر تاریخ مبارزات کارگری ایران دارد.
این نقش را باید در بستر تاریخی  -اجتماعی مورد کنکاش قرار داد .این روزها کارگران هفت تپه وارد دومین ماه اعتراضات خود شده اند و این مبارزات را از کارخانه به خیابان ها و روبروی
فرمانداری شوش در خوزستان کشانده اند .مهمترین مساله آنها امنیت شغلی است .بیش از  28۴۴کارگر کارخانه ،به همراه کارگران فصلی که در مجموع به حدود  ۲۴۴۴کارگر می رسد برایشان وجود
و فعالیت کارخانه در درجه اول اهمیت قرار دارد .فروش کارخانه و زمین هایش به مفهوم بیکاری کارگران خواهد بود.
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دومین خواست تضمین معیشت کارگران است .در شرایط سخت امروز که هم بحران اقتصادی و هم شیوع و مرگ و میر کرونا بیداد می کند ،تضمین معیشت محور اصلی است .در راستای این خواست
لغو خصوصی سازی قرار دارد .اما رسیدن به همه این نیازها و ورای آنها بدون خواست تشکل مستقل ممکن نخواهد بود ،آنچه نیازش در شرایط فعلی بسیار احساس می شود و کمتر در شعارکارگران
دیده می شود .البته برهمگان روشن است شورای اسالمی هفت تپه وابسته به خانه کارگر است و یکی از جناح های حکومتی را نمایندگی می کند ،آنچه کارگران تالش دارند از آن فاصله بگیرند و راه
مستقل خود را بروند.
افزون برهمه اینها براثر مبارزات کارگران هفت تپه همه کارگران این شرکت آزاد شده اند ولی کوشش برای برسرکاربرگرداندن  ۰تن از آنها از جمله اسماعیل بخشی ،دمحم خنیفر ،ایمان خضری و
ساالر بیژنی هنوز ادامه دارد .بربستر چنین حرکت هایی باید از دستاوردهای پیشین هم یاد کرد ،انتخابات وسیع و آزاد دور پیشین اعتراضات که هرچند سرکوب شد و با بگیر و ببند حکومت روبرو
گشت ولی توانایی خود  -سازماندهی آنها را مشهود کرد ،کشاندن اعتراضات از کارخانه به شهربه همراه خانواده ها و جذب همبستگی اقشار دیگر شهر ،بستن جاده ها و تالش برای جلب رسانه ها
وافکار عمومی از جمله این دستاوردهاست .در بستر چنین حرکت هایی آنها توانستند همه کارگران زندانی را آزاد کنند و به برخی از خواسته های معیشتی خود دست یابند .
با اینکه خط تولید هفت تپه در اعتصاب است ،ولی کارگران آگاهانه بخش کشت ،آبیاری و کشاورزی را براه انداخته اند تا کارخانه از کار نیافتد .تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی و سهامکاران
شرکت ،پایان دادن به بالتکلیفی شغلی و به ویژه پرداخت دوماهه معوقه حقوق کارگران و همچنین پرداخت به موقع حق بیمه از خواست های دیگر کارگران است .
شعارهای هفت تپه و انتقاد به یکی از آنها
کارگران نسبت به انفعال و عدم پاسخگویی شفاف و سریع معترضند .آنها در مقابل شهرستان شوش استان خوزستان مقابل فرمانداری تجمع کردند و شعارهای مختلفی را سردادند از جمله «کارگر هفت
تپه اتحاد اتحاد» شعاری که تبلور نیاز به همبستگی است .بدون چنین همبستگی امکان رسیدن به خواست ها وجود ندارد .شعار دیگر «کارگر می میرد ذلت نمی پزیرد» که نشانه پی گیری خواسته
هایشان است .شعار بعدی «یه اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه» نماد نارضایتی از مدیریت شرکت است.
اما شعاری که باید با نگاه انتقادی به آن نگاه کرد ،شعار«مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» شعاری است که در شرایط فعلی جامعه که توانسته هشتک «اعدام نکنید» را با ده میلیون توییت براه بیندازد ،به
مفهوم خسته شدن و اعتراض جامعه به اعدام است .بهتر است در این شعار تجدید نظرگردد .با اعدام مفسدان اقتصادی مشکلی حل نمی شود .مفسدان بعدی جای آنها را می گیرد .سیستم باید به گونه ای
طراحی شود که با مکانیزم های کنترل امکان فساد در آن وجود نداشته باشد .بنابراین این شعار می تواند برخورد تدافعی نسبت به خواسته های کارگران ایجاد کند وجلوی اتحاد آنان با اقشار دیگر جامعه
مثل معلمان ،دانشجویان ،بازنشستگان و سندیکاهای دیگر کارگری که با اعدام مخالفت کرده اند را بگیرد .
وضعیت فعلی مالکیت هفت تپه
پرونده امید اسد بیگی مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه به همراه  29نفر دیگر به اتهام پرداخت رشوه و تخلفات ارزی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در جریان است .اکنون اسد بیگی در بیرون
زندان است .بر پایه کیفرخواست نماینده دادستان او متهم شده برای «کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت» به یکی از کارمندان بانک مرکزی رشوه
پرداخت کرده است .افزون بر آن وی متهم به یک میلیارد و  ۰۴۴میلیون دالر اخالل ارزی است او ارز می گرفت و کاال نمی آورد .وی همچنین متهم است به بیش از هزار سکه بهار آزادی به کارمندان
بانک مرکزی ،وزارت کشاورزی و وزارت صنعت رشوه داده است .البته اسد بیگی گرفتن رشوه را رد کرده است .درجریان رسیدگی به پرونده اش به این شرط آزاد شده تا دستمزد کارگران را بپردازد
اما کارگران می گویند که او به تعهداتش عمل نکرده و خواستار بازداشت او هستند .
آیا هفت تپه به سرنوشت هپکو دچار خواهد شد؟
واهمه کارگران هفت تپه آن است که شرکت فروخته شود ،زمین هایش به غارت برود و کارگران عمال بیکار شوند .در تجربه ماشین سازی هپکو ،پس از سپری شدن روند بسیار دردناک که شرکت پس
از خصوصی سازی دولتی شد ،بی سر وصدا و بدون آگاهی رسانه ها و کارگران هپکو ،دولت به ازای بدهی های خود این شرکت را به شستا (مخفف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که عمال
بسیاری از شرکت هایش ورشکسته هستند) فروختند و معلوم نیست چه بالیی بر سر شرکت وکارگران هپکو بیاید .این عمل باعث می شود در آینده نوک حمله کارگران به جای دولت شستا باشد .
مالکیت کارخانه و نظارت کارگری
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کارگران هفت تپه اکنون در مقابل دو راهی قرار گرفته اند ،از یک سو تجربه تلخ مدیریت دولتی را پیشا اسد بیگی داشته اند و می دانند درآن دوره ،اخراج ،عدم پرداخت حقوق معوقه ،پرونده سازی و
دست اندازی به اراضی کشاورزی و فروش آنها از مصیب های آن دوره بود .حاال که شرکت خصوصی شده و مشکالتش دوچندان شده ،شرایط اجتماعی نیز تغییر کرده ،دولت با بحران اقتصادی و
کسری بودجه سنگین روبرواست .این بدان مفهوم است که دولتی شدن شرکت ممکن است با سیاست های ریاضی و سخت همراه باشد .به این دلیل است که کارگران اکنون به دو راه فکر می کنند اولی
مالکیت دولتی زیر نظارت کارگران .این مدل بدلیل عدم وجود مجمع نمایندگان که با بگیر وببند حکومت از هم پاشید ،بسیار چالش انگیز است .دومین مدل مالکیت تعاونی است ،مدلی که مشکالت
متعددی دارد.
این خواست از دل این واقعیت که کارگران شاهد ثروت  2۰هزار هکتاری محصوالت تولید شده و ارزهای دولتی در درست افراد محدود از یکسو هستند و از سوی دیگر دستمزدهای اندک و سه ماه به
سه ماه به هزاران کارگر .مشکلی که این مدل دارد ،این واقعیت است که کارگران به علت نداشتن سرمایه نمی توانند سهام را بخرند ،عمال کارخانه به دست کارمندان و هیات مدیره ای می افتد که بتوانند
سهام بیشتری بگیرد .پی آمدهای این نوع تعاونی سازی شکاف در میان کارگران است .افزون برآن با این مدل احتمال دارد با وجود کارگران بخش کشاورزی که اکثر عرب هستند ،اختالفات قومی جای
مبارزات طبقاتی را بگیرد.
اما آنچه مسلم است کارگران هفت تپه زمانی می توانند حداقل نظارت کارگری را برکارخانه اعمال کنند که دارای تشک ل مستقل خود باشند ،تشکلی که دخیل به این جناح و آن جناح حکومتی نبندد و
بتواند منافع کارگران را بصورت مستقل از نفوذ شورای اسالمی یا خانه کارگر تامین کند.
(یک توضیح ضروری از طرف تهیه کنندگان این روزشمار  :شعار "مفسد اقتصادی اعدام باید گردد" بنا به اعالم رسمی سندیکای کارگران هفت تپه و کانال مستقل تلگرامی ،شعاری انحرافی است که
از طرف عوامل کارفرما در برخی راهپیمایی ها برای ایجاد تفرقه مطرح شده ،که این اقدام از طرف این دو ارگان شدیدا ً محکوم و افشاء شده و بر خواست "حبس ابد برای اسد بیگی و رستمی" که در
تمام اطالعیه هایشان منتشر شده تأکید کرده اند).

(  - ) 46پایان موفقیت آمیزاعتصاب کارگران کارخانه بوتان ساوه
کارگران کارخانه بوتان ساوه بدنبال توافقی که در نشست روز شنبه  28تیربا شرکت  4۴نفرازنمایندگان کارگران و کارفرما ونمایندگانی ازفرمانداری،اداره آگاهی واطالعات مبنی برافزایش حقوق
کارگران با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واخراج نشدن هیچی از کارگران اعتصابی ونمایندگانشان به اعتصابشان خاتمه دادند.
اعتصاب کارگران بوتان با موفقیت پایان یافت!
با اعتصاب  17۴۴کارگر کارخانه بوتان واقع در شهر صنعتی کاوه در ساوه در چهارشنبه روز و تعطیل نمودن کارخانه توسط خانم مهندس خلیلی صاحب شرکت تا روز شنبه ،امروز نمایندگان
کارگران در جلسه ای با مسوولین وارد مذاکره شدند.
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا ،کارگران شرکت بوتان خواسته هایشان عبارت بود از:
- 1افزایش حقوق.
- 2اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
این اعتراض منجر به دست از کار کشیدن کارگران از کارگاههای مختلف شد که در روز چهارشنبه بصورت اعتصاب در محوطه کارخانه انجام گرفت و با آمدن مدیر عامل و تعطیل کار تا شنبه خاتمه
یافت .قرار براین شد تا شنبه با کارگران گفتگو کنند و تصمیم مناسب گرفته شود .در روز شنبه جلسه ای برگزار شد که اعضای آن عبارت بودند از:
- 1کارفرما
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- 2نماینده فرماندار
- 9نماینده کارگران از هر کارگاه  2نفر که حدود  4۴نفر انتخاب شده توسط کارگران.
-4نماینده ای از آگاهی.
- 5نماینده ای از اطالعات
در این جلسه توافقات زیر تصویب شد:
کارفرما مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طی  1۴روز آینده شد تا طرح و پیش زمینه های آن را ارائه دهد ودر بعد  6ماه آنرا اجرایی کند.افزایش حقوق کارگران در لوای طرح طبقه بندی انجام پذیردکارفرما به هیچ وجه کارگری را اخراج نکند به ویژه نمایندگان کارگران راکارگران بعد اتمام جلسه به سر کار برگردند و تولید ادامه یابددر حال حاضرخوشبختانه با قبول طرفین تولید شروع شده و کارگران مشغول کار هستند در آینده مشخص خواهد شد که چه کسی به نتیجه این نشست پایبند خواهد بود وبه تعهد خود عمل خواهد کرد.
الزم به ذکر است که قرارداهای کارگران در این کارخانه یک ماهه است و بیشترین نگرانی کارگران از تمدید نشدن قراردادهای کارگران فعال در اعتصاب است.
درهمین رابطه:
اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه بوتان ساوه در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
روز چهارشنبه  25تیر ،کارگران کارخانه بوتان واقع درشهر صنعتی کاوه برای اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست از کارکشیدند و درمحوطه این واحد تولیدکننده
وسایل برقی خانگی تجمع کردند.
اعتصاب در کارخانه بوتان ساوه!
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا ،امروز چهارشنبه  25تیرماه کل یه کارکنان کارخانه بوتان عرضه کننده لوازم خانگی ،به دلیل اعتراض به حقوق پایین و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار
کشیده و در محوطه داخل کارخانه بصورت اعتصاب نشستند  .به دنبال این اعتراض مدیر عامل کارخانه از تهران به کارخانه آمد و همه کارگران را تا شنبه تعطیل نمود تا شنبه تصمیم گیری نماید .
کارگران نیز بیان نمودن که اگر کارفرما در روز شنبه تصمیم به نفع کارگران نگیرد اعتراضشان را به خیابان خواهند کشید .موضوع جالب این است که شرکت بوتان افزایش قیمت  1۴۴درصدی
محصوالت خود در سال جاری را داشته و حتا محصوالت خود را به نمایندگی های فروش خود ،به صورت کاملن نقدی عرضه می نماید.

(  - ) 47اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به کاهش حقوق ومطالبات وعدم پرداخت بموقع ونداشتن امنیت شغلی
روز یکشنبه  21تیر ،کارگران نیروگاه دماوند واقع در كیلومتر  95جاده تهران  -گرمساربرای اعتراض به کاهش حقوق ومطالبات وعدم پرداخت بموقع وبخطر افتادن امنیت شغلیشان پس از واگذاری
نیروگاه به بنیاد شهید و امور ایثارگران دست از کار کشیده و مقابل دفتر مدیریت شركت مدیریت تولید برق دماوند تجمع کردند.
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بنابه گزارشات رسانه ای شده ،تجمع از ساعت هفت ونیم صبح با حفظ پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از حضور در مکانهای سربسته با استفاده از ماسک آغازشد.
تجمع کنندگان نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک دی نوشتند که با بیان دغدغه ها و مشکالت پیش آمده در این سالیان پس از واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی(یعنی بنیاد شهید و امور ایثارگران)،
خواستار توقف روند واگذاری به شرکت ثالث و تضمین بابت امنیت شغلی و روانی خود هستند.
کارگران معترض خواستار حضور برات کریمی مدیرعامل بانک دی در نیروگاه هستند.قابل ذکر است وزوایی و کبیری در ساعت  1۴و  9۴دقیقه نیروگاه را ترک کردند!
امنیت شغلی و حفظ حقوق و مزایای عرف بر اساس ماده  26قانون کار خواسته اکید تجمع کنندگان است.پیگیری معوقات حق سنوات ،صندوق ذخیره شرکت ،بیمه عمر ،و اعالم مخالفت با واگذاری
شرکت به شخص ثالث موارد مطروحه جهت پیگیری است.
بنابهمین گزارشات ،پیرو نابس امانی های مدیریتی در چند سال اخیر و تغییرات آنی در اعضا هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند که باعث ایجاد تنش های فراوان در سطح این شرکت و بی
انضباطی های شدید مالی در سطح این شرکت شده بود  ،پرسنل این شرکت با درک صحیح شرایط جامعه به کار خود با تمام توان ادامه داده اما ادامه این روندها که در کاهش حقوق و مزایای پرسنل،
نمود شدیدی پیدا کرده بود و مخفی کاری های زیان آور مدیریت این شرکت که با وعده های دروغین الپوشانی میشد باالخره پس از اعالم چندین باره مخالفت و اعتراضات پرسنل صبر آنان را لبریز و
ناگزیر به حضور در مقابل دفتر مدیریت عامل نمود تا پاسخ شایسته را دریافت دارند .مدیر عامل وزوایی که سال گذشته در همین ایام قول مرتفع نمودن مشکالت حقوق و مزایا و پردخت به موقع و
امنیت شغلی و روانی را داده بود  ،امروز از هرگونه پاسخی امتناع ورزیده و در گوشه ای از محوطه مستقر شده و به نظاره پرسنل اقدام نمود.
چندی پیش نیز وی طی مرقومه ای از خالی بودن حساب  1میلیارد تومانی صندوق ذخیره کارکنان و عدم پرداخت سهم شرکت خبر داده بود.
همچنین او برای فرار از تعهدات پرسنل شامل حق سنوات ،حق صندوق ،حق سختی کار و سایر تعهدات شرکت تعمدا بح ث واگذاری سهام شرکت به خود پرسنل را مطرح نمودند که با مخالفت شدید
پرسنل مواجه شده بود.
هم اکنون نیز وی بحث واگذاری شرکت به شخص ثالث را مطرح نمودند که این موضوع نیز با مخالفت شدید کلیه پرسنل همراه است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند کبیری هم با حضور در جمع پرسنل از کلیه بی انضباطی های مالی و روند کاهش حقوق و مزایای حقه پرسنل اعالم بی اطالعی نموده و خود را ناتوان در
حل این مشکالت عنوان کرده و مدیران بانک دی را که مالک نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) است مسئول پاسخگویی تشخیص دادند.

(  - ) 48کنش های دامنه دار کارگران کارخانه ماشینلنت تهران نسبت به لگد مال شدن حقوقشان توسط کارفرما زیر سایه سکوت مسئولین
یکی از کارگران کارخانه ماشینلنت تهران« :از استانداری گرفته تا فرمانداری و دفتر امام جمعه ،به همهجا مراجعه کردهایم و نامه نوشتهایم؛ هیچکس به داد ما نمیرسد».
روز یکشنبه  21تیر،تعدادی از کارگران کارخانه ماشینلنت تهران واقع درشهرک صنعتی شرق درسمنان از اعتراضات دامندارشان نسبت زیر سایه سکوت مسئولین خبردادند.
سخنان سه تن از کارگران شرکت ماشینلنت به نمایندگی از حدود  6۴نفر از کارگران جداشده از این شرکت با خبرنگاریک رسانه:
یکی از این کارگران گفت:از سال  12که مدیریت شرکت تغییر میکند ،همهچیز بهم میریزد .از آن سال تا کنون کارگران حتی  5ماه متوالی و منظم حقوق نگرفتهاند .مدیر شرکت هر دو سه ماه مبلغی
کارگران جداشده از شرکت را دچار اختالل کند.
آن هم نه بر مبنای قرارداد به کارگران میداده و همین باعث شده که حاال حجم انبوهی از طلبها ،معیشت بیش از  6۴نفر از
ِ

89

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر 9911

اوکه از دیماه سال  17تا االن حقوقی دریافت نکرده ،ادامه داد:از استانداری گرفته تا فرمانداری و دفتر امام جمعه ،به همهجا مراجعه کردهایم و نامه نوشتهایم؛ هیچکس به داد ما نمیرسد .میگویند تنها
کاری که میتوانیم بکنیم این است که به اداره کار نامه بزنیم تا کار شما را زودتر پیگیری کنند؛ همین! !
وی اضافه کرد:مدارک مرا امضا نمیکنند که بازنشسته شوم؛ از بیمه هم حقوق نمیگیرم 46 .میلیون تومان حق سختی کار من شده اما پرداخت نمیشود .وقتی به تأمین اجتماعی مراجعه کردم ،یکی از
کارکنان پیگیر کار من شد و با یکی از مسئوالن شرکت تماس گرفت که چرا فالنی اذیت میکنید و کارش را درست نمیکنید؟ طرف مقابل هم گفته بود وی را آنقدر اذیت کنید تا خودش خسته شود و
برود!
این کارگ ِر باسابقه شرکت ماشینلنت از برخی انگزدنها هم گالیه دارد .او میگوید از دست من به جرم خیانت در امانت شکایت کردند و با آبروی من بازی کردند و هیچ کاری از دست من برنیامد؛ در
حالی که  28سال برای شرکت زحمت کشیده بودم؛ حتی در برههای که به خاطر فقدان یکی از مواد اولیه ،شرکت باید مدتی تعطیل میشد من پیشنهادی دادم که موثر واقع شد و خط تولید نخوابید اما باز
هم اینگونه با من رفتار شد.
او باید در سال  16بازنشسته میشد .وقتی به حسابدار شرکت مراجعه میکند تا پزشکیاش را برای بیمه در اختیارش بگذارد ،سه هفته او را به بهانههای مختلف معطل میکند و در نهایت هر برگ
پرونده را در کارتنی در زیرزمین شرکت پیدا میکند!
اوهمچنین گفت:بیش از  16۴میلیون طلب دارد اما شرکت طلبش را  17میلیون برآورد کرده! او میگوید کارگری در شرکت داشتیم که به اداره کار شکایت برد و در آنجا به او گفتند طبق اسناد 27
میلیون طلب داری؛ او اعتراض کرده بود که طلب من بیشتر است .وقتی با رئیس شرکت تماس میگیرند ،او میگوید اگر این کارگر  4۴میلیون تومان هم خواست برایش بنویسید!
وقتی کارشناسی انجام شد ،روشن شد که طلبش  77میلیون تومان بوده! مسأله این است که فیش حقوقی هیچکدام از ما مهر و امضا ندارد .اصال  28سال قبل که من به شرکت آمدم چنین چیزی وجود
نداشت؛ االن هم تقریبا هیچ شرکتی فیش حقوقی را مهر و امضا نمیکند .االن دعوی مدیران شرکت این است که چون فیشها مهر و امضا ندارد ،پس جنبه قانونی ندارد.
یکی دیگر از کارگران شرکت که ایام فعالیتش در شرکت به  6ماه محدود بوده و جانباز هم هست ،ماجرای جداییاش از شرکت را اینگونه تعریف میکند«:روزی به رئیس شرکت درباره غذایی که به
کارگران میدادند ،انتقاد کردم و گفتم این غذا ،مناسب کارگری که  12ساعت در شرکت کار میکند ،نیست .رئیس شرکت با فریاد گفت که مگر کارگرها در خانهشان کباب میخورند؟ همین انتقاد ساده
بر رئیس شرکت گران آمد و گفت این آقا تسویه کند و برود! وقتی هم حق و حقوقم را طلب کردم گفت برو شکایت کن و حقوقت را بگیر!»
وی افزود:رئیس شرکت گفت که اگر شکایت کنید هم سفتههایتان را به اجرا میگذارم! اما قصه سفتهها چیست؟ وی تعریف کرد که رئیس شرکت از تمامی کارگران سفتههایی را گرفته منتها سفتههای
سفید ،یعنی در آن قید نشده که این سفتهها بابت حسن انجام کار دریافت میشود؛ به همین خاطر به هر بهانهای ممکن است این سفتهها به اجرا گذاشته شوند!
وی در این ارتباط به نکته قابل تأملی اشاره کرد «:اوال گرفتن سفته سفید غیرقانونی است اما ما ناگزیر از دادن سفته بودیم چون رئیس شرکت میگفت اگر سفته ندهید ،نمیتوانید در این شرکت کار کنید.
هرکس هم که کارش به شکایت میکشید ،تهدید میشد که سفتههایت را اجرا میگذاریم! حتی یکی از کارگران مهدیشهری شرکت با مشکل عجیبی در خصوص سفتهاش مواجه شده؛ شرخری از تهران
با او تماس میگیرد و میگوید باید مبلغ سفته را پرداخت کنی!»
وی که حاال در آژانس کار میکند با اشاره به اینکه اگر یک روز کار نکنم ،آن روز پولی در کار نخواهد بود،افزود«:ما به بهترین وجه کارمان را انجام میدادیم ،حاال که حقمان را میخواهیم باید این
مصائب را تحمل کنیم؟ هیچ ارگانی به دادمان نمیرسد .شکایت هم کردیم اما هنوز به سرانجام نرسیده .فرایندهای شکایت هم بسیار طوالنی است .ما زحمت کشیدیم ،پاسخ زحمت مکافات است؟ من
من کارگر مبلغ زیادی است».
اکنون  15ماه است که برای دریافت کمتر از  15میلیون درگیرم؛ و  15میلیون برای ِ
سومین کارگراین شرکت است که به نمایندگی از کارگران آسیبدیده شرکت گفت«:پرداختهای شرکت به این صورت بود که اگر سه میلیون تومان طلب داشتید ،یک میلیون تومان آن هم با منت واریز
میشد و اساسا مفاد قراردادی که داشتیم ،رعایت نمیشد؛ ضمن این که همین مبالغ هم هرچند ماه یکبار پرداخت میشد .از برخی از کارگرها هم در میانه کار سفته طلب میشد؛ طبعا کسی که زن و
بچهدار است و سه سال از عمرش را در شرکت گذاشته ،راضی میشود که سفته بدهد؛ ما البته نمیخواستیم سفتهها را امضا کنیم اما رئیس شرکت میگفت خیالتان راحت باشد ،این سفتهها را
همینطوری میگیرم! نمیدانستیم این سفتهها وقتی حقوقمان را طلب کنیم ،سندی علیه خودمان خواهد شد».
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وی افزود:میزان طلبهای کارگران متفاوت است ،از  14میلیون گرفته تا  165میلیون و این آخری مربوط به همین کارگر اولی این گفتگواست .بابت عدم پرداخت حق و حقوق ،فشار روانی زیادی به
کارگرها وارد شده است؛ این را میشود از البالی حرفهای ناشی از استیصا ِل نمایندگان کارگران دریافت.
او اضافه کرد:رئیس شرکت مستقیم در چشمهای من نگاه کرد و گفت حقوقت را ببخش تا سفتهات را بدهم .من  65میلیون تومان طلب دارم و با این وضعیت تورم زندگی سختی را تحمل میکنیم .شما اگر
از دادگستری استعالم بگیرید ،میبینید که چقدر از رئیس شرکت به محکمه شکایت بردهاند .حرف من این است که دوران بردهداری به پایان رسیده است .درست است که اوضاع مملکت خوب نیست اما
این درست نیست که از کارگری که با هزار امید برای کار به شرکتی میرود ،سوءاستفاده شود».
وی از جستجوهای قانونیاش خبر میدهد و تأکید میکند که گرفتن سفته سفیدامضا سه سال حبس دارد .او میگوید ب ه ویژه در برابر کسی که سفته برخی را به اجرا گذاشته باید این نکته بیشتر مدنظر
قرار بگیرد .رئیس شرکت سفته یکی از همکاران ما را که  95میلیون تومان طلب داشت اجرا گذاشت و خودروی او را توقیف کرد .این حق ما نیست که کسی صدایمان را نشنود.
او نیز از طریق فرمانداری سمنان پیگیر مطالبات کارگران بوده .کسی در فرمانداری به او گفته مملکت اینقدرها هم بیقانون نیست که رئیس شرکتی اینطور رفتار کند و این ،یک مسأله امنیتی هم
هست؛ اما اکنون دو ماه از این مکالمات میگذرد و فرمانداری هم ترتیب اثری به موضوع نداده است .وی ادامه داد:وقتی با دیگر کارگران شهرک صنعتی صحبت میکنیم میگویند ما تا بحال چنین
چیزی ندیدهایم! سوال من این است که آیا ما اشتباه کردیم که به خاطر شرایط کشور صبر کردیم و تحمل کردیم تا مطالبات عقبافتاده ما به  65میلیون تومان رسید و حاال هم برای پرداختش سفتههایمان
را به اجرا بگذارند؟
او گفت:رئیس شرکت علنا میگوید من آدمهایی در ادارات دارم و حرف شما به جایی نمیرسد .من  65میلیون تومان طلب دارم اما طلب مرا  9۴میلیون برآورد کرده و همان را هم پرداخت نمیکند.
این کارگران به یاد میآورند روزی را که انگشتان دست یکی از کارگر ان زن این کارخانه قطع شده بود و وقتی به رئیس شرکت خبر داده بودند ،او حتی از دفترش بیرون نیامده و با خونسردی گفته
فالنی چرا سهلانگاری میکند؟ رنج این رفتارها از رنج عدم دریافت حقوق ،البته کمتر نیست.

(  - ) 41آغاز هفته ششم اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با ادامه اعتصاب وتجمع مقابل فرمانداری شوش
تجمع کارگران بخش حراست مجتمع مقابل دفتر حراست دراعتراض به کاهش ساعت اضافه کاری
روز دوشنبه  9۴تیر ،کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با ادامه اعتصاب وتجمع مقابل فرمانداری شوش،ششمین هفته اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وادامه
بالتکلیفی شغلی بدلیل تعیین تکلیف نهایی نشدن با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وعدم بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان،آغازکردند.
امروز همچنین جمعی از کارگران بخش حراست شرکت هفت تپه برای بنمایش گذاشتن اعتراضش ان نسبت به کاهش ساعت اضافه کاری از طرف رئیس حراست دست به تجمع مقابل دفتر حراست
مجتمع زدند.
 +9۳روز از دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه گذشت
اتحاد ،همبستگی و تشکل مستقل طبقاتی کماکان رمز پیروزی است
دور جدید اعتصاب و اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هف ت تپه علیه خصوصی سازی و بالتکلیفی معیشتی و شغلی ،و برای پرداخت فوری حقوق های معوقه و بازگشت به کار
فوری کارگران اخراج شده و در کل علیه گروگان گیری کارگران وخانواده هایشان از طرف کارفرمایان با دادن وعده و وعیدها و وقت کشی مسئوالن شهرستان ،استان و کشور وارد  9۲مین روز خود
شده است .کارگران با تظاهرات و تجمع هر روزه در مقابل فرمانداری شوش خواهان پاسخگویی به مطالبات به حق خود هستند و تا کنون نشان داده اند که سیاست های سرکوب گرانه جمهوری اسالمی
خللی بر عزم آنان وارد نمی کند.
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رژیم اسالمی طبق معمول در مواجهه با خواست کارگران به روش همیشگی خود ،یعنی دستگیری ،بازداشت و زندانی کردن کارگران متوسل شده است .روز سه شنبه  2۰تیر حوالی ساعت  11صبح
چهار نفر از فعالین کارگری هفت تپه ،یوسف بهمنی ،دمحم خنیفر ،مسلم چشمه خاور و ابراهیم عباسی توسط پلیس اطالعات و امنیت شوش دستگیر و بازداشت شدند .اگر چه رژیم تحت فشار کارگران
معترض ،مجبور شد که با قید وثیقه این فعالین کارگری را آزاد کند ،اما نفس دستگیری آنها پته ادعای دستگاه قضایی رژیم در مبارزه با فساد و کارگر پناهی ،همانند مورد صدور احکام شالق و زندان
برای کارگران آذر آب ،حتی برای آنانی که به این دروغ دل خوش کرده بودند ،به روی آب انداخت .ابراهیم رئیسی در اردیبهشت امسال در دیدار با تعدادی از کارگران ،اعالم کرده بود که :بعضی از
خصوصی سازی ها درست نبوده ،ارز دولتی گرفتند و آن را در بازار فروختند .هدف او از آن دیدار که به دعوت خود قوه قضاییه برگزارشده بود ،این بود که در رقابت بین باند های حکومتی ،برای
رسیدن به اهداف جناحی و شخصی خود ،قوه قضاییه که سراپایش را فساد گرفته و نماد جنایت ،اعدام ،زندان و شکنجه است را پرچم دار مبارزه با فساد و حامی کارگران و محرومان معرفی کند .اکنون
دادگاه بع ضی از آن اختالس گران در حالی جریان دارد که متهم اصلی آن یعنی امید اسد بیگی همچنان آزاد است ،اما در عوض ارگان های سرکوب رژیم ،فعالین کارگری را با هدف زهر چشم گرفتن
از پنج هزار کارگر هفت تپه دستگیر می کنند .
تا آنجا که به موضوع حرف حساب و منطق مربوط است ،ب ر کسی پوشیده نیست که در طول تمام این سالها حق با کارگران هفت تپه بوده است .آنها در دهها اعتصاب و اعتراض اعالم کرده اند که
وضعیت در هفت تپه بعد از خصوصی سازی شرکت ،از پیش هم بدتر شده است ،گفتند کارفرمای خصوصی به پشتوانه مالکیت هفت تپه مشغول باند بازی و رشوه دهی و دریافت تسهیالت بانکی و
ارزی با هدف اختالس است .فریاد زدند که کارفرمای خصوصی ،ابتدایی ترین توافق کاری در هر جای جهان ،یعنی پرداخت به موقع دستمزد را زیر پا می گذارد و چند ماه به چند ماه دستمزد کارگران
را پرداخت نمی کند .گفتند امنیت شغلی و آینده آنها و خانواده شان در خطر جدی قرار دارد .در تمام این سالها کل حکومت از دستگاه اجرایی و قضایی گرفته تا نیروی انتظامی و پلیس و یگان ویژه و
مقامات ریز و درشت استانی بطور یک پارچه و متحد در برابر کارگران ایستادند .به تظاهرات کارگران یورش بردند ،کارگران را مورد ضرب شتم قرار دادند ،شبانه به خانه کارگران هجوم آوردند ،
بازداشت شان کردند و سپس برایشان پرونده امنیتی تراشیدند و به زندان محکوم شان کردند .کارگران را وحشیانه شکنجه کردند و از اقرارهای زیر شکنجه ،برنامه " طراحی سوخته" تهیه کردند و بی
شرمانه در تلویزیون سراسری به نمایش گذاشتند.
حکم سرکوب برای هفت تپه را کلیت رژیم صادر کرده بود .مجریان ،ارگان های مستقیم سرکوب و رسانه های حکومتی بودند .مجرمان نیز کارگران هفت تپه بودند ،و جرم شان نیز مشخص بود :آنها با
صدای بلند ،نان و آزادی طلب کرده بودند و خواهان اداره شورایی شرکت شده بودند.
"فاتحان" بی شرم و بی شرف آن نبردهای نابرابر اما می دانستند که در وجدان عمومی جامعه ،نبرد را به کارگران باخته اند ،و از آن مهم تر ،می دانستند که جنگ به پایان نرسیده است و کارگران
هفت تپه برای رسیدن به کار و آزادی و یا حتی برای بقا ،راهی جز مبارزه و اعتصاب و اعتراض نخواهند داشت .لغو احکام فعالین کارگری هفت تپه و نمایش های مبارزه با فساد توسط قوه قضایه،
بطور همزمان هم حاکی از عقب نشینی حداقل بخشی از رژیم در برابر کارگران هفت تپه بود و هم حاکی از تالش رژیم برای خرید زمان برای تعیین تکلیف با هفت تپه در فرصت دیگر و به شیوه دیگر
بود .دادگاه مالکان خصوصی هفت تپه نیز بر سر تعیین همین "شیوه دیگر" بر پا شده است .بی شک اگر باندهای مافیایی که پشت سر اسد بیگی ایستاده اند و خود اسدبیگی مهره ای کوچک از آنان است
پر زور نبودند او تا هم اکنون اگر سرش باالی دار نرفته بود ،حداقل مالکیت شرکت را ازدست داده بود و خود را در زندان می یافت .اینکه حتی دادگاه دستور نداده که دستمزد کارگران از حساب
شرکت پرداخت شود ،به دلیل "خال قانونی" نیست؛ بلکه برآیند جدال باندهای قدرت است .در هیچ جای جهان کارفرمای خصوصی که به اتهام اختالس محاکمه می شود ،نمی تواند همزمان دستمزد
کارگران را به گروگان بگیرد ،بلکه بر عکس عدم پرداخت دستمزد ،یا به بیان بهتر "سرقت دستمزد" ،جرم دیگری محسوب می شود و پرونده را سنگین تر می کند.
اعتصاب کنونی کارگران هفت تپه این معادله بین باندها و جناح های حکومتی بر سر آینده هفت تپه را به هم زده است .بی شک هر یک از جناح ها و باندها سعی خواهند کرد که از اعتصاب کارگران
در جهت اهداف خود سواستفاده کنند .اما همه آنان در یک چیز اشتراک نظر دارند و آن اینکه اعتصاب و مبارزه متحدانه کارگران ،به زیان منافع آنان و نظام آنهاست .از منظر منافع رژیم سرمایه داری
و ضد کارگر جمهوری اسالمی ،اعتصاب باید به هر وسیله ممکن مهار و یا سرکوب شود .دستگیری چهار تن از فعالین کارگری یکی از گامهای رژیم در راستای این سیاست بود که کماکان ادامه دارد .
اما رژیم عالوه بر توسل به سرکوب مستقیم سعی دارد که به شیوه های مختلف در میان کارگران اعتصابی تفرقه ایجاد کند و اعتصاب را با ایجاد چند دستگی درمیان کارگران و فرسوده کردن انرژی
آنان به شکست بکشاند .درست یک هفته قبل از بازداشت کارگران در  17تیر  1911حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی "مشکالت کارگری" در
هفت تپه با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین ماه گفت " :کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیتهای مربوطه از هر گونه تجمع ،اعتصاب و ترک کار
خودداری کنند .شورای اسالمی کار نیز باید همکاریها الزم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد ".در حقیقت در این جلسه حاتم شاکری و دمحمباقر
الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همراهی با اسد بیگی به دروغ عدم پرداخت دستمزدها را تنها مربوط به فروردین ماه اعالم کردند .سپس با در نظر گرفتن بسته پانصد
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هزار تومانی تنها برای  28۲۲نفر از کارگران و تهدید کل کارگران نسبت به پیامد "قانون شکنی" تالش کردند که اختالف در میان کارگران را دامن زنند و از این طریق به قول خودشان تکلیف
کارگران هفت تپه را یکسره کنند.
کارگران هفت تپه از این امتیاز بر خوردارند که تجربه دهها اعتصاب و اعتراض در سالهای گذشته و نیز تجربه ایجاد تشکل مستقل کارگری را دارند .اکنون بیش از هر زمانی الزم است که این
تجارب به طور همه جانبه به کار گرفته شود .کارگران هفت تپه تا هم اکنون از این تجارب به خوبی بهره گرفته اند :مطالبات خود را بطور شفاف مشخص کرده اند .آشکارا اعالم کرده اند که شورای
اسالمی کار که می کوشد منافع کارگران را در مصالحه و معامله با مقامات حکومتی قربانی کند را نماینده خود نمی دانند .اعتصاب را از محل شرکت به شهر کشانده اند و اخبار اعتصاب و اعتراضات
را بطور روزانه انعکاس داده اند .اینها همه نقاط قوت این اعتصاب است .آنچه که اکنون بسیار مهم است ،حفظ و تداوم اتحاد و همبستگی در میان کارگران و خنثی کردن توطئه های تفرقه انگیز است.
در عین حال ،تالش برای تشکل یابی مستقل به ویژه با به میدان آمدن نسل جدیدی از فعاالن کارگری باید از سر گرفته شود .در کنار همه اینها الزم است که کارگران ،اعضای خانواده خود و مردم شهر
را به حمایت ازاعتصاب ،تشویق و ترغیب کنند و همزمان در کسب حمایت های کارگران مناطق دیگر بطور فعال کوشش نمایند .همه شواهد حاکی است که اعتصاب کنونی از اهمیت بسیار زیادی بر
خوردار است ،به طوری که نتیجه آن می تواند آینده هفت تپه را رغم زند؛ بنابراین با تمام نیرو باید برای موفقیت آن مبارزه کرد.
همانطور که کارگران هفت تپه تاکید کرده اند و در بیانیه های حمایتی دیگر تشکل های کارگری به درستی آمده است ،اعتصاب کارگران هفت تپه ،تنها به کار و زندگی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
خالصه نمی شود ،بلکه این اعتصاب بخشی از مبارزه طبقه کارگر ایران است .پیروزی کارگران هفت تپه پیروزی برای همه کارگران و شکست آن ،شکست طبقه کارگر در یک مبارزه است .بنابراین
وظیفه همه کارگران و تشکلهای کارگری است که از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت کنند.
اتحاد بین المللی بار دیگر همبستگی خود را با اعتصاب کارگران هفت تپه اعالم می کند و مانند سالهای گذشته در جهت تقویت این مبارزات و دستیابی کارگران هفت تپه به مطالبات برحقشان با تمام
توان تالش خواهد کرد .هرگونه اذیت و آزار و بازداشت کارگران هفت تپه و دیگر کارگران کشور باید فوری متوقف گردد .ما از تشکل های کارگری در جهان می خواهیم که کارگران هفت تپه را در
این مبارزه تنها نگذارند و به هر شکل ممکن از آنان و مطالبات به حق شان حمایت کنند .
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 11ژوئیه 2۴2۴

(  - ) 5۴گزارش همدلی و همراهی تا شکستن حکم ظالمانه ی  7معلم
گزارش دیدار نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان با انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
در پی صدور احکام قضایی دهشتناکی که علیه هفت تن از معلم خراسان شمالی صادر شده بود دههاتن از فعاالن صنفی و اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور به
نمایندگی از جامعه فرهنگیان و فعالین صنفی از اقصی نقاط کشور به بجنورد سفر کردند و عالوه بر دیدار با خانوادههای این معلمان نشست هایی با معلمان خراسان شمالی و چند تن از مقامات منطقهای
برگزار کردند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور طی بیانیه ای از مقامات موثر در پرونده دعوت کرده بود که با توجه ویژه نسبت به اعاده دادرسی هفت معلم خراسانی موجبات تبرئه آنان را فراهم
نمایند و بر این اساس در بدو امر
استاندار خراسان شمالی-دادستان عمومی و انقالب خراسان شمالی
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مدیر کل اطالعات خراسان شمالیمدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی رابرای بیان مطالبات خود دعوت به هم اندیشی کرده بود.در صبح شنبه اولین نشست در دفتر مدیرکل آموزش و پرورش برگزار شد که در آن چند تن از نمایندگان معلمان حضور یافته و به طرح مطالبات جامعه فرهنگیان در خصوص احکام قضایی علیه
معلمان خراسان شمالی پرداختند .
مدیر کل آموزش و پرورش استان هم ضمن ارائه گزارشی کوتاه از روند پیگیری ها و مذاکرات انجام شده در گذشته ،قول دادند تا از طریق دایره حقوقی اداره کل ،ضمن برقراری ارتباط با وکیل پرونده
و کسب جزئیات بیشتر ،اقدامات الزم را بعمل آورد .
ضمنا ایشان طی مذاکره تلفنی با اداره کل اطالعات استان ،در خواست دیدار را مطرح کرده و نتیجتا ً از طریق حراست اداره کل نامه مذکور و نام اعضای داوطلب خواهان جلسه با مدیر کل اطالعات
فاکس شد اما متاسفانه علیرغم پیگیری تلفنی هم ،انجام این دیدار میسر نشد.
در روز دوم سفر جمعی دیگر از نمایندگان به ساختمان استانداری مراجعه کردند لیکن علی رغم درخواست دیدار در روزهای پیشین در نبود استاندار اجازه ورود به ساختمان استانداری داده نشد.
در پیگیری های تلفنی با دفتر مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداری(خانم دکتر قوپرانلو) که پیگیری برگزاری جلسه به ایشان موکول شده بود ،اطالع حاصل شد که معاونت سیاسی و امنیتی استان با طرح
این موضوع که دستگاه قضا ،مستقل از قوه مجریه است و کاری از ایشان در این مورد برنمی آید ،موضوع را به دادستان محترم استان(آقای ایاللی) ارجاع دادند و این در حالی بود که پیشتر دیدار روز
دوشنبه با دادستان تنظیم شدهبود.
امتناع استانداری از برگزار نشست در واقع تاکیدی چندباره بر دوگانگی شعار و عمل دولت تدبیر و امید بود که علی رغم وعدههای انتخاباتی در عمل هرگز قدمی برای تحقق تشکلیابی مستقل انجام
ندادند.
در نهایت بیانیهی شورای هماهنگی و خالصه ای از پرونده ،به دبیرخانه استانداری خراسان شمالی تحویل داده شد که مقرر شد جواب مکتوب استانداری به دبیرخانه شورای هماهنگی ارسال شود.
در روز دوشنبه و سومین روز حضور فعالین صنفی از دیگر مناطق کشور نشست با دادستان برگزار شد .
با گذشت دقایقی از نشست و طرح انتقادات از سوی نمایندگان معلمان  ،جلسه به تنش کشیده شد و دادستان خواستار اتمام نشست بود با خروج چندتن از نمایندگان از جلسه  ،این نشست با تعداد
محدودتری ادامه یافت اگرچه دادستانی روی اجرای حکم و تسهیالت احتمالی در زمان اجرای حکم تاکید داشت اما در نهایت وعده کردند در اعاده دادرسی همکاری الزم را برای احقاق حق خواهند
داشت و نشستی اختصاصی هم با هفت معلمان خراسانی خواهند داشت.
دیدارهای منطقهای با ارسال نامههایی جداگانه به هر دو نماینده بجنورد در مجلس شورای اسالمی و امام جمعه بجنورد خاتمه یافت و ادامه پیگیری های شورا در وزارت آ.پ و دستگاه قضایی خواهد
بود که گزارش های آن متعاقبا از همین کانال منتشر خواهد شد.
همراه شو عزیز کین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

(  - ) 59کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز خواستار حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند
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روز سه شنبه  91تیر ،کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری کالنشهر تبریز ضمن اعتراض به پایمالی حقوقشان توسط شرکت های پیمانکاری خواهان عقد قراداد مستقیم شدند.
کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز به خبرنگار رسانه ای گفتند :از اینکه سالها به صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری مشغول کار هستیم ،معترض هستیم و خواستار آن
هستیم که وضعیت استخدامیمان به قرارداد مستقیم تبدیل شود.
آنها اضافه کردند :پیمانکار تامین نیرو در مقام کارفرما به هیچیک از تعهدات مزدی خود در قبال کارگران خدماتی و فضای سبز عمل نکرده است.
کارگران شهرداری تبریز در ادامه تصریح کردند :سالهاست پیگیر خروج پیمانکاران تامین نیرو از شهرداری به ویژه در بخش خدمات و فضا سبز هستیم اما تاکنون مسئوالن شهری هیچ تصمیم جدی
برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفتهاند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر میکند.
کارگران معترض در تشریح وضعیت شغلی کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز گفتند :تقریبا  1759کارگر در بخش خدمات و حدود  9هزارو  85۴کارگر در بخش فضای سبز شهرداری
تبریز زیر نظر چند پیمانکار مشغول کارند و در تمامی این سالها بخشی از مطالبات مزدی آنها هر ماهه توسط پیمانکاران برداشت میشود.
به گفته آنها،از مجموع کارگران خدماتی حدود  2۴۴نفر طی دو سه سال گذشته با سفارش برخی مسئوالن شهری با عنوان کارگر خدماتی جذب شهرداری شدهاند و هم اکنون در بخشهای دیگر مشغول
کارند و کار دفتری انجام میدهند .درواقع میتوان گفت ،تعداد کارگران خدماتی حدود  15۴۴نفر است اما از مجموع کارگر فضای سبز  85۴نفر به عنوان نگهبان در پارکها و سایر مراکز تفریحی
شهر به صورت قرارداد ثابت مشغول کارند و مابقی (حدود 9هزار نفر) کارگر فصلیاند و هر ساله با آغاز فصل بهار تا آبان ماه به صورت پیمانکاری در استخدام شهرداری قرار میگیرند.
به گفته آنها ،کارگرانی که توسط شرکتهای واسطه نیروی انسانی در بخش خدمات و فضای سبز 1۴منطقه شهرداری تبریز مشغول به کار هستند ،ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها
وجود دارد.
کارگران شهرداری تبریز با بیان اینکه پیمانکار تامین نیرو فقط یک اسم است و هیچ نقشی در انجام کار اجرایی شهرندارد ،در ادامه تصریح کردند :برخی پیمانکاران شهری برای انجام پروژههای
اجرایی آوردهای مالی دارند و مرتبا از جیب هزینه میکنند اما پیمانکاران تامین نیرو بدون یک لایر آورده مالی به سودهای کالنی دست پیدا میکنند.
آنها در ادامه افزودند :شهرداری تبریز میتواند با حذف پیمانکاران تامین نیرو با کارگران قرارداد مستقیم ببندند .ما کارگران انتظار داریم منابع مالی که هر ماه با وجود پیمانکاران از دریافتی ماهانهمان
کسر میشد به کارگران بازگردد و با این اتفاق شاهد افزایش انگیزه در کارگران خواهد شد.
به گفته کارگران ،در حال حاضر مجموع پیمانکارانی که در بخش فضای سبز مشغولند در دریافت صورت وضعیتهای مالی خود با شهرداری دچار مشکل هستند و این موضوع باعث شده در
روزهای گذشته شاهد تجمع آنها باشیم در عین در روزهای گذشته نیز شماری از همکاران فضای سبز منطقه  ۰شهرداری تبریز به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه حق بیمه دست به تجمع زده بودند که در
حال حاضر با میانجیگری مسئوالن موقتا این مشکل مرتفع شده است.
آنها در ادامه افزودند :ما کارگران خدماتی شهرداری تبریز سالهای گذشته با چالشهای زیادی روبرو بودیم و مرتبا برای دریافت مطالبات معوقه خود اعتراض میکردیم .پیگیری مکرر ما در سالهای
گذشته در نهایت باعث شد امروز مطالباتمان بهروز شود و در کل بهجز بحث حذف پیمانکاران که خواسته همه کارگران شهرداری است خواسته دیگری نداریم.
کارگران شهرداری تبریز در ادامه تصریح کردند :متاسفانه در سالهای اخیر نظارت کافی بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز وجود نداشته با این حال ما کارگران خدماتی و
پاکبان شهرداری تبریز به جرات میتوانیم بگوییم از هر لحاظ حرف اول را در سطح کشور میزنیم.
آنها با تاکید بر اینکه کارگران پیمانی بعد از سالها کار از همه مزایای قانونی کار بیبهره بوده و از قراردادهای موقت خود با پیمانکار خسته شدهاند ،در پایان خواستار حذف پیمانکاران تامین نیرو از
شهرداری شدند.
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ضمیمه ها:
*  -پیام اسماعیل بخشی به همکارانش
همه گروه ها باشند و یکی باشند .راه رهایی و پیروزی در "اتحاد" است .در واقع در لحظه ی اکنون هیچ راه و چاره ای جز "اتحاد" نداریم.
برگرفته ازاینستاگرام اسماعیل بخشی

*  -بیانیه تشکلها و گروه های فعالین کارگری و دفاع از حقوق کودکان کار در حمایت از کارگران هفت تپه
از کارگران معترض هفت تپه با تمام توان حمایت می کنیم.
کارگران مبارز و رزمنده هفت تپه دور جدیدی از اعتصاب خود را با تمام قدرت آغاز کرده و روز گذشته ششمین روز متوالی اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
کارگران هفت تپه صدای رسا و پر خروش اعتراض همه کارگران ایران به حقوق های معوقه ،دستمزد  5برابر زیر خط فقر ،اخراج سازی ،چپاول و اختالس ،سرکوب و بازداشت و اخراج رهبران
اعتصابات هستند .کارگران هفت تپه طی دو سال گذشته درس های ارزشمند مبارزاتی به کل جنبش کارگری داده اند.
اینبار نیز با شهامت و شجاعت به میدان آمده اند تا جلوه های قدرتمندتری از مبارزه را به نمایش بگذارند.
کارگران هفت تپه با خواستهای اساسی ای دور جدید از اعتصاب را شروع کرده اند .پرداخت فوری حقوق ،پرداخت کامل حق بیمه ،قطع کردن دست دزدانی مانند اسدبیگی و شرکایش و از همه مهمتر
بازگشت به کار همکاران و رهبران اعتصابات پرشور سال گذشته ،اسماعیل بخشی ،دمحم خنیفر و دیگران ،خواستهای این دوره از اعتصابشان هستند .این خواستها باید مورد تایید و تأکید و حمایت
سراسری قرار گیرند.
پیروزی کارگران هفت تپه در گروه حمایت همه جانبه همه کارگران است و متقابال هر میزان از موفقیت کارگران هفت تپه ،جنبش مطالباتی کارگری را قدرتمندتر خواهد کرد.
سندیکای کارگران هفت تپه با اقدامی اصولی به همه کارگران و تشکلهای کارگری فراخوان حمایت از کارگران هفت تپه داده است.
ما ضمن ارج نهادن به این اقدام درست سندیکای کارگران هفت تپه ،حمایت و پشتیبانی همه جانبه خود را از اعتصاب کارگران هفت تپه اعالم میداریم و از همه بخش های کارگری و تشکل ها
می خواهیم به هر طریق ممکن حمایت خود را از کارگران هفت تپه اعالم دارند.
زنده باد کارگران هفت تپه.
 -1انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
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 -2سندیکای نقاشان البرز
 -9گروهی از فعالین کارگری سقز
 -4گروهی از فعالین حقوق کودکان
1911/4/1

*  -سخنان کارگران صنعت نفت از سفره های خالی از نان،شرایط سخت کاری،پایمالی حقوقشان توسط شرکت های پیمانکاری ونداشتن امنیت شغلی
صنعت نفت سالهاست مدلهای «متعددی» از قراردادها را با کارگرانش منعقد کرده است که هرکدام راه و رسم خاصی دارد« ،ارکان ثالث»« ،پیمانکاری»« ،قرارداد مدت موقت»« ،قرارداد مدت دائم»
و «رسمی» تنها بخشی از مدلهای قراردادی در این صنعت است که منجر به ایجاد اختالفهای میلیونی در میزان حقوق دریافتی کارگران و کارمندان این صنعت شده است.
شرایط کار در دمای  62درجه سانتیگراد ،هوایی که در تسخیر آالیندگی مجتمعهای بزرگ پتروشیمی است و نفس را تنگ میکند ،شرایط کار بدون خانواده و سر کردن در کمپهای پرازدحام و شلوغ
کارگری را می توان از عمده ترین شرایط سخت کارگران نفتی دانست.
از مشکالت بزرگ کارگران پایتخت انرژی کشور (عسلویه) آلو دگی بسیار باالی این منطقه هست و به جرأت می توان گفت که نفس کشیدن در این شرایط بسیار سخت و زیانآورهست و بنا به گفته
برخی کارشناسان ،در واقع این حقوقی که کارگران میگیرند برای هر ریالش دارند ذره ذره سالمتی خودشان را از دست میدهند.
برآیند تمام این مشکالت تبعات شدید روحی ،روانی و نابسامانی در روابط خانوادگی و مشکالت اجتماعی زیاد داشته که قطعا ً بازتاب تمام این مشکالت در کار و بهرهوری و نشاط کاری نمایان خواهد
گردید که قطعا ً آسیبهای جدی و جبرانناپذیری برای وزارت نفت خواهد داشت که شاید قابلمقایسه با بار مالی ساماندهی این نیروها نباشد.
به گفته یکی از کارگران صنعت نفت،حقوق کارگران مخصوصا کارگرانی که زیر نظر پیمانکار کار میکنند بسیار پایین است و مهمترین مشکل همه کارگران شاغل نداشتن امنیت شغلی هست!
به عقیده یکی دیگر ازکارگران ،واسطه گری و دالل بازی پیمانکاری آن هم در صنعت نفت ،صنعتی که از این همه سرمایه برخوردار است که محتاج پیمانکار نباشد تا حق کارگر را پایمال کند از
معضالت این حوزه است چراکه عده ای بدون اینکه دخالتی در کار داشته باشند ،سود هنگفتی نصیبشان می شود و در همین حال از حق کار گر زده شده و حداقل دستمزد را به کارگر هرزمانی که
دلشان خواست پرداخت می کنند.
به عقیده یکی دیگر از کارگران نفت ،بزرگ ترین مشکل صنعت نفت معضلی بنام پیمانکار قلمداد شده و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری برای آن ها به یک آرزو تبدیل شده است.
یکی دیگر از نفتی ها ضایع شدن حق و حقوق کارمندان ،کارگران و مهندسین را از بارزترین مشکالت صنعت نفت عنوان کرده و گفته است درآمد بسیاری از این افراد زیر خط فقر است؛ این درحالی
است که زمانی کارمندان وابسته به صنعت نفت و گاز جزو مرفه ترین اقشار جامعه محسوب می شدند.
به عقیده یکی دیگراز کارگران شرکت نفت ،اجرا یی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و برخوردهای سلیقه ای در این حوزه ،عدم نظارت در کار پیمانکار ،عدم حذف پیمانکار و قرارداد مستقیم و تعویق
پرداخت حقوق ،از جمله مشکالت صنعت نفت است.
منبع اصلی سخنان :یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ  2تیر
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*  -شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران:
نگرانی های جامعه معلمان از وضعیت همکار زندانی یاسرامینیآذر
یاسر امینی آذر معلم و فعال صنفی آذربایجان غربی (مهاباد) با حکم دستگاه قضایی به  1۲ماه زندان تعزیری محکوم شده است
و از چند ماه پیش با اجرایی شدن حکم ،محکومیت خود را در زندان مهاباد سپری می کند.

زندانی شدن این فعال صنفی معلمان در حالیست که از بیماری آسم شدید و ناراحتی مزمن قلبی رنج می برد و شرایط وی بهگونهایست که پزشکان زندان و بیمارستان گواهی عدم تحمل زندان برای وی
صادر کردهاند.
در شرایطی که کرونا ویروس  ،جان همه زندانیان را تهدید می کند و مقامات بسیاری از زندانیان را به مرخصی فرستاده اند  ،سالمت آقای امینی آذر به صورت مضاعف مورد تهدید جدی قرار
گرفتهاست .
پیشتر جمعی از معلمان به همراه خانواده وی در دیدار با مسولین منطقهای مراتب نگرانی خود را ابراز کرده و خواستار آزادی وی شدهبودند .
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران مراتب نگرانی خود را از تداوم زندان این فعال صنفی ابراز کرده است و تاکید دارد درنگ در آزادی ایشان  ،ممکن است حق حیات به عنوان یکی از
پایهایترین حقوق انسانی را به خطر اندازد .
بر این اساس مسولین ذیربط منطقهای و کشوری را به توجه ویژه به شرایط جسمانی این معلم تالشگر دعوت کرده و از آنان میخواهد شرایط آزادی هر چه سریعتر ایشان را فراهم آورند .

*  -کانون نویسندگان ایران :بیانیه جمعی از هنرمندان ،پژوهشگران و نویسندگان
روز دوم تیر ،گروهی از هنرمندان و نویسندگان و پژوهشگران علوم انسانی در بارهی سانسور  ،تشدید و تداوم آن بیانهای منتشر کردند .در آغاز این بیانیه آمده است:
 .بیش از صد سال است که ملت ایران برای دستیابی به آزادیهای مدنی و در بلندای آن ،آزادی بیان ،تالشها و رشادتهای فراوان کرده است و در این راه ،بسیاری رنج کشیدند و جان باختهاند».
نویسندگان بیانیه در ادامه نقد را "ارمغان" آزادی بیان دانسته و نوشتهاند:
کنشگران
حبس آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره
«آزادی بیان ،نقد را به ارمغان میآورد و پویایی و توسعهی جامعه در گسترهی نقد ممکن میگردد .انتقاد و آزادی بیان ،حق همگان استِ .
ِ
اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار میسازد؛ از اینرو ایستادگی در برابر سانسور ،گونهای مبارزه با نادانی و تباهی است و تندادن به سانسور ،فساد و ناهنجاری را فراگیر میکند ».تهیه
کنندگان بیانیه در بخش دیگری از آن «این پندار» را «که هر نقدی به ساختارها" ،اقدام علیه امنیت ملی" »...است ،فاقد «مبنای علمی ...و مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور » اعالم کرده و
افزودهاند « :به تحقیق این سانسور و کنترل محتواست که امنیت ملی را به خطر میاندازد و ناامنی ،بیاعتمادی و ناهنجاریها را گسترش میدهد ».سپس امضاکنندگان در باره رفتار «مقامات ارشد در
بدنه نظام» هشدار دادهاند «:چنانچه مقامات ارشد در بدنه نظام ،اصول مهم آزادیهای مدنی از آن جمله ،آزادی بیان را نادیده بگیرند و پیوسته با رویکردی تمامیتخواهانه راه هرگونه انتقاد و
پرسشگری را به بهانهی اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند ،تصلب و خاماندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد میانجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم میشود .بیگمان این
همه به فروپاشی بزرگ اجتماعی خواهد انجامید».
بیانیه را سیصد تن از « هنرمندان ،پژوهشگران علوم انسانی و نویسندگان »امضا کردهاند.
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*  -فرصت طلبان متنعم از رانت که تالش می کنند نتیجه چندین سال اعتراض شبانه روزی بازنشستگان پیشرو را به نام خود ثبت کنند
بعد از دو دهه تالش و مبارزه شبانه روزی فعالین صنفی پیشرو و دادن هزینه های سنگین یک قرن زندان حاکمیت ناچار شد به قسمتی از مطالبات معلمان تن دهد.
اما کاسه لیسان متنعم از رانت نظیر مجمع فرهنگیان با همراه کردن افراد معلوم الحال و راه اندازی گروهایی بنام رتبه بندی فرهنگیان البته با ربات ممبر دزد و اعضای فیک وهیاهوی رسانه ای که
بطور مستقیم از اتاق فکر تحت مدیریت نوبخت اداره میشد  ،با ترسیم کردن تصویری مصلح و نیک اندیش از حکومتیان درگیر با مساله فرهنگیان  ،افزایش حداقلی حقوق معلمان در قالب فوق العاده
ویژه را نتیجه تالش خود و بخشندگی دولت تدبیر و امید  ،رسانه ای کردند.
اما بیشتر معلمان ایران که از تالش شبانه روزی و هزینه های سنگین داده شده شالق ،تبعید ،زندان فعالین پیشرو  ،باخبر بودند  ،این اندک نتیجه بدست امده را حاصل این مبارزات می دانند.
در روزهای اخیر شاهد ترکتازی همان کاسه لیسان و مجیزگویان مجمع فرهنگیان و افراد وابسته به تشکل های دولتی و بعضا معلوم الحال هستیم.
این بار به منظور مصادر یک دهه مبارزه مستمر بازنشستگان پیشرو وارد میدان شده اند.
بازنشستگانی که با وجود سختی های بسیار از جمله حمله ی نیروهای امنیتی و تحمل باتوم و گاز اشک آور و بازداشت  ،در تابستان و زمستان بطور مداوم فریاد حق خواهی سردادند و خواستار رفع
تبعیض وحشیانه نسبت به بازنشستگان بوده و هستند.
اما این بار نیز افراد مزدور خائن بنام بازنشستگان به پای میز مذاکره ای رفته اند که تا کنون حاصلی برای بازنشستگان نداشته است.
اما انچه از خروجی این جلسه ها در بوق و کرنا میشود  ،نوعی خیانت محض به بازنشستگان است.
قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان سازی حقوق انقدر صراحت دارد که نیاز به هیچ مذاکره ای در مورد اجرای ان نیست.
این افراد متملق و متنعم از رانت بجای بازخواست دولت به جهت یک دهه تعلل در اجرای قوانین فوق و پ رداخت غرامت به بازنشستگان  ،در صدد اجرای نصف و نیمه قانون همسان سازی و دیگر
خواسته های بازنشستگان هستند.
شرم آور تر اینکه این نمایندگان خودخوانده تمامی بازنشستگان کشوری را دعوت به تشکر و قدردانی از نوبخت می کنند.
در این بین ضمن درس گرفتن از یک دهه مبارزه مداوم بازنشستگان پیشرو  ،انتظار می رود بازنشستگان در سراسر ایران با پیوستن به تشکل های مستقل  ،مطالبات بر حق خود را تا تحقق کامل
پیگیری کنند و با دقت نظر کامل دست مزدوران را رو کرده و انها را رسوا کنند.
پنجم خردادماه
محسن عمرانی ،بوشهر

*  -بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون سرکوب کارگران از طریق صدور احکام زندان و شالق علیه کارگران شرکت آذرآب اراک
روز چهارم تیرماه شعبه  1۴۲دادگاه کیفری اراک  ۰2تن از کارگران شرکت آذرآب را به یکسال زندان و  7۰ضربه شالق و یکماه بردگی و کار اجباری محکومکرد.
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کارگران مجتمع آذرآب در مهرماه سال  18در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه ،عدم امنیت شغلی و در خواست خلع ید از بخش خصوصی دست به اعتصاب زدند .پس از گذشت چندین روز از
اعتصاب و عدم پاسخگویی و توجه مسئوالن و تالشهای ریاکارانه ی شورای اسالمی کار برای اعتصاب شکنی ،کارگران دست به راهپیمایی به سمت راه آهن زدند که مورد یورش وحشیانه نیروی
انتظامی و گارد ویژه قرار گرفتند که پس از ضرب و شتم شدید کارگران تعداد  21نفر از آنان را دستگیر کردند .احضار و دستگیری ها در روزهای بعد نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه با بازداشت  ۰2نفر
بردگی اجباری علیه کارگران اقدام کرد.
از این کارگران ،برای همگی آنها پرونده های قضایی تشکیل شد و نهایتا ً دادگاه به صدور حکم زندان و شالق و
ِ
در شرایطی که فقر و فالکت شدید گریبانگیر میلیونها خانواده کارگری شده است و روند روزافزون قیمت کاال و اقالم خوراکی عمالً خانواده ها را به گرسنگی کشانده است ،نهادهای حاکمیتی در دفاع از
منافع سرمایه داران دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر را به طبقه کارگر تحمیل کردهاند اما سرمایه داران غارتگر همین دستمزد ناچیز را نیز به کارگران پرداخت نمیکنند .زمانی نیز که کارگران
برای پرداخت چندین ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب میزنند حاکمیت توسط نیروهای سرکوبگرش در دفاع از منافع سرمایهداران به سرکوب و زندانی کردن کارگران اقدام میکند.
مجموعه اتفاقاتی که در جریان همین اعتصاب کارگران آذرآب روی داد به یک سیاست کلی از سو ی سرمایه داران و حکومت تبدیل شده است که کارگران باید ضمن افشای آن درصدد مواجهه با این
روند برآیند.
نقش سازمانیافته و ریاکارانه ی شورای اسالمی کار که در اعتصاب مهرماه گذشته کارگران آذرآب تالش زیادی در راستای اعتصاب شکنی انجام داد تا سرکوب کارگران توسط نیروهای انتظامی و
امنیتی تا صدور حکم زندان و شالق و بردگی توسط قوه قضائیه همگی در راستای همسویی با کارفرمای غارتگر صورت گرفت .همین سیاست و روند به شکل سازمانیافته در دیگر مراکز کارگری از
جمله فوالد اهواز و هپکوی اراک و نیشکر هفت تپه و دیگر مراکز تولیدی اتفاق افتاده است.
بی شک طبقه کارگر ایران در مقابل صدور حکم قرون وسطایی و ضدانسانی شالق و بردگی و زندان ساکت نخواهد نشست .کارگران و مزدبگیران و اقشار کم درآمد جامعه ایران که در زیر فشار فقر
و فالکت جانشان به لب رسیده است ثابت کرده اند که همچون دیماه  1۲و آبانماه  18دوباره میتوانند در راستای تالش برای تحقق تغییرات بنیادین اجتماعی طغیان کنند.
کارگران ایران بایست با همبستگی طبقاتی خویش به هر شکل ممکن در مقابل زندانی کردن و شالق کارگران بایستند و اجازه ندهند تا چپاولگران دسترنج ما کارگران به تعرض همه جانبه شان به زیست
و معیشت و کرامت انسانی مان ادامه دهند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران -پنجم تیرماه نود و نه

*  -فراخوان اقدام فوری به کارگران و تشکالت کارگری در سراسر جهان
به احکام حبس ،شالق و بیگاری برای  ۰2نفر از کارگران در ایران اعتراض کنید!
شعبه  1۴۲دادگاه کیفری اراک در تاریخ  2۲خرداد  1911دریک حکم ضد انسانی ۰2 ،نفر از کارگران شرکت آذرآب واقع در همین شهر را هر کدام به یک سال حبس 7۰ ،ضربه شالق و یک ماه
بیگاری اجباری محکوم کرد" .جرم" این کارگران این است که در سال گذشته به همراه دیگر همکاران خود ،نسبت به عدم دریافت دستمزدهای به تعویق افتاده ،عدم امنیت و بالتکلیفی شغلی خود پس از
واگذاری این شرکت بزرگ صنعتی به بخش خصوصی و علیه این خصوصی سازی دست به اعتراض زدند .این حکم در شرایطی صادر شده است که حقوق ماه های اردیبهشت و خرداد کارگران هنوز
پرداخت نشده است.
تحت حاک میت رژیم جمهوری اسالمی ،دهها میلیون نفر از خانوارهای کارگری در ایران برای چندین دهه ،با دستمزد های زیر خط فقر ،عدم پرداخت به موقع همین دستمزد های ناچیز ،نا امنی شغلی،
بیکارسازی های گسترده و خصوصی سازی های توام با اخراج روبرو بوده اند .در تمام این مدت هر اعتراض دستجمعی کارگران نسبت به این شرایط تحمل ناپذیر ،از سوی رژیم جمهوری اسالمی با
سرکوب عریان و خشونت آمیز ،بازداشت و زندان پاسخ گرفته است .الزم به تاکید است که اخراج کارگران حق طلب در سه ماهه اول سال جاری گسترش پیدا کرده است.
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صدور حکم شنیع و قرون وسطایی شالق برای کارگران معترض توسط جمهوری اسالمی امر بی سابقه ای نیست .رژیم همواره شالق را به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه روحی و جسمی علیه
کارگران و فعالین کارگری و جهت تشدید اعمال فشار بر تشکالت و خانواده های کارگری به کار برده است .آخرین مورد از این احکام در روز اول ژوئن امسال علیه رسول طالب مقدم عضو سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اجرا درآمد .رسول طالب مقدم به جرم شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در سال  18دستگیر و سپس از سوی دادگاه قوه قضاییه رژیم به دو
سال زندان ،دو سال تبعید و  7۰ضربه شالق محکوم شد .رسول طالب مقدم که با وثیقه آزاد بود در روز اول ژوئن مجبور شد که خود را به دادسرای زندان مخوف اوین معرفی کند .به محض ورود
ایشان به دادسرا ،حکم شالق او به اجرا گذاشته شد و ماموران رژیم  7۰ضربه شالق بر پیکر این کارگر زحمت کش زدند.
با وجود این ،صدور حکم دستجمعی و فله ای زندان و شالق و بیگاری بطور همزمان برای  ۰2کارگر زحمتکش معترض آذرآب حتی با توجه به پرونده خونین و قطور رژیم جمهوری اسالمی که هر
برگ آن حکایت از نقض مکرر حقوق اولیه کارگران دارد ،در نوع خود بی سابقه است و مصداق شکنجه علنی و دسته جمعی کارگران و خانواده های آنها است .باید تالش نمود که حکم صادر شده که
در مرحله بدوی است با تکیه به یک انزجار عمومی در ایران و جهان هر چه فوری تر لغو گردد .تشکالت مستقل کارگری در ایران این اقدام جنایتکارانه حکومت ایران را قویا محکوم کرده اند و
خواستار لغو این احکام ظالمانه شده اند .ما از همه تشکل های کارگری و مدافعین حقوق انسانی در جهان در خواست می کنیم که به عنوان امری اضطراری و همچون یک وظیفه بین المللی کارگری و
انسانی ،نسبت به صدور این احکام سرکوب گرانه و قرون وسطایی علیه کارگران آذرآب ،به رژیم جمهوری اسالمی ایران شدیدا اعتراض کنند و خواستار لغو فوری احکام حبس ،شالق و بیگاری برای
این کارگران شوند .اذیت و آزار ،تعقیب ،سرکوب ،شکنجه و حبس کارگران ،فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران باید بطور کامل و بدون قید و شرط متوقف گردد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 2۲ژوئن 2۴2۴

*  -بیانیه دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران و حمایت تشکلهای کارگری
من در ایران نمیتوانم نفس بکشم؛ چون حکومت تمام حقوق انسانی مرا از من سلب کرده است…
پس از مرگ جورج فلوید ،موجی از اعتراضات عمومی و جهانی علیه نژادپرستی و پست شمردن بخشی از جامعه نسبت به بخشی دیگر در کشورهای مختلف شکل گرفته است .رفته رفته و با تداوم
اعتراضات همانطور که انتظار میرفت ،تضادهای بیشتری از سرمایهداری نمایان شد .حمله مردم به نمادهای نظام کاپیتالیستی؛ حمله به اماکن و نمادهای مدافع منافع نظام حاکم ،طرح خواستههایی نظیر
انحالل پلیس و نیروهای سرکوبگر ،پایین کشیدن مجسمههای نماد شخصیت های مدافع نظام طبقاتی ،حمله معترضان به اماکن تجاری در منهتن نیویورک ،به آتش کشیدن کلیساها توسط معترضین و ...
در سراسر دنیا در ابعادی بسیار گسترده و بنیادی ،منجر شده که "من نمیتوانم نفس بکشم" فقط جملهای نباشد که از دهان جرج فلوید رو به پلیس دولت نژادپرست آمریکا ،در آخرین ثانیههای زندگیاش
بیرون آمده باشد .این جمله نماد توحش سرمایهداری به حیات روزانه میلیاردها نفر از ساکنین کره زمین میباشد.
متولیان بازار آزاد ،سرمایهدارها ،حکومتها و دولتهای نظام سرمایهداری ،به شکلی افسار گسیخته در حال غارت و چپاول انسانها و کره زمین در راستای تامین منافع کالن خود یعنی ازدیاد
سرمایههایشان هستند؛ در واقع ،در جهانی زندگی میکنیم که هیچ انسانی نمیتواند از چنگال این ستم نهادینه و تبعیضات سیستماتیک آن رهایی یابد و این تهاجم به زندگی انسانها آنچنان ابعاد گستردهای
در زندگی بشر یافته که عمال حیات روزمره چندین میلیارد انسان را با مشکالت عدیدهای مواجه ساخته است .از انواع ستم و تبعیض جنسی گرفته تا تبعیضات نژادی و قومپرستی و وطنپرستی که
همگی منج ر به بروز فجایعی نظیر قتل وحشیانه جورج فلوید در آمریکا یا کشتار دسته جمعی مهاجرین افغانستانی توسط ماموران مرزی در ایران میشوند ،همه و همه از ابزارهای نظامی هستند که
برای حفظ بساط سودآوری و استثمار ،دستهبندی جامعه و متخاصم ساختن بخشهای مختلف آن علیه یکدیگر را در دستور کار خویش قرار میدهد .بدون شک ،به این مجموعه ابزارهای هجوم به جان و
کرامت انسانها باید سرکوب سازمان یافته ابراز وجود سیاسی شهروندان را هم اضافه کرد که در موخرترین آن میتوان به تایید حکم اعدام سه تن از معترضین اعتراضات آبان  18اشاره کرد؛ یورش
حاکمیتی سراسر استثمارگرایانه که برای حفظ خودش به جنایت روی آورده است.
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لذا ،ما دانشجویان الزم می دانیم حمایت قاطع خود را از اعتراضات در آمریکا و سایر جوامع که تعرضی است علیه مبانی ساختاری نظامهایی که سالهاست نفسمان را بریدهاند ،اعالم کنیم .همچنین
اکیدا اعالم می داریم که این ستم و تبعیضات آشکار ضدانسانی که مورد اعتراض مردم آمریکا و سایر کشورها است ،به شکلی صد چندان در جامعه ایران جاری است و ما به شکل روزانه علیه آن در
حال مبارزه هستیم:
در دانشگاههای ایران تحت حاکمیت موجود ،دانشجویان حتی از حداقلهای معیشتی برخوردار نیستند و در دوران تحصیل خود بیشترین فشارهای اقتصادی را متحمل میشوند؛ دانشجویان مستقل و
معترض در کنار سایر فعالین جنبشهای اعتراضی که پرچم حقخواهی و مطالبات آزادیخواهانه جامعه را به دست میگیرند ،بازداشت و شکنجه شده و تحت بیشترین سرکوبها قرار میگیرند؛
دانشجویان بالتبع همچنین در کنار جامعه با مشکالت عدیده دیگری نیز مواجه هستند:
در جامعه ی ایران تحت حاکمیت موجود ،فعالین مستقل اعم از دانشجو ،کارگر ،معلم و غیره حق ایجاد جمع و تشکل سیاسی منتخب خود را ندارند و در صورت پیشبرد فعالیتهای سیاسیشان،
هرگونه توحش و سرکوب توسط نیروهای آتش به اختیار در دانشگاه و یا سایر نیروهای سرکوبگر ،مورد حمایت حکومت واقع میشود؛
در جامعه ی ایران تحت حاکمیت موجود ،افراد دارای عقاید متفاوت از آنچه حکومت تایید میکند؛ همگی باید میان مخفی کردن افکار و عقاید خود و کشته شدن و اخراج از کار و تحمل انواع
محرومیتهای اجتماعی یکی را انتخاب کنند؛
در جامعهی ایران تحت حاکمیت موجود ،تبعیض و ستم جنسیتی امری سیستماتیک و قانونی است .زنان از ابتداییترین حقوق خود ،حتی مسئلهای نظیر انتخاب آزادانه نوع پوشش و انتخاب هویت و
گرایش جنسیشان نیز برخوردار نیستند؛ در این جامعه و به تبع در دانشگاهها ،سکوالرها ،همجنسگرایان ،دوجنسگرایان ،ترنسها و کوئیرها حتی حق احراز هویت و انتخاب گرایش جنسیشان را
ندارند ،آنان در صورتی که بخواهند مطابق هویت جنسی خود رفتار کنند ،نه تنها توسط حکومت از محیطهای تحت نفوذ حاکمیت طرد میشوند ،بلکه خطراتی تا حد کشته شدن به صورت قانونی! نیز
آنان را تهدید میکند.
بنابراین ،ما دانشجویانی که اینک سال هاست زندگی در جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی نفسمان را بریده است و زیر فشار تبعیضات گسترده و همه جانبه حکومتی ،در کنار اکثریت قریب
به اتفاق جامعه ایران "نمی توانیم نفس بکشیم" ،این درد مشترک را با جورج فلوید و عموم مردم شریف دنیا سهیم هستیم .ما دانشجویان باور داریم که زندگی عاری از تبعیض ،استثمار ،نابرابری،
خشونت ،نژاد پرستی ،قوم پرستی ،اجبار دین و قوانین مذهبی و سرکوب ،حق پایهای همه شهروندان کره ارض است؛ و همچنین اینکه برای استقرار جامعهای که فلسفه وجودیاش را سعادت و
خوشبختی تک تک انسانها تشکیل میدهد ،باید در را بر همان پاشنهای چرخاند که دستاوردهای تا کنونی بشر بر آن چرخیده است؛ یعنی مبارزه تمام عیار علیه کلیه مناسبات اجتماعی که کارکرد
روزانهاش سلب هویت انسانی از انسانها است.
امضاء کنندگان بیانیه:
تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهاندانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهانجمعی از دانشجویان دانشگاههای هنر تهراندانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهانجمعی از دانشجویان دانشگاههای مشهدحمایت تشکلهای کارگری
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انجمن صنفی کارگران برق و فلزکارجمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سقزسندیکای نقاشان البرز-اتحاد بازنشستگان ایران

* 211 -هزارمعلم آزاد برده سیستم آموزشی
« من یک معلم در مدرسه غیر انتفاعی هستم ،یک معلم غیر رسمی و نیروی آزاد ،نوشته میشود معلم آزاد اما شما کارگر روزمزد ،برده سیستم آموزشی و معلم بدونشناسنامه بخوانید»
روز دوشنبه  1تیر،یک معلم زن مدارس غیر دولتی به خبرنگار رسانه ای گفت :من یک معلم در مدرسه غیر انتفاعی هستم ،یک معلم غیر رسمی و نیروی آزاد ،نوشته میشود معلم آزاد اما شما کارگر
روزمزد ،برده سیستم آموزشی و معلم بدونشناسنامه بخوانید.
وی افزود :سخن از گروهی از زحمتکشانی است که مشغول تعلیم و تربیت آینده سازان این مرز و بوم هستند بدون اینکه نامی از آنها در میان باشد.
این معلم شاغل در مدارس غیر دولتی بیان کرد :این مشکل موضوع یک نفر نیست بلکه سخن از حدود  2۴۴هزار معلم مدارس غیردولتی در سراسر کشور است که به اسم معلم هستند ،اما به دلیل شاغل
بودن در مدارس غیر دولتی نام نیروی آزاد بر آنها گذاشته شده و همین امر باعث شد بی توجهی مسئوالن را به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد :معلمی که اگر بخواهد خود را جایی معرفی کند کارت شناسایی و پرسنلی ندارد و صدور این کارت منوط به معرفی موسسه و مدیر مدرسه شده و سلیقه ای انجام میشود.
یکی دیگر از معلمان مدارس غیر دولتی گفت :من تا کنون موجب با سواد شدن  949نفر در پایه اول شدهام و در این زمینه سابقه  12ساله دارم اما در استخدام نیروهای نهضت که به مراتب تعداد
کمتری را با سواد کرده و سابقه کمتری دارند را جذب میکنند.
وی افزود :من و همکارانم همان کتابی را که در مدارس دولتی درس میدهند تدریس میکنیم و همان بخشنامهها و مسابقات را اجرا میکنیم ،در تمامی کالسهای ضمن خدمت پا به پای معلمان دولتی
شرکت میکنیم اما در راستای اشتغال پایدار و حقوق مزایایی مناسب ما فعالیتی انجام نمیشود.
درهمین رابطه،مدیرکل آموزش و پرورش استان البرزگفت :در حال حاضر بالغ بر  9هزارو  415نفر در مدارس غیردولتی استان البرز در حال فعالیت هستند.
وی در خصوص وضعیت استخدامی این افراد ،افزود :به استناد مفاد مواد  25و  26قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی نیروهای غیر رسمی مدارس غیردولتی طبق قوانین اداره کار
فعالیت میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در خصوص امکاناتی که شامل این افراد میشود و چند درصد از جامعه فرهنگیان استان را تشکیل میدهند ،بیان کرد :طبق مفاد ماده  25قانون تاسیس و اداره
مدارس و مراکز غیردولتی نیروهای غیر رسمی مدارس غیردولتی که حدودا  15درصد نیروهای شاغل آموزش و پرورش استان را تشکیل میدهند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرند.

*  -کانون نویسندگان ایران :رژهی حکمها

15

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر 9911

در خبرها آمده است :
حکم اعدام سه جوان ،امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی و دمحم رجبی ،به سبب شرکت در اعتراضات آبانماه  18در دیوان عالی کشور تأیید شد .
رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه ،ششم تیرماه ،از انتساب اتهام «فساد فیاالرض» به هشت نفر از شرکتکنندگان در اعتراضات گذشته در این استان خبر داد.
اگرچه درباره تایید حکم سه جوان معترض تکذیبیهای نیز منتشر شده؛ مسلم است که شعبه  1۲دادگاه انقالب اسالمی تهران حکم اعدام این جوانان  2۲و  27ساله را صادر کرده است .همچنین اتهام
«فساد فیاالرض» در مورد هشت معترض میتواند مقدمهی صدور حکم اعدام آنها باشد .چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم
اعدام در باره برخی معترضان بازداشت شده ،هر دو از یک نیاز حکومتی نشات میگیرد :سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه .اگر مشاهده میکنیم که دادگاهها فعالتر از پیش به
صدور حکمهای سنگین پرداختهاند از آن رو است که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه حتی برخی مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیشبینی ،و اینجا و آنجا ،مستقیم و به اشاره ،بیان
کردهاند .حال قرار است این رژهی حکمها و این مارش قضایی با پراکندن آهنگ هراس در جامعه جلوی بروز آن پیشبینی را بگیرد .نکتهی مورد نظر این نوشته اما درست وغلطِ آن پیشبینی نیست
بلکه تاکید بر حق آزادی بیان است .اعتراض شکلی از آزادی بیان و حق همگان است .هر کنش و واکنشی" ،سخت" یا "نرم" ،که منجر به سرکوب یا بازداشتن مردم از بهرهمندی از این حق شود
ضدیت تام با آزادی بیان است .حکمهای اعدام که به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای پرهیز مردم از اعتراض انشا و اجرا میشود فقط تباهی مهمترین حق؛ یعنی حق حیات انسان نیست بلکه
حق آزادی بیان او را نیز سرکوب میکند .بنابر این مخالفت با حکم اعدام اگر در هر جای جهان نگرش و رفتاری انسانی است در ایران آزادیخواهانه نیز هست .مردم ایران دالیل بیشتری برای
مخالفت با حکم اعدام دارند به ویژه نویسندگان و هنرمندانی که آزادی بیان را ،همچون هوا برای موجود زنده ،الزمهی کار خالقهی خود میدانند .برداشته شدن سایهی شوم حکم اعدام از سر جامعه
گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است.

*  -بازهم رسانه ای شدن خبرتیراندازی به سرویسهای رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اینبارتیراندازی به سرویس کارگران پتروشیمی بوعلی
ماجرا چیست؟ آیا رانندگان سرویسهای رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازهم در اعتصاب هستند؟
روز چهارشنبه  11تیر،خبر تیراندازی روزدوشنبه  1تیربه سرویس کارگران پتروشیمی بوعلی رسانه ای شد.
برپایه این گزارشات ،افرادی ناشناس روز دوشنبه  1تیربا اسلحه اقدام به تیراندازی به اتوبوس حامل کارگران مجتمع بوعلی در مسیر شهرک بعثت بندرماهشهر کردهاند که از قرار معلوم بدون خسارت
جانی چند گلوله به قسمتهایی از اتوبوس اصابت کرده است.
حادثه تیراندازی به سرویس کارگران پتروشیمی بوعلی تلفات جانی نداشت و موضوع کامال صنفی و در اعتراض به نرخ کرایهها بوده است.
درهمین رابطه فرماندار بندرماهشهر گفت :تیراندازی به سمت اتوبوس حامل کارگران پتروشیمی بوعلی خسارت جانی ندارد و تنها به نشانه اعتراض به نرخ کرایهها و نحوه پرداختی به رانندگان بوده
است.
بنا به گفته وی عوامل تیراندازی همگی شناسایی شدهاند و بزودی دستگیر خواهند شد.
قابل یادآوری است رسانه ای شدن خبر تیراندازی به سرویس رفت وآمد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مسبوق به سابقه است و روز یکشنبه  6بهمن  ،18پس از اعتصاب چندروزه رانندگان
سرویسهای رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض به سطح نازل در آمدشان هم خبر تیراندازی روز 5بهمن به سمت اتوبوس حامل کارگران پتروشیمی تندگویان با اسلحه
شکاری رسانه ای شد.
ماجرا چیست؟آیا رانندگان سرویسهای رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازهم دست به اعتصاب زده اند؟
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درهمین رابطه:
+رسانه ای شدن اعتصاب چندروزه رانندگان سرویسهای رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با ماجرای تیراندازی با اسلحه شکاری؟؟!!!
روز یکشنبه  6بهمن ،اعتصاب چندروزه رانندگان سرویس های رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض به سطح نازل در آمدشان باخبر تیراندازی روزگذشته به سمت اتوبوس
حامل کارگران پتروشیمی تندگویان با اسلحه شکاری رسانه ای شد.آیا کاسه ای زیر نیم کاسه است؟
صبح روزیکشنبه 6بهمن،فرماندار ماهشهرگفت :طی چند روز اخیر رانندگان اتوبوسهای ایاب ذهاب کارکنان شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض به نرخ کرایهها اقدام
به اعتصابات صنفی کرده بودند.
وی افزود :به دنبال این موضوع شورای ترافیک استان خوزستان به منظور یکسان سازی نرخ کرایهها و نحوه پرداختی برگزار شد که در آن جلسه مقرر شد نرخ کرایهها و یکسان سازی آن توسط
سازمان حمل و نقل پایانهها بررسی و به شورای ترافیک استان خوزستان اعالم شود.
فرماندار بندرماهشهر در ادامه با اشاره به تیراندازی روز گذشته(5بهمن) به اتوبوس حامل کارکنان شرکت پتروشیمی تندگویان خاطرنشان کرد ،:اما متاسفانه در این فاصله رانندگان تأمل نکرده و روز
گذشته یک راکب موتورسوار در 2۴کیلومتری جاده اهواز -بندرماهشهر به نشانه اعتراض به اتوبوس ایاب ذهاب کارکنان این پتروشیمی با اسلحه شکاری تیراندازی کرده است.
بیرانوند اضافه کرد :خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته و تنها خساراتی را به دستگاه اتوبوس وارد کرده است.
وی عنوان کرد:تالش برای شناسایی عوامل این تیراندازی ادامه داردو به زودی دستگیر خواهند شد.

*  -اعتراض به حکم خسرو صادقی بروجنی
وکیل خسرو صادقی پژوهشگر اجتماعی دربارهی حکم دادگاه موکل خود گفت :اظهار نظر از سوی فردی که متخصص محسوب میشود ،نمیتواند فعالیت تبلیغی یا اجتماع و تبانی باشد ،نوشتن مطلب
یک روزنامهنگار یا اینکه عضو یک کانال تلگرامی باشند ،اجتماع و تبانی نیست.
روز چهارشنبه  11تیر،پیام ابوطالبی زنوری به خبرنگار رسانه ای گفت« :از دو شیوه رأی صادره علیه آقای صادقی میتواند مورد بازبینی قرار گیرد .نخست این که اتهاماتی که متوجه آقای صادقی
شده و دادگاه تجدیدنظر نیز در مورد آنها حکم قطعی صادر کرده ،از جنس جرایم سیاسی است .این امر منصرف از دفاعیات ماهوی است که به هرحال دادگاه نپذیرفته است .بنابراین از آنجایی که
تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم بر عهده ی دادگاه است ،توقع ما این است که از طریق بررسی از طریق مراجع عالی و دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی شود .نکتهی دیگر این که با
تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب  22/۴2/1911مجلس شورای اسالمی و مستندا ً به تبصره ماده دو همان قانون «صدور حکم بیشتر از حداقل مجازات محتاج ارائه مستندات
است ».و از آن جایی که این قانون مساعدتر به حال مرتکب است آثار آن به آقای صادقی هم سرایت میکند.
او در پایان تاکید کرد« :اظهار نظر از سوی فردی که متخصص محسوب میشود ،نمیتواند فعالیت تبلیغی یا اجتماع و تبانی باشد ،نوشتن مطلب یک روزنامهنگار یا اینکه عضو یک کانال تلگرامی
باشند ،اجتماع و تبانی نیست .اینها نه وحدت قصدی دارند؛ نه مشخص است برای کدام جرم امنیتی میخواهند تبانی کنند .تبانی یک امر پنهانی است؛ چطور ممکن است کسی آشکارا در فضای مجازی
با اسم خود مطلب بنوسید و بعد به اجتماع و تبانی محکوم شود و این با سادهترین منطق زبان فارسی سازگار نیست و مراد قانونگذار هم این نبوده است ،بلکه کسانی که مخفیانه کاری کنند ،مثال یک
اقدام تروریستی کنند و قبل از آن اگر دستگیر شوند؛ آن اجتماع و تبانی محسوب میشود».
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*عدم تصویب افزایش211هزارتومان حق مسکن کارگران در هیئت دولت وپرداخت حق مسکن  211میلیون تومانی بهارستان نشینان
روز چهارشنبه  18تیر،در شرایطی عدم تصویب افزایش2۴۴هزارتومان حق مسکن کارگران در هیئت دولت از طرف معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و فاه اجتماعی رسانه ای شد که دوروز
پیش پرداخت حق مسکن  2۴۴میلیون تومانی بهارستان نشینان در رسانه ها منتشر شده بود.
حاتم شاکرمی به خبرنگار رسانه ای گفت :گرچه در شورای عالی کار تصویب شد که حق مسکن کارگران از یکصد هزار تومان به  9۴۴هزار تومان افزایش یابد ،اما این مصوبه هنوز برای اجرا در
دولت تصویب نشده است .مصوبه افزایش حق مسکن کارگران گرچه در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و یک جلسه برای آن گذاشتهاند ،اما مصوبه شورای عالی کار و مصوبه کمیسیون
اقتصادی دولت به منزله پیشنهاد تلقی میشود و در صورتی که در هیأت دولت تصویب شود ،اجرا خواهد شد.
روز دوشنبه  16تیر ،یکی از بهارستان نشینان به خبرنگاران گفت :اولین حقوق ماهیانه نمایندگان مجلس 11میلیون تومان به عالوه  2۴۴میلیون تومان بابت مسکن و 2۴میلیون تومان هم برای سایر
هزینهها به حساب ما واریز شد.

*به شیشه کردن خون کارگران توسط کارفرمایان با گرفتن چک وسفته هنگام عقد قرارداد زیر سایه سکوت وزارات کار ومسئولین ذیربط
کارفرمایان با گرفتن چک وسفته از کارگران هنگام عقد قرارداد زیر سایه سکوت وزارات کار ومسئولین ذیربط مشغول به شیشه کردن خونشان هستند.
روز چهارشنبه  18تیر،کارگر یک واحد تولیدی به خبرنگار رسانه ای گفت :کارفرمایم زمان استخدام از من 7۴میلیون چک خواست که یکی از اقوام آن را در اختیارم گذاشت و من هم به کارفرما دادم.
حاال کارگاه تعطیل شده و کارفرما را برای پس گرفتن چک پیدا نمیکنم و نگرانم چراکه در چک قید امانت را هم نیاوردهام.
وی ادامه داد :در زمان دایر بودن کارگاه هم کامال احساس میکردم برده کارفرما شدهام چرا که جرأت هیچ اعتراضی به هیچ کدام از مسائل کار و مشکالت آن نداشتم.
کارمند فروش یک شرکت تولیدی دیگر هم گفت :در ابتدای کارم بااینکه ماهی بیش از 5۴میلیون تومان تبادل مالی با مشتریان ندارم اما کارفرمایم  15۴میلیون تومان سفته و چک از من گرفت و در
قرارداد هم ذکر نکرده است و نمیدانم عاقبت این نوع ضمانت چه خواهد شد.
وی افزود :حاال مجبورم هرچه کارفرما میگوید انجام دهم چراکه عمالً آبرویم در گرو کارفرماست و اگر بیکاری به من فشار نمیآورد هیچوقت این ضمانت را با این مبلغ سنگین نمیدادم تا کارفرما
خونم را توی شیشه کند.
موارد اینچنینی زیاد است و بسیاری هستند که برای بهکارگیری در مجموعهای به این خواسته کارفرمایان تن داده و به استخدام درمیآیند بدون اینکه از عواقب احتمالی این کار خبر داشته باشند.
یک حقوقدان و متخصص حقوق کار و تأمین اجتماعی در این رابطه گفت :در قانون کار در رابطه با گرفتن چک و تضمین از کارگر هیچ بحثی نشده است و این موضوع بستگی به توافق کارگر و
کارفرما دارد که تضمینی از طرف کارگر ارائه بشود یا خیر و بعضی مواقع شغل کارگر ایجاب میکند در قبال انجام کار یا وسیلهای که در اختیارش قرار میگیرد ،تضمینی مثل سفته تحویل کارفرما
میدهد تا ضمانتی برای حفظ و نگهداری وسیله دریافتی باشد.
وی افزود :ولی متأسفانه برخی کارفرماها از کارگر بهقصد سوءاستفاده سفته دریافت میکنند و وقتی کارگر در پایان قرارداد و یا پایان کار برای دریافت مطالبات دادخواستی ارائه میدهد ،کارفرما از
این سفته برای جلوگیری از مطالبه حق و حقوق از طرف کارگر سوءاستفاده میکند.
این حقوقدان تأکید کرد :بهترین کار این است که تا جایی که امکان دارد کارگر نباید سفته یا چک به کارفرما بدهد و اگر وسیلهای تحویل او نمیشود یا کارش بهگونهای است که نیازی به ضمانت ندارد از
دادن ضمانت خودداری کند.
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وی افزود :اگر کارگر مجبور به تحویل سفته شد با رعایت نکاتی باید این کار را انجام دهد .حتما ً باید شماره سفته و مشخصات سفته یا چک در قرارداد ذکرشده باشد که دریافت سفته مذکور بابت چه
دلیلی بوده است و حتما ً مشخص شود که تضمین در زمان عقد قرارداد در قبال کار از کارفرما گرفته شده است.
وی در رابطه بااینکه چرا باید در قرارداد شماره سفته یا نوع ضمانت قید شود گفت :علت این است که ممکن است این سند در اختیار شخص ثالثی قرار بگیرد و کارگر در این پرونده مدیون شناختهشده
و اثبات عدم صحت دین کار سختی برای کارگر خواهد بود.
وی توضیح داد :رعایت این نکته این حسن را دارد که اگر بعد از اتمام قرارداد اگر چک یا سفته یا سند ضمانت به اجرا گذاشته شود ،کارگر میتواند به استناد قرارداد اعالم کند آن سند را در ازای کار
به امانت سپرده است و کارفرما حق استفاده غیرازآن را ندارد.
اوادامه داد :اگر اختالفی بین کارگر و کارفرما در مورد سند ضمانت روی دهد مراجع رسیدگی اداره کار بههیچوجه به آن رسیدگی نکرده و وارد موضوع نمیشوند و رابطه کارگر و کارفرما و ضمانت
کارگر دو مقوله جدا از هم هستند و کارفرما نمیتواند در مراجع رسیدگی اداره کار ادعایی در خصوص ضمانت داشته باشد و مرجع رسیدگی به آن مراجع قضائی خواهند بود.
وی تصریح کرد :البته درصورتی که کارفرما مدعی شود نسبت به پیگیری ضمانت در مراجع قضائی اقدام کرده است ،هیئت رسیدگی اداره کار ممکن است حکم به «اناطه» دهد به این معنا که رسیدگی
به اختالف کارگر و کارفرما را منوط به صدور حکم دستگاه قضا نماید و این به شرطی است که مرجع حل اختالف کار ،به این تشخیص برسد که صدور رأی دستگاه قضا در رسیدگی به اختالف کارگر
و کارفرما مؤثر است مگر اینکه مثالً شکایت کارگر به خاطر عدم پرداخت حق بیمه وی باشد و شکایت کارفرما در دستگاه قضا به مطالبه کارگر از وی ارتباطی نداشته باشد که در این صورت هم
هیئت اختالف از اناطه خودداری میکند.

*بی توجهی مدیریت شرکت واحد نسبت به نظارت بر توزیع ماسک برای رانندگان خطوط بی آر تی میتواند جان این زحمت کشان را به خطر بیاندازد
براساس گزارشات رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد از سامانه های مختلف خطوط بی آرتی ,الخصوص سامانه یک تعداد ماسک های توزیع شده بین رانندگان درماه گذشته تنها پنج عدد بوده
است  .درحالی که این ماسک ها براساس استاندارد های تعریف شده  ،فقط هشت ساعت میتواند از ورود ویروس مرگبار کرونا جلوگیری کند و در واقع راننده نهایتا پنج روز کاری در یک ماه را
میتواند از ماسک های توزیع شده استفاده کند از طرفی هم در جداسازی بین راننده درحین کار با مسافرین  ،آنقدر در پالستیک صرفه جویی کرده اند که این نوع کشیدن پالستیک هیچ کمکی به جلوگیری
از ورود ویروس به کابین راننده نمی کند و باید پالستیک طوری نصب شود که بطور کل محوطه مابین راننده و مسافران را بپوشاند.
متاسفانه این بی توجهی ها وسهل انگاری ها ازسوی مدیریت شرکت واحد و عوامل نظارت کننده و مسئوالن مدیریتی در حالی صورت میگیرد که با شیوع مجدد بیماری کوید  11شاهد افزایش بی سابقه
تعداد قربانیان و مبتالیان بر اساس اعالم آمارهای رسمی روزانه درکشور هستیم بطوری که امروز نوزدهم تیرماه  221نفر از هموطنان قربانی این بیماری مرگ بار شده اند و توصیه های جدید
سازمان بهداشت جهانی و تاکید مقامات مسئول بهداشتی درکشور برای ماسک اجباری شده است
در همین خصوص براساس آمار اعالمی از سوی مدیر عامل شرکت واحد در روزهای گذشته بیش از  2۴۴راننده اتوبوس به بیماری کرونا مبتال شدند و تعدادی هم در همین چند روز گذشته در اثر
بیماری کرونا فوت کرده اند اما متاسفانه با وجود جدی بودن خطرات جانی برای رانندگ ان ناوگان حمل ونقل عمومی درتهران باز هم مدیریت شرکت واحد هیچ نظارتی برای اقالم پیشگیرانه حفاظتی
برای پیشگیری از مبتال شدن رانندگان زحمت کش و کارگران شرکت واحد ندارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد به مدیر عامل شرکت واحد تاکید میکند اگر توانایی توزیع ماسک را بطو ر روزانه برای همکاران شاغل در خطوط و تعمیرگاهها ندارید میتوانید ماهانه مبالغی جدا از
حقوق شان به حساب هایشان واریز کنید تا کارگران ورانندگان شرکت واحد خودشان اقدام به خرید ماسک و اقالم حفاظتی و بهداشتی درجهت جلوگیری از ویروس کرونا بکنند تا حداقل بتوانند جان خود
وخانواده هایشان را برای بدست آوردن لقمه نانی حفظ کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
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*صحبت های کوتاه ،اما درد آور کارگرانی که اتوبوس های شرکت واحد را ضدعفونی میکنند وحقوقشان را دوماه یکبار پرداخت می کنند که درخواست انتشار پیامش را از تلگرام سندیکای کارگران
شرکت واحد داشته اند
سالم ماکارگران تهران میدان آزادی هستیم اتوبوس های را ضدعفونی میکنیم خواهش میکنم این پیام را به حراست اتوبوس رانی ومسوالن شرکت پیمانکاری اطلس یاس سپید که االن ماهنوزه حقوق
خرداد ماه را دریافت نکردیم  9تا کارگر هستیم  18۴اتوبوس را ضدعفونی میکنم واز اسفندماه تا االن کارمیکنم هنوز من را بیمه نکردند ما باجون دل داریم کار میکنیم ولی به ما رسیدگی نمیکنند
پیمانکارگفته حقوق خرداد ماه 1۴مرداد ماه میدم به خدا این کار درست نیست خواهش میکنم این پیام توکانال بگذارید تا همه مردم ببیند واقعا ما باجون مان داریم بازی میکنم االن دولت حقوق هارا زیاد
کرده به ماه گفتد اسفند ماه اومدی سرکار حقوق ما 22۴۴بود گفتم بعداز فروردین ماه حقوق بیشترمیکنم 21۴۴من خیلی تو زندگی مشکالت دارم خواهش میکنم توتلگرام پخش کنید شاید رییس کل
اتوبوس رانی ومسوالن شرکت به ماه کمک کنند حقوق مارا به موقع پرداخت کنند باتشکر فراوان از شما ممنونم

*گزارش دیدار فعاالن صنفی فرهنگیان با  7معلم خراسانی
در روز شنبه  21تیرماه  1911نمایشی از توانایی و همبستگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران رقم خورد.
در این روز که بدون فراخوان عمومی بیش از  6۴تن از نمایندگان تشکلها و فعاالن صنفی از سراسر ایران برای پشتیبانی از  7تن از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ،که به خاطر
احقاق حقوق خود و تالش برای بهبود سیستم آموزش و پرورش فرزندان ایران  ،در مرحله ی دادگاه بدوی توسط آقایان جوان و جوهری به  41سال زندان  ،شالق و تبعید محکوم شده اند ،و در شعبه ی
 4دادگاه تجدید نظر این احکام ظالمانه توسط دمحم عسکری مقدم  ،رئیس شعبه و مستشاران وی عباسعلی نظری و حسن نوری تایید شد ،در کنار سایر فعاالن صنفی در شهر بجنورد حضور یافتند.
در نخستین گام این همایش بزرگ ،نمایندگانی از تشکلها :
اسکندر لطفی« تشکل مریوان»،عزیز قاسم زاده«تشکل گیالن»،حسین سالمی«تشکل مازندران»،محمود صفدری ویعقوب یزدانی « تشکل خراسان شمالی» ،حکیم الهی « فعال صنفی خراسان
رضوی»،محمود مالکی «تشکل بوشهر»،احمد قادری« تشکل سقز وزیویه »،رسول بُداقی « تشکل اسالمشهر»حضور داشتند  ،و به نمایندگی از سایرین ،با مدیرکل ارجمندآموزش و پرورش استان
خراسان شمالی ،جناب سعیدی و مشاور حقوقی سازمان آ.پ در دفتر ایشان دیدار کردند.
در این دیدار که دوساعت طول کشید ،پیرامون راههای اثبات بی گناهی متهمان این پرونده ی ساختگی و تبرئه ی متهمان بحث و تبادل اندیشه شد.
در پایان این دیدار قرار شد،جناب سعیدی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ،با مشورت مشاور حقوقی سازمان آموزش و پرورش استان با مسئولین قضایی  ،در راستای تبرئه ی
متهمان این پرونده رایزنی و نامه نگاری کند.
در طول ساعات مذاکره ،سایر معلمان و فعاالن صنفی،که از نقاط دور و نزدیک ایران برای ابراز همراهی  ،تا تبرئه ی آنان ،به بجنورد سفرکرده بودند،در نماز خانه ی سازمان آموزش و پرورش
نشسته و چشم به راه بازگشت نمایندگان خود در این دیدار بودند.
همچنین مهمانان در این نشست خواستار حضور آقایان ابوالفضل ژیان فر و عباس پناهی  ،مسئولین تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی ،که با پرونده سازی جعلی  ،حکم
بازنشستگی زود هنگام جناب دمحم رضا رمضان زاده را از شغل شریف معلمی صادر کرده اند ،در جمع خود شدند.
اما آنان با سرافکندگی از جمع گریخته و از حضور برای پاسخگویی خودداری کردند.
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همچنین در این مرحله دیدارهایی با استانداری خراسان شمالی و دادستان استان انجام شد که گزارش آن نیزبه زودی پخش خواهد شد.
منبع:کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

*احکام اعدام معترضین شرکت کننده در خیزش آبان  18باید فورا لغو شود
دستگاه قضایی حکومت به ریاست صلواتی قاضی پرسابقه در صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی ،حکم اعدام برای سه جوان معترض ،مبارز و حق طلب به نامهای امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی و
دمحم رجبی به جرم شرکت در خیزش توده ای آبان  18صادر کرده است .این حکم ضد بشری توسط دیوان عالی کشور تایید گردیده است.
در اصفهان نیز  8نفر و در بعضی از شهرهای دیگر افرادی به همین جرم به اعدام محکوم شده اند .
حکومت که به گفته سران و مقاماتش ،خود را در مقابل تامین معیشت مردم ناتوان و به زانو درآمده می بیند ،راهی غیر از دست بردن به خشونت ،کشتار و اعدام معترضان به نابسامانی اقتصادی،
گرانی ،فقر و گرسنگی را در مقابل خود نمی بیند.
قتل عام هزاران انسان معترض به افزایش یک شبه سه برابری قیمت بنزین در آبان  18و بازداشت و شکنجه و زندانی نمودن هزاران نفر دیگر طی سه روز ،وحشت دستگاههای حکومتی از گسترش
آن اعتراضات مردمی بود که خود را در قالب حمله خونین به معترضین نشان داد .وحشتی که قبل از خیزش آبان  18از زبان سران به همدیگر هشدار داده می شد و بعد از آن کشتار ،امروزه با نگرانی
سراسیمگی بیشتر از زبانشان جاری است.
هشدارهای امنیتی مقامات به همدیگر که حتی از طرف وزیر بهداشت برای آماده باش به فرماندهان امنیتی ،انتظامی و رئیس دولت برای مقابله با خیزشهای میلیونی گرسنگان داده می شود ،نشان از آن
است که کشتار خونین آبان  18با تمام ابعاد جنایتکارانه اش نتوانسته است ،مردم به جان آمده را ساکت و منکوب کند .هشدارهای مقامات جدی هستند! زیرا خشم و نفرت ده ها میلیون انسان به فقر و
گرسنگی کشانده شده که عامدانه بی دارو و درمان به دست بالی کشنده ویروس کرونا سپرده شده و هر روز خیلی از انسانها را قتل عام می کند ،جدی است .عالوه بر این زخم ناشی از قتل و کشتار
هزاران کودک ،نوجوان ،جوان و میانسال توسط تفنگ بدستان سرکوبگر همچنان بر جسم و روان جامعه چنگ می کشد .مردمی که هم اینک نیز به خاطر شانه خالی کردن دولت و حکومت در قبال
مسولیت تامین معیشت دوران کرونایی و تامین دارو و درمان برای مبتالیان به کرونا ،هر روز عزیزان جانباخته خود را روانه قبرستان می کنند و به عزایشان می نشینند ،آرام نخواهند نشست و
نظارهگر نخواهند ماند .
صدور احکام اعدام برای این سه جوان ،اقدامی جنایتکارانه به قصد مرعوب کردن مردم و پیشگیری از وقوع شورش های گرسنگان است که سران و مقامات مدام با اضطراب و دلهره به همدیگر
هشدارش را می دهند .
این احکام باید وسیعا مورد اعتراض واقع گردند و خواهان لغو فوری آن و آزادی بالفاصله و بدون قید و شرط امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی ،دمحم رجبی و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شد.
24تیر1911
 -1اتحاد بازنشستگان ایران
 -2انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 -9سندیکای نقاشان البرز
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919
 -4شورای بازنشستگان ایران
 -5گروه کارگران و معلمان  11اسفند
 -6گروهی از فعالین کارگری سقز
 -7گروهی از فعالین لغو کار کودکان
 -8تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
 -1دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 -1۴دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
 -11جمعی از دانشجویان دانشگاههای مشهد
 -12جمعی از دانشجویان دانشگاه های هنر تهران
 -19بازنشستگان فلزکار مکانیک
 -14گروه شورای همبستگی کارگری
*منیره عبدی:همسرعزیزم زادروزت خجسته باد
۲امین سالی هست که روز تولدت را در زندان میگذرونی...
به امید آزادی همه انسان های آزاده
 28تیرماه11
اسماعیل عبدی معلم زندانی
۰۲سالگی

*ندادن ماسک به رانندگان سامانه پنج شرکت واحد بصورت روزانه
مدیریت ناکارآمد سامانه پنج شرکت واحد با وجود اوجگیری دوباره ابتال به ویروس کرونا ،در بعضی از روزها حتی به رانندگان ماسک هم نمیدهد .این در حالی است که رانندگان شرکت واحد به دلیل
جابجایی مسافر در شهر از جمله مشاغل پر خطر از نظر ابتال به ویروس کرونا هست.
بنابر گزارش موثق رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
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مدیریت سامانه پنج فقط به رانندگانی که اتوبوس دارند روزانه یک ماسک از نوعی که ایمنی مناسبی ندارد ،میدهد .و به رانندگانی که اتوبوسشان در تعمیرگاه متوقف باشد حتی یک ماسک روزانه را
هم نمیدهد و این در شرایطی است که رانندهای هم که اتوبوساش متوقف است به دلیل اینکه در محیطی قرار دارد که رانندگان شاغل دایما رفت آمد میکنند در معرض شدید ابتال به ویروس کرونا قرار
دارد.
بنا بر همین گزارش راننده باید بصورت روزانه به ناحیه مراجعه کند تا ماسک را تحویل بگیرد بنابراین ساعاتی از روز را عمال هیچ ماسکی ندارد و ترتیبی داده نشده تا به محض تحویل اتوبوس
ماسک به ایشان تحویل گردد .در میانه کار ماسک تحویل داده شده به هر دلیل قابل استفاده نباشد دیگر به راننده ماسک داده نمیشود.
راننده این سامانه اظهار میدارد در روز جمعه شاغل شدم و به ناحیه مراجعه کردم که ماسک تحویل بگیرم اما بمن گفتند چون امروز تعطیلی است ماسک توزیع نمیشود .چطور به رانندهای که در روز
تعطیل شاغل میشود ماسک نمیدهند؟ مگر در تعطیالت ویروس کرونا هم تعطیل است و خطر ابتال وجود ندارد؟
گزارش شده است امروز شنبه هم  28تیر هم به رانندگان این سامانه ماسک داده نشده است .همچنین اتوبوسهای این سامانه ضدعفونی نمیگردند.
مدیریت شهری باید پاسخگوی اهمال مدیریت شرکت واحد در خصوص عدم تامین تجهیزات مراقبت فردی برای رانندگان زحمتکش باشد و هیچ عذری در اینخصوص پذیرفته نیست.

*  -بیگاری کشیدن اززنان كارگر تحت لوای دوره آزمایشی و غفلت مصلحتی وزارت کار
متاسفانه این روزها یکی از معضالت جدی برای گروهی از جویندگان کار به خصوص خانمهای متقاضی کار (بر اساس بررسی های به عمل آمده از بازار کار و با توجه به آگهی های منتشر شده از
سوی شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک) چالشی به نام دوره آزمایشی است.
کارفرمایان به جویندگان كاراعالم مي كنند ماه اول و یا حتی چند ماه اول به صورت آزمایشی است و در دوره آزمایشی هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه نخواهند داشت و متعاقبا ً هم
ماه های بعدی نیز به بهانه های مختلف از پرداخت حقوق و مزایای قانونی طفره می روند .به گونهای برخورد میکنند که کارگر بعد از یک دوره کار چند ماهه و به دلیل عدم دریافت هیچ گونه وجهی
مجبور به قطع همکاری شود و کارفرمایان نیز با همین شگرد عده دیگری را استخدام می کنند و این سیکل غیر قانونی و معیوب تکرار می شود.
گویا برای برخی از کارفرمایان استثمار كارگران به خصوص خانم ها امری بدیهی شده است و آنها به دلیل خالء دستگاههای نظارتی ،هیچ واهمه ای از تکرار چنین شیوه های وقیحی ندارند و در این
میان کارگر به دلیل فقدان مدارک مستند که رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید از پیگیری مطالبات خود از سوی مراجع مربوطه نیز محروم می شود.
این در حالی است که به استناد ماده  11قانون کار دوره آزمایشی تعریف خاص خود را دارد وکارفرما مکلف است در دوره آزمایشی حقوق و مزایای کارگر را برابر قانون پرداخت نماید در قانون کار
دوره آ زمایشی که کارفرما هیچگونه تعهدی به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و بیمه و رعایت ایمنی و بهداشت غیره نداشته باشد ،وجود ندارد و متاسفانه این مسئله یکی از شیوههای رایج برخی از
کارفرمایان شده است که هر روز نیز به تعداد آنها اضافه می شود.
از طرفی به استناد ماده  16قانون کار نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار به عهده بازرسین کار ادارات کار می باشد چرا که کارگر به دلیل فقدان مدارک و با توجه به شرایط بیمارگونه بازار
کار که بین عرضه و تقاضا توازن و همخوانی وجود ندارد و به دلیل ترس از دست دادن کار ،مجبور به پذیرش چنین شرایطی می شود.
بنابراین رسالت دستگاههای نظارتی و به ویژه بازرسین کار در چنین شرایطی می تواند محلی بسیار تاثر گذار باشد که متاسفانه به نظر میرسد بازرسین محترم کار وظیفه و رسالت خود را فراموش
کرد ه اند.
آنها مکلفند که به کارگاهها سرکشی کرده و از وضعیت کارگران آگاهی پیدا کنند بنابراین به نظر می رسد که وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به عنوان دستگاه متولی باید با حساسیت بیشتری نسبت
به این موضوع ورود كند و جلوی این اقدامات غیر قانونی ،غیر اخالقی و غیر حرفه ای را بگیرد.
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*  -بازی کردن مدیران شرکت توزیع سیمان آالداغ بجنورد با جان کارگران وخانواده هایشان برای سود اندوزی بیشتر
شرکت توزیع سیمان آالداغ که بزرگترین شرکت توزیع سیمان  ،کارخانه سیمان بجنورد در سطح کشور است به دلیل شیوع بیماری کووید 11بین کارگرانش در معرض تعطیلی موقت قرار گرفت.
شرکت آالداغ بجنورد با بیش از  9۴کارگرکه اصلی ترین درگاه خرید سیمان با تناژ باالست ،هفته گذشته فعالیتش را به دلیل ابتال کارگرانش به بیماری کووید  11یکی پس از دیگری به حالت نیمه تعلیق
درآورد.
در ابتدای هفته گذشته با مرخصی استعالجی بدون نسخه یکی از کارگران که دارای عالی م بیماری کووید 11بود مخالفت شد .نتیجه آزمایش خون این کارگر وتایید ابتالیش وقتی اعالم شد که تعدادی
دیگر از کارگران این شرکت هم مبتال شدند و تا درروزهای آخرهفته گذشته تعداد زیادی از آنها یا در بیمارستان بستری شدند و یا مجبور به قرنطینه خانگی شدند.
خاطرنشان میشود که پیش ازشیوع این بیماری در شرکت آالداغ،کارگران در خواست تجهیزات بهداشتی الزم برای مقابله از جمله ماسک ،مواد زد عفونی کننده و...کرده بودند که مورد موافقت مدیران
شرکت قرار نگرفت وبعبارتی دیگر برای سود اندوزی بیشترجان کارگران وخانواده هایشان را به بازی گرفتند.

