
 9911 اسفند -ران ای روزشمار رویدادهای کارگری در

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران 

 کلن –فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران : تهیه و تنظیم توسط

(91) 

 

 

 (       است زیر ، نشانه تفکیک موضوعاتموضوعیشماره های )

 9شرکت ها      اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و      1   حقوق های عقب افتاده          9رزات کارگران     مطالبات و مبا

           7همبستگی ها                  6...    سرکوب، زندان و         5    حوادث محیط کار      4خصوصی سازی       

 دو ضمیمه ها مالحظه کنی اطالعات بیشتر را در دو قسمت یادداشت ها

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

 یاز کارگران بازنشسته استان زنجان نسبت به عدم اجرا یشمار  - کارگران بازنشسته زنجان 1911اسفند  1 1 1

و  نمیلیو 9میلیون ولی حقوق  1با خط فقر، قانون کار حیصح

سهام  یاعتراض به نحوه واگذار زیبازنشستگان و ن یمستمر

زنجان تجمع کردند یشستا ؛ مقابل استاندار یشرکتها . 

 رانیمد ییو عدم پاسخگو المیا یمیادامه اخراج کارگران پتروش 222 پتروشیمی ایالم " " " 9 2

اخراج کارگران همچنان ادامه دارد و سفره کارگران و مجتمع 

 یکاریب مهیکه نه ب شود یم تر یخال یدر حال شانیاه خانواده
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 ( 1)  .به بازگشت به کارشان را دارند یدیاند و نه ام گرفته

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

               کنون تا ۸آهن کرمان از برج  کارگران خطوط راه - راه آهن کرمان 1911اسفند  1 2 9

                  را از شرکت طلب دارند و با توجه به شانیها حقوق

                    اریبس طیدر شرا یشتیمع ی دهیو مشکالت عد یگران

                       کارگران راه آهن لرستان نیهمچن. قرار دارند ینامناسب

                ت تراورس هستند که در استخدام شرک یکارگران هیو کل

             زیرا ن یدیجدا از چند ماه معوقات هنوز مبلغ ع

 .اند نکرده افتیدر

 ینجات یبه همکار بازنشسته ما، عل یتیو امن ییقضا دستگاه 1 فعال کارگری شوش " " " 6  4

اعالم  دیتحمل پنج سال زندان با یفشار آورده است که برا

 ( 2. ) حضور کند

، براثرآتش در شهر صومعه سرا یتراشکار کارگر یک مغازه 2 2 تراشکاری صومعه سرا " " " 5 5

 .منتقل شدند مارستانیو به ب یدچار سوختگسوزی 

برای احقاق حقوق (شرکت تراورس)کارگران راه آهن لرستان - راه آهن لرستان " " 2 1 6

متن  .دبرحقشان فراخوانی برای اعتصاب سراسری منتشر کردن

 ( 3)  :این فراخوان بشرح زیراست

میدان )لگد مال شدن حقوق کارگران  شرکت ایران افق دهلران - شرکت ایران افق دهلران " " " 1 7

زیر سکوت مصلحتی ( نفتی چشمه خوش ، پایدارغرب وآبان

 ( 4)  .مسئوالن کماکان ادامه دارد

                          انجمن برای اعتراض به حکم این عضایجمعی از ا 1 انجمن فرهنگی نوژین سنندج " " " 6 ۸

                 سال حبس تعزیری زارا دمحمی مقابل دادگستری سنندج 5

 .تجمع کردند

ساله حین کار جوشکاری در طبقه ششم یک  04یک کارگر  1 جوشکاری کرج " " " 5 1

به پایین متری  04پروژه ساختمان سازی در شهر کرج از ارتفاع

 .سقوط کرده و جانش را از دست داد
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ساله حین کارتعمیر ساختمان دریکی از محالت  55یک کارگر 1 کار ساختمانی یزد " " " 5 12

 .شهرستان یزد براثرریزش سقف برویش جان خودراازدست داد

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 اتشرح و مالحظ

کارگران بازنشسته و مستمری  چندین شهر 1911اسفند  9 1 11

 بگیران

، کارگران بازنشسته (آذرماه سال جاری 43از)برای ششمین بار -

ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای انعکاس هرچه 

بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق دست به 

 اردبیل، در شهرهای اراک، تجمع مقابل سازمان تامین اجتماعی

 رشت، تبریز،تهران،خرم آباد، ایالم،بجنورد، اهواز، اصفهان،

مشهد،  کرمانشاه، کرج، قزوین، شوشتر، شوش، ساری، دزفول،

 ( 5)  .زدند.....یزد و  نیشابور،

آموزش دهندگان نهضت  تهران " " " 1 12

 سوادآموزی

دهندگان  آموزش، 1044همزمان با بررسی جزییات الیحه بودجه  -

نهضت سواد آموزی درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به 

 .عدم تبدیل وضعیت برای باری دیگرمقابل مجلس اجتماع کردند

آموزش دهندگان  :تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

به بعد در مورد وضعیت 1334نهضت سوادآموزی از سال 

 .استخدامی شان بالتکلیف هستند 

برای پنجمین بار، معلمان غیرانتفاعی سراسر کشوربرای  - معلمان غیر انتفاعی سراسر کشور " " " 9 19

 .اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس تجمع کردند

برای اعتراض نسبت به سطح نازل حقوق مقابل  برای باری دیگر 16222 نیروهای خدماتی مدارس سراسر کشور " " " 1  14

مندی از مزایایی  باباهای مدارس بدون بهره .جلس تجمع کردندم

العاده شغل، اضافه کار و حقوق مکفی در حال فعالیت  هچون فوق

سالی  14هزار نفر از نیروهای خدماتی مدارس،  11هستند و 

هزار  544میلیون و  4شود که به صورت قراردادی با حقوق  می

ه کار در دو مدرسه بدون اضاف. تومان مشغول به کار هستند

العاده  مشغول به کار هستند، از سوی دیگر مزایایی مانند فوق

ویژه که شامل حال سایر کارکنان مدرسه شده است، مشمول حال 

 .شود سرایداران و خدمتگزاران نمی
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معلمان حق التدریسی و  سراسر کشور " " " 1 15

 قراردادی

وربرای اعتراض التدریس و قراردادی کش معلمان حق جمعی از -

توسط آموزش و  (تعیین صالحیت معلمی) نسبت به  آزمون اصلح

 .پرورش دست به تجمع مقابل مجلس زدند

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

س برخی از مناطق تهران و جمعی از معلم های حق التدری - معلمان حق التدریسی شهر 1911اسفند  9 2 16

شهرستان ها  برای اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حقوق 

بار دیگر کالس های شاد را   حق التدریس خود و وعده های پوچ

 ( 6)  .تعطیل کردند

کارگران درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی  - کارخانه هپکو اراک " " " 9و  2 17

ی توخالی دست به راهپیمایی،تجمع وحمل ومعیشتی و وعده ها

نمادین تابوت آرم شرکت در خیابان های شهراراک ازجمله 

از برج ده حقوق آنها  .حوالی اداره کل تامین اجتماعی زدند

ایم؛ قبل از آن هم مزایای مزدی به ما نپرداختند؛ نگران  نگرفته

 !ایم ها به ستوه آمده آینده تولید هستیم و از بدعهدی

شرکت های )برای دومین روز متوالی، صدها کارگر پروژه ای  422 پاالیشگاه آبادان " " " 2 1۸

دراعتراض به ( پیمانکاری اکسیر صنعت، سکاف و آبادراهان

عدم پرداخت حقوق ومطالبات ازرفتن برسرکارشان خودداری 

کارگر پروژه ای  044.کرده ودرمجوطه پاالیشگاه تجمع کردند

عت، سکاف، آبادراهان از دیروز برای شرکتهای اکسیر صن

دریافت عیدی و مزایا و حقوق دی ماه و بهمن ماه در محوطه 

 .پاالیشگاه دست به اعتصاب زدند که تا هم اکنون ادامه دارد

ای پتروشیمی ایالم درادامه  جمعی از کارگران پروژه 122 پتروشیمی ایالم " " " 1 11

دست به تجمع  مقابل این  نامه جذب اعتراضاتشان نسبت به شیوه

 ( 7)   .شرکت زدند

با انتشارپیامی از  (شرکت تراورس)کارگران راه آهن هرمزگان - راه آهن هرمزگان " " 4 7 22

 ( 5)  .سراسری حمایت کردند فراخوان اعتصاب

ارشان کارگران پیمانی پارس جنوبی درادامه کنش های دامنه د - کارگران پیمانی پارس جنوبی " " "  21

برای افزایش دستمزد،پایان دادن به تبعیض ها محرمانه بودن 
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قراردادها،اذیت وآزارهمکاران حق طلب وسکوت مصلحتی اداره 

کار و امور اشتغال منطقه ویژه نامه ای خطاب به مسئوالن 

منجمله نمایندگان مجلس نوشتند ویکی از نمایندگانشان را به 

 ( 3)  .دتهران جهت ثبت در مجلس اعزام کردن

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

های علوم پزشکی  اعتراضات کارکنان شرکتی دانشگاه - دانشگاه های علوم پزشکی چند شهر 1911اسفند  4 2و  1 22

کشورنسبت به پایمالی حقوقشان منجمله عدم پرداخت مطالبات با 

 ( 14)  .ی تجمع در شهرهای مختلف کماکان ادامه داردبرپای

آمورش دهندگان نهضت  چندین شهر " " " 1 29

 سوادآموزی

دهندگان برای اعتراض نسبت  برای دومین روز متوالی، آموزش -

 .به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس تجمع کردند

مربیان درادامه اعتراضات دامنه  وز متوالی،برای دومین ر - مربیان پیش دبستانی اهواز -ایذه  " " " 1 24

 دارشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل

 .بهارستان نشین این شهرستان دراستان خوزستان زدند ساختمان

برای باری دیگر، کارگران شهرداری الوند اعتراضشان را نسبت  ۸2 شهرداری الوند " " " 2 25

وق وحق بیمه وبی تفاوتی مسئوالن به عدم پرداخت بموقع حق

 .شهرستان البرز واستان قزوین،ابرازکردند

از دست دادن سرپناه بدنبال زلزله اخیر قوزباالی قوزکارگران  ۸7 شهرداری سی سخت " " " 2 26

 ( 11)  .شهرداری سی سخت با ماه ها حقوق معوقه شده است

بازپرسی به جوانمیر مرادی،  0لکترونیکی از شعبه طی ابالغیه ا 1 فعال کارگری کرمانشاه " " " 7 27

ارجاع پرونده وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به شعبه یک دادگاه 

 .انقالب کرمانشاه، اعالم گردید

یورش نیروهای انتظامی بفرمان شورای تامین وامام جمعه  - عدن البالغم اسفراین " " 5 6 2۸

 غ وبازداشت ده ها شهرستان اسفراین به کارگران معدن آلبال

 ( 14. ) نفروضبط وسایل کارشان بدنبال یک درگیری

تجمعات اعتراضی اهالی خشمگین سراوان نسبت به کشته  12 سوخت بران سراوان " " " 7و  6 21

وزخمی شدن ده ها سوخت بر در مرز شمسر شهرستان سراوان 
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 ( 13. ) توسط سپاه پاسداران

نیروهای امنیتی با گلوله های ساچمه ای و مشکی  به سمت  - اهالی شهر سراوان " " " 1 92

دنبال تیراندازی ماموران امنیتی،  به .معترضان تیراندازی کردند

معترضان نیز در واکنش به تیراندازی ها، ساختمان فرمانداری 

 اند سراوان را تسخیر کرده

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 گرانکار

 شرح و مالحظات

معلمان خرید خدمات، معلمان )جمعی از معلمان و مربیان کشور - معلمان و مربیان تهران 1911اسفند  5 1 91

و مربیان پیش دبستانی، سرباز 1044تا  34های  التدریس سال حق

برای  (1044تا  31های  ها و معلمان برون سپاری سال معلم

اضشان نسبت به عدم تبدیل انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتر

 .وضعیت دست به تجمع مقابل مجلس زدند

دبستانی ایذه  درادامه  مربیان پیش برای سومین روز متوالی، - مربیان پیش دبستانی اهواز -ایذه  " " " 1 92

اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی دست به 

ن دراستان خوزستان تجمع مقابل دفتربهارستان نشین این شهرستا

 .زدند که منجر به تعطیلی این دفترشد

کارگران آب و فاضالب روستایی خوزستان درادامه اعتراضات  - آب و فاضالب روستایی اهواز " " " 2و  1 99

دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت ماه های حقوق وحق 

ی بیمه،بالتکلیفی قرارداد کاری و وعده های توخالی مسئوالن برا

باری دیگر دست به تجمع مقابل استانداری این استان 

 .درکالنشهراهواززدند

کارگران اداره بنادر ودریانوردی بندرلنگه برای انعکاس هرچه  - اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه " " " 2 94

ماه حقوق  11بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 

دی ساختمان اداری مدیریت وقراردادکاری ناروشن مقابل ورو

 .اداره بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اجتماع کردند

                             بدنبال عقد قرارداد کارگران سنگ شکن شهرداری - سنگ شکنان شهرداری مراوه تپه " " " 2و  1 95

                              مراوه تپه دراستان گلستان پس از اعتصاب وتجمع 

                             اسفندشان، حقوق معوقه و 0اعتراضی روز دوشنبه 
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                               روز گذشته تجمع کارکنان  .عیدیشان هم پرداخت شد

                                                                                                     شرکت سنگ شکن شهرداری مراوه تپه خبر ساز شد و 

خروجی این تجمع که با نشست شهردار و معاون فرمانداری 

                         مراوه تپه و نمایندگان کارکنان شرکت خاتمه یافت؛

                                 نشست امروز با بگ جانی، مسئول شرکت پیمانکار 

 .ل مشکل کارکنان بودبرای ح

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

کارگریک کارخانه سیرجان براثرسقوط به داخل دستگاه  1 سنگ شکنی سیرجان 1911اسفند  5 5 96

 .شکن جانش را ازدست داد سنگ

گزاری جلسه علنی مجلس برای بررسی الیحه همزمان با بر - صنعت نفت تهران " " 6 1 97

، کارگران قرارداد موقت صنعت نفت برای بنمایش 1044بودجه 

تا  14گذاشتن اعتراضشان نسبت عدم تبدیل وضعیت پس از 

سال سابقه کاری وهمسان سازی نشدن حقوق مقابل مجلس 44

 .تجمع کردند

روزه کارگران فضای سبز شهرداری  3وتجمعات اعتصاب  142 9شهرداری منطقه  خرم آباد " " " 9و  2 9۸

پرداخت  آباد دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و خرم 3منطقه 

 ( 14. ) نشدن ماه ها حقوق

 (شرکت پیمانکاری آویژە)کارگران پاالیشگاە نفت سنگین قشم  222 پاالیشگاه نفت سنگین قشم  " " " 2  91

حقوق از رفتن  ازاول اسفند ماه دراعتراض به عدم پرداخت

برسرکارشان خودداری کردند وتجمعاتی را درمحل کارشان 

کارگر شرکت آویژە در پاالیشگاە نفت سنگین  444.برپاداشتند

 ر اعتصاب بسر می برند و در محوطهقشم از اول اسفند د

خواسته . پاالیشگاه جمع شده و خواسته های خود را می خواهند

 .تا اول اسفند امسال استهای کارگران تسویه حقوق و مزایا 

کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه از سومین روز اعتصاب  652 کارخانه الستیک پارس ساوه " " " 4و  1 42

کارگر این واحد تولیدی دراعتراض به عدم تعیین تکلیف با  اصده

 ( 15)  .صندوق پس اندازپس از خصوصی سازی خبردادند
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سندیکای کارگران شرکت واحد  : "طی بیانیه ای اعالم کردند - ی کارگران شرکت واحدسندیکا تهران " " "  7و 6 41

زاده و زندانی کردن دیگر  صدور حکم زندان برای لیال حسین

فشار بر . کند دانشجویان حامی طبقه کارگر را قویا محکوم می

کارگران، معلمان و حامیان طبقه کارگر و صدور احکام زندان 

م استثمار طبقه کارگر است و فوری باید برای تضمین تداو

سندیکا خواهان آزادی کارگران، معلمان و . متوقف گردد

دانشجویان و دیگر حامیان زندانی طبقه کارگر و توقف فشار و 

 .باشد لغو تمامی احکام زندان برای آنان می

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 و مالحظات شرح

گذار ناهید خداجو مبنی بر  ماه گذشته آخرین اخطار برای وثیقه 1 کارگر زن بازنشسته تهران 1911اسفند  6 6 42

اقدام به ضبط وثیقه ارسال شد که چنانچه ناهید برای اجرای حکم 

 ( 11)  .سال زندان مراجعه ننماید وثیقه ضبط خواهد شد ۶

 11و  15ساله واحد یوتیلیتی فاز  34یک کارگر پیمانی  1 اه ششمپاالیشگ پارس جنوبی " " " 5 49

بنام دمحمرضا احمدی بر اثر استنشاق گاز (عسلویه) جنوبی  پارس

دچار مسمومیت گازی شد وجانش را 104سمی در ولو پیت واحد 

 .ازدست داد

قوط به داخل جان باخته حادثه  کاری روزگذشته سیرجان  براثرس 1 سنگ شکنی سیرجان " " " 5 44

شکن کارگر خدماتی کارخانه فوالد سیر جان   دستگاه سنگ

از ارتفاع به درون آسیاب خردایش سنگ سقوط که  بود ایرانیان

این کارگر جوان در  .کرد که به طرز دلخراشی جان باخت

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان از نیروهای خدماتی نظافت چی 

 .ودصنعتی تحت پوشش شرکت افراز انرژی ب

 (عسلویه )کارگران پیمانی یک پاالیشگاه پارس جنوبی - پاالیشگاه پارس جنوبی " " 7 1 45

دراعتراض به سطح نازل حقوق،شرایط کاری و وعده های 

علت  .توخالی دست از کارکشیدند ودر محل کارشان اجتماع

شرکت  اصلی اعتصاب  کارگران این پاالیشگاه شیفت بندی اخیر 

یک روز کار و )یی به شکل یک روز در میان در شرایط کرونا

 .یا روز کار دائم بدون مرخصی بوده است( یک روز استراحت
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در کنار این موضوع،عدم تحقق وعده افزایش حقوق است که 

 .متاسفانه پس از گذشت مدت ها از این قول و قرارها محقق نشده 

ی انعکاس هرچه بیشتر صدای برا معی از کارگرانج 122 پتروشیمی ایالم " " " 9و  1 46

             اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست 

                                                                                                                                                                                                                    این کارگران .به برپایی تجمع مقابل استانداری زدند

  اند که ای مشغول به کار بوده پتروشیمی مدتی قبل در پروژه

     اکنون کار پروژه آن به اتمام رسیده؛ در نتیجه کارگران نیز

 .در حال حاضر بیکار هستند

 

تعداد  نام واحد شهر یا استان ریختا شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

    ها برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت بازنشستگان بانک - بازنشستگان بانک ها تهران 1911اسفند  1 1 47

به سطح نازل حقوق وعدم اجرای کامل همسان سازی حقوق 

ن ها در تهرا دست به تجمع مقابل صندوق بازنشستگی بانک

ها  قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بانک.زدند

شود و همین امر موجب شده که این  به درستی و کامل اجرا نمی

یکی  .بازنشستگان از بسیاری از مزایای مزدی محروم باشند

سازی کامل و نود  اجرای همسان آنهاهای  دیگر از خواسته

ت حقوق مانند بازنشستگان دولت است؛ دول   درصدی،

تراز  هم ه پایه نود درصد دریافتی شاغالن  بازنشستگان خود را ب

  ها، این امر اجرایی نشده  رسانده است اما در صندوق بانک

 !چرا باید میان بازنشستگان، تبعیض و نابرابری باشد؟. است

ت حقوق برابر ما خواستار دریاف:کارگران پیمانی پاالیشگاه تهران 1722 پاالیشگاه تهران " " " 1 4۸

 ( 17)  .با کارگران رسمی وقررادادمستقیم هستیم

کارخانه دراعتراض به عدم  این عتصاب وتجمعات صدها کارگرا 652 کارخانه الستیک پارس ساوه " " " 4و  1 41

 سرگذاشت پنجمین روز را پشتتعیین تکلیف با صندوق پس انداز

ماهشهربرای انعکاس هرچه بیشترصدای  کارگران شهرداری - شهرداری ماهشهر " " " 1 52

اعتراضشان نسبت به اجرای ناقص طرح طبقه بندی دست به 
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 .تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند

دبستانی ایذه درادامه سریال اعتراضاتشان نسبت به  مربیان پیش - مربیان پیش دبستانی ایذه " " " 1 51

بهارستان  شده ابل فرمانداری و دفترتعطیلمق بالتکلیفی استخدامی

تا حصول : تجمع کنندگان گفتند .نشین این شهرستان اجتماع کردند

ی  دفتر نماینده .ی نهایی به تجمعات خود ادامه خواهند داد نتیجه

های ایذه و باغملک به مدت دو هفته دفتر خود را در  شهرستان

 .شهرستان ایذه تعطیل نموده  است

       دمحم رضا رمضان زاده دبیر انجمن صنفی فرهنگیان  1 معلم زندانی بجنورد "" "  6 52

                  روز مرخصی ،  14خراسان شمالی پس از پایان 

 .به زندان بجنورد بازگشت

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

شسته و مستمری کارگران بازن چندین شهر 1911اسفند  12 1 59

 سازمان تامین اجتماعیبگیران 

کارگران بازنشسته ومستمری بگیران در ادامه اعتراضاتشان  -

نسبت به سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل سازمان تامین 

 بجنورد، ایالم، اهواز، اصفهان، در شهرهای اراک، اجتماعی

شرکت بازنشستگان آبادان  با) مشهرخر خرم آباد، تهران، تبریز،

شاهرود،  سنندج، رشت، زنجان ،دزفول، ساری، (وخرمشهر

 کرمانشاه، کرج، کرمان، شیراز، شوشتر، شوش وهفت تپه،

زدند و دربرخی از شهرها ازجمله تهران ..…مشهد، یزد و

 .شوش در خیابانی از شهرراهپیمایی کردند بطرف وزارت کار و

فقط کف  -کجا بود  درو غ بود و ریا بودهمسانسازی  - :شعارها

 -آوره کار پر از مشقت سخت و زیان -خیابان  بدست میاد حقمون

وعده وعید کافیه سفره هامون  -اینهمه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی

 کشتی بازنشسته  دیگه به گل نشسته -خالیه

سری کارگران بازنشسته همزمان با تجمع اعتراضی  سرا - صنعت فوالد اصفهان " " " 2و  1 54

ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به سطح نازل 

کارگران بازنشسته صنعت فوالد استان اصفهان برای  حقوق،

انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به سطح نازل 

حقوق وعدم پرداخت بموقعش وخدمات نامنسب بیمه مقابل 

 .استانداری اجتماع کردند
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های مزدی دولت  بازنشستگان کارگری در اعتراض به سیاست - بازنشستگان کارگری تهران " " " 1 55

در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند؛ همزمان در برخی 

شهرستانها، بازنشستگان کارگری مقابل ادارات تامین اجتماعی 

ها به اندازه  افزایش مستمری: از خواست های آنان .جمع شدند

سازی در همین  ر و سبد معاش؛ اجرای دور جدید همسانخط فق

سال جاری؛ ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان؛ 

های دولت  برخورداری از حق مشارکت مستقل و پرداخت بدهی

 .به سازمان تامین اجتماعی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی  ؟ " " " 1 56

 پتروشیمی

ویژه اقتصادی پتروشیمی  کارگران مدت موقت سازمان منطقه -

برای اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقابل دفتر 

 (15)  .مدیریت این سازمان تجمع کردند

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

                            اه تجدید نظر آرش گنجی، منشی هیئتحکم دادگ 1 کانون نویسندگان ایران تهران 1911اسفند  12 6 57

                   کانون نویسندگان ایران به وکالی او، ناصر   دبیران

                    آرش گنجی در دادگاه .راضیه زیدی ابال غ شد  زرافشان و

                        آن دهم دی ماه سال جاری ابال غ شده    بدوی که حکم

                                اجتماع و تبانی به»اساسی چون  بی های  بود، با اتهام

                            «تبلیغ علیه نظام»سال،  ۵به « ملی قصد اقدام علیه امنیت

                               و همکاری با گروهک   عضویت»به یک سال، 

                         سال زندان   11  سال و جمعاً به ۵ه ب« مخالف نظام

                    ی کتابی "ترجمه" ها  مصداق این اتهام. محکوم شده بود

                              کلید کوچک) ی تحوالت کردستان سوریه  درباره

 .بود( ای بزرگ دروازه

                         دستور دادستان تهران و با نامه دایره  به 1 معلم زندانی تهران  " " " 6 5۸

                     زندانیان سیاسی اوین اسماعیل عبدی فعال نظارت بر

                     ۶به بند  5صنفی معلمان از بند   سرشناس کانون 

با تغییرات اعمال شده در سال . انتقال یافت( سابق 3۵4)

زندانیان سیاسی و امنیتی از این بند به زندان های  گذشته،همه 

                       هم اکنون به غیر از اسماعیل دیگر منتقل شده اند و 

                        (سابق 3۵4) ۶بند    عبدی، دمحم نوری زاد نیز در
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 .می شود نگه داری 

ای در سامانه ثنای پروین دمحمی قرار گرفت  غیهآذر ابال 43روز  1 فعال زن کارگری تهران " " " 6 51

روز فرصت داده شده بود تا جهت  ۵که طبق آن به پروین دمحمی 

اجرای احکام شهید مقدس تهران  1اجرای حکم، خود را به شعبه 

 ( 13)  .معرفی نماید

وانمیر مرادی بیانیه عمومی در اعتراض به پرونده سازی علیه ج 1 فعال کارگری کرمانشاه " " " 6 62

 ( 44. ) و محاکمه وی

       10کارگر سیم بان واحد اتفاقات بنام احمد اردالن که در  1 اداره برق سقز " " " 5 61

بهمن ماه سال جاری در حین عملیات بر روی تیر برق در 

  14نزدیکی پادگان ارتش دچار حادثه شده بود، روزیکشنبه 

     ارستان سنندج جانشاسفند بعلت شدت جراحات وارده دربیم

 .دست داد را از

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

برای هشتمین روز، کارگران برای افزایش حقوق وتعیین تکلیف  652 الستیک پارس ساوه 1911اسفند  11 1 26

د ودراین واحدتولیدی با صندوق پس اندازبه اعتصابشان ادامه دادن

از سال نود و هفت که مجتمع  .در شهرستان ساوه اجتماع کردند

به بخش خصوصی واگذار شد، دیگر ریالی وام به کارکنان 

ندادند؛ ما خواستار این هستیم که صندوق کامالً برچیده شده و 

های کارگران به اضافه سهم پنج درصدی که هر ماه کارفرما  پول

کارفرما .ارگر واریز کرده، بازگردانده شودقبالً برای هر ک

های کارگران نیست و مسئولیتی در  حاضر به پذیرش خواسته

 .گیرد قبال دیون شرکت قبل از واگذاری برعهده نمی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی  ؟ " " " 1 69

 پتروشیمی

                    موقت این  برای دومین روزمتوالی، کارگران مدت -

                   عدم اجرای طرح طبقه بندی   مان در اعتراض بهساز

                  ای و استعالم علیرغم پوشش رسانه .مشاغل تجمع کردند

مکرر مدیران سازمان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 

                 وزارت نفت، همچنان مجوز اجرای قانون از سوی وزارت

 .شود داده نمی نفت به این سازمان
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کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی استان زنجان برای  - کارگران بازنشسته زنجان  " " " 1 64

بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق منجمله 

اجرای سرودم بریده همسان سازی حقوق مقابل ساختمان این 

 .اداره درشهر زنجان زدند

در حادثه آتش سوزی در یک کارخانه مواد دارویی و الکل واقع  1 ارخانه مواد دارویی و الکلک زنجان " " " 5 65

کارگر  3در شهرک صنعتی شماره یک زنجان براثر نشت گاز،

 .نفرشان وخیم گزارش شده است 3دچار سوختگی شدند که حال 

وضعیت معیشت کارگران و میزان طی اطالعیه ای با شرح  - سندیکای کارگران شرکت واحد تهران " " 12 7 66

اسفند ساعت  17از فراخوان تجمع  روز یکشنبه ،  دستمزد

 .کردند حمایت اعالم در مقابل وزارت کار 14:34

برای اعتراض  (شرکت تکاب صنعت)جمعی ازکارگران پیمانی  122 پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی " " " 7و  9 67

ان حق طلبشان دست از به ممنوع الورود کردن تعدادی از همکار

 .کارکشیدند ومقابل ورودی این پاالیشگاه تجمع کردند

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

                     برای نهمین روز، اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه 652 الستیک پارس ساوه 1911اسفند  12 4و  1 6۸

                   الستیک پارس ساوه برای افزایش حقوق وتعیین تکلیف

                       تهدیدهای کارفرما  با صندوق پس اندازعلیرغم ترفندها و

 ( 41)  .ادامه پیدا کرد

کارگران بازنشسته هتل الله تهران درادامه اعتراضاتشان نسبت  - هتل الله تهران " " " 2 61

عدم پرداخت مطالبات دست به تجمع مقابل ساختمان این هتل  به

 .در خیابان دکتر فاطمی پایتخت زدند

کارخانه تولید آلومینیوم  اراک " " " 1 72

 (ایرالکو)ایران

     با ارسال (ایرالکو) کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران -

   ضشان نامه ای سرگشاده به دفتر بهارستان نشین اراکی اعترا

 .را نسبت به تغییر آیین نامه انضباطی کارگاه رسانه ای کردند

       این کارگران اعالم کردند که تغییر آیین نامه انضباطی کار

این آیین نامه  13آن که در تبصره 33ماده ( ز)به ویژه بند 

قانون کار هست، موجب نگرانی  15و  17برخالف مواد 

 .کارگران شده است
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ساله حین کارخاکبرداری در ساختمانی واقع در  05یک کارگر  1 کار ساختمانی ایرانشهر "" "  5 71

مرکز شهر ایرانشهردر استان سیستان و بلوچستان زیرتلی از 

 .آواربراثر ریزش گرفتاروجانش را ازدست داد

اصفهان و  " " 19 2و  1 72

 خوزستان

ان نسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت اعتراضاتش هدرادام - کارگران بازنشسته صنعت فوالد

بموقع حقوق ومطالبات وخدمات نامناسب بیمه دست به  تجمع 

 ( 44)  .مقابل استانداری های اصفهان وخوزستان زدند

کارخانه تولید آلومینیوم  اراک " " " 1 79

 (ایرالکو)ایران

کارخانه تولید آلومینیوم   کارگران برای چهارمین روز، -

به عدم تبدیل اعتراضشان  ربرای انعکاس بیشت( رالکوای)ایران

تغییر آیین نامه انضباطی از  و وضعیت،سطح نازل حقوق

 .خوردن غذای شرکت خودداری کردند

فراخوانی برای  (شرکت تراورس) کارگران  راه آهن ورامین - راه آهن ورامین " " " 2و  1 74

مطالبات و  اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق و

 .وضعیت شغلیشان بدلیل ناروشنی وضعیت شرکت،منتشرکردند

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

75 1 

 

 1333اسفند  13

 

 معلم کنشگر شیراز

 

1 

 

به دستور شعبه نهم اجرای احکام کیفری شیراز، کلیه حسابهای 

 علی زحمتکش رابستند و وی را از صد و هفتاد معلم کنشگر دمحم

 .وشش خدمات شهروندی محروم کردند

ساله حین کاردر خیابان سلمان فارسی اصفهان  35یک کارگر  1 کارگاه پالستیک سازی اصفهان " " " 5 76

براثر گیرکردن سرش در دستگاه تزریق پالستیک در دم جانش 

 .را ازدست داد

ساله حین کار در یک ساختمان درحال ساخت  50یک کارگر  1 کار ساختمانی مهاباد " " " 5 77

واقع در بلوار خبرنگار شهر مهاباد براثر سقوط از طبقه پنجم به 

 .چاهک اسانسور دردم جان باخت

کارگران قراردادی برای انعکاس صدای اعتراضشان  - کشور شرکت های توزیع برق تهران " " 14 1 7۸

سطح نازل حقوق دست به   م تبدیل وضعیت وکشورنسبت به عد

تجمع مقابل مجلس زدند وخواهان حذف شرکت های 

 .پیمانکاری،تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق شدند
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دراعتراض به عدم ( شرکت تراورس)کارگران  راه آهن ورامین - راه آهن ورامین " " " 2و  1 71

لی دست پرداخت بموقع حقوق ومطالبات و وضعیت ناروشن شغ

 .به اعتصاب زدند واز رفتن برسرکارشان خودداری کردند

کارخانه تولید آلومینیوم  اراک " " " 1 ۸2

 (ایرالکو)ایران

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با موافقت   کارگران بدنبال -

اسفند،به تحریم  13بخشی از خواسته هایشان بتاریخ چهارشنبه 

 ( 43)  .غذایشان پس ازیک هفته خاتمه دادند

درحادثه ریزش آواریک ساختمان درماهشهر دوکارگر جانشان  9 کار ساختمانی ماهشهر " " " 5 ۸1

 .را ازدست دادند ویک کارگرمجروح وبه بیمارستان منتقل شد

یک کارگر جوان روی پل قطار سیلو یزد براثربرخورد قطاربا  1 تصادف قطار یزد " " 15 5 ۸2

 .وی جان خودرا ازدست داد

نسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم  اعتراض درکارکنان شرکتی  - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان " " 16 9و  2 ۸9

هیچ امنیت آنها  .پرداخت مطالبات مقابل استانداری اجتماع کردند

 کنند سال کار افراد را اخراج می 45پس از و  شغلی ندارند

تعداد  نام واحد انشهر یا است تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

اصفهان و  1911اسفند  16 2و  1 ۸4

 خوزستان

سازی و برداشتن  کنندگان خواستار اصالح احکام همسان تجمع - کارگران بازنشسته صنعت فوالد

صندوق بازنشستگی کارکنان فوالداز 1۰44سقف، بودجه 

تعهدات و  باهویت مستقل، مکلف کردن دولت به اجرای7جدول

نامه معتبر  پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فوالد مطابق آیین

های درمانی بازنشسته فوالد از  فوالد، پرداخت به موقع  هزینه

های سنواتی، قرارداد درمان برابر آئین نامه استخدامی و  بودجه

 .شدند… های فوالد دستورالعمل

گران کارخانه الستیک پارس ساوه با ادامه اعتصابشان برای کار 652 الستیک پارس ساوه " " " 4و  1 ۸5

سیزدهمین روز برای افزایش حقوق وتعیین تکلیف با صندوق پس 

اندازمخالفت خودرا با توافقنامه اعضای شورای اسالمی کار با 

کارفرما با حضور رئیس اداره کار ساوه و رئیس شورای تامین 

 ( 40)  .استان مرکزی اعالم کردند

شرکت زیر مجموعه کاوه فلوت در شهرک صنعتی ساوه از این  - کارخانه سرامیک فردا ساوه " " " 1 ۸6

اسفند دست به اعتصاب زده و کارگران دست  13روز چهارشنبه 
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خواست اصلی . از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند

آنان هماهنگ نبودن دریافت ها با کار محوله است و خواستار 

تاکنون کارفرما در مقابل این خواست . یش دستمزدها هستندافزا

 .کارگران هیچگونه واکنشی نشان نداده است

کارگران مجموعه شهرداری کوت سید نعیم از توابع بخش  - شهرداری کوت سید نعیم " " " 2 ۸7

مرکزی شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان به 

               تمزد پرداخت نشده،ماه دس7حدود :خبرنگاررسانه ای گفتند

 .ها نیز چندین ماه پرداخت نشده است دارند و بیمه آن

کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در  - ...تجمع بازنشستگان و  چندین شهر " " 17 6و  1 ۸۸

ادامه اعتراضاتشان نسبت به سطح نازل حقوق دست به تجمع 

 اصفهان، اردبیل، ین اجتماعی در شهرهای اراک،مقابل اداره تام

 سنندج، ساری، ایالم،  بجنورد،تبریز، خرم آباد، رشت، اهواز،

 کرمانشاه، کرج، کرمان، قزوین، شیراز، شاهرود،شوش،شوشتر،

امنیتی  در تهران نیروهای انتظامی و.زدند...و یزد،مشهد،نیشابور

وشتم تجمع ازابتدا با یورش به تجمع خیابان آزادی وضرب 

 .کنندگان وبازداشت حداقل سه نفرشان مانع ازادامه تجمع شدند

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

              همزمان با تجمع اعتراضی  سراسری کارگران  - صنعت فوالد خوزستان اهواز 1911اسفند  17 1 ۸1

                        ته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بازنشس

                              نسبت به سطح نازل حقوق، کارگران بازنشسته صنعت

                         فوالد خوزستان هم برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 

                                           رینسبت به سطح پایین حقوق دست به تجمع مقابل استاندا

 .این استان درکالنشهر اهواز زدند

 برای دومین روز متوالی، کارگران خط و ابنیه فنی لرستان - راه آهن لرستان " " " 2 12

                از تمامی نواحی .به اعتصابشان ادامه دادند (شرکت تراورس)

به ما بپیوندن و مارو تا رسیدن در سرتاسر کشور دعوت میکنیم 

                             به حقمون ،حقی که سالها توسط مشتی دزد پایمال شده

 .و میشه یاری کنن

ما  . فراخوان به اعتصاب و اعتراض کارگران راه آهن وارمین - راه آهن ورامین " " " 2و  1 11

میداریم و اگر دست نگه ( اسفند 15)کارگران ورامین فقط تا فردا
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از صبح سه شنبه نوزدهم اسفند  ، حقوق و عیدی با هم واریز نشه

 ( 45)  .دست از کار میکشیم

اعم از واحد ( شرکت تراورس)مترو تهران 5کارگران خط  - مترو 5خط  تهران " " " 2و  1 12

انتظامات نگهداری و بهسازی برای اعتراض به عدم پرداخت 

بن کاال اعتصابشان را آغاز کردند حقوق از آذرماه وعیدی و 

 14تا  5تاپرداخت نشدن کامل مطالباتشون از برج  :والعام کردند

 .وهمچنین عیدی دست از اعتصاب برنمیدارن

کارگران سرویس و نگهداری کارگاه برق بنادر و دریانوردی  - کارگاه برق بنادر و دریانوردی بندر امام " " " 2و  1 19

( مانکاری فنی مهندسی همت کاران اصفهانشرکت پی)بندر امام

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ،حق بیمه وعیدی دست از 

کارکشیدند ودرمحل کارشان تجمع کردند وازخوردن غذای 

 .شرکت هم خودداری کردند

یک کارگرجوان کارخانه چسب هنکل قزوین بنام مسعود قلی  1 کارخانه چسب هنکل قزوین " " " 5 14

روستای ناش خورگام شهرستان رودبار استان گیالن زاده اهل 

متاهل و دارای دو فرزند براثر برق گرفتگی حین کار جانش را 

 .ازدست داد

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

اسماعیل عبدی دراعتراض در  دومین روز اعتصاب غذای 1 معلم زندانی تهران 1911اسفند  1۸ 6 15

زندان اوین و  ایجاد محدودیت و قطع  1اعتراض به انتقال به بند 

 ( 41. ) تلفن و ارتباط با خانواده

کارگر حق طلب کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به اسامی  5 5 مجتمع نیشکر هفت تپه شوش " " " 6 16

 یوسف بهمنی، حسین حمدانی، مسعود حیوری، حمید ممبینی و

برای آخرین دفاعیات به دادسرای  شوش  ابراهیم عباسی منجزی

 ( 47)  .احضار شدند

اسفند،کارگران بازنشسته هواپیمایی جمهوری  15روز دوشنبه  19222 (هما. )ا.هواپیمایی ج تهران " " " 2و  1 17

مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه ( هما)اسالمی ایران 

ارشان نسبت به عدم پرداخت درادامه اعتراضات دامنه د

 .مقابل مجلس وسازمان برنامه وبودجه تجمع کردند مطالبات،
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برای  ( شرکت جوش گستر)کارگران راه آهن  نورآباد اراک  - راه آهن اراک " " " 2و 1 1۸

اجرایی نشدن  اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات و

 .تجمیع قراردادها دست به اعتصاب زدند

شرکت برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  این کارگران - شرکت فرآورده های نفتی ماهشهر " " " 2و1 11

اعتراضشان نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 

وپرداخت نشدن بموقع حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل 

دادگاه به نفع   رای  رغم علی .فرمانداری شهرستان ماهشهرزدند

به   زیر بار اجرای آن نرفته و در واکنش کارگران، شرکت

 .کار این ماه آنان را قطع کرده است  شکایت کارگران، اضافه

کارگران پتروشیمی تخت جمشید اعتراضشان را نسبت به عدم  - پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر " " " 1 122

سکوت  رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مدیران شرکت و

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  معنادار مدیران ارشد

 ( 45)  .ماهشهر وبی تفاوتی مسئوالن شهرستان اعالم کردند

جمعی از بازرسان نانوایی های استان آذربایجان غربی برای  - بارسان نانوائی ها آذربایجان غربی " " " 2 121

ماه حقوق مقابل استانداری در  44اعتراض به عدم پرداخت 

 .تماع کردندشهرارومیه اج

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

برای چندمین بار، آبداران استان کهگیلویه و بویراحمد برای  - آبداران یاسوج 1911اسفند  1۸ 2 122

ماه حقوق و  5بنمایش گذاشتن اعترضشان نسبت به عدم پرداخت 

لی مسئوالن دست به تجمع مقابل استانداری در وعده های توخا

سوء مدیریت مسئوالن آب و فاضالب استان . شهر یاسوج زدند

 .کرده است کهگیلویه و بویراحمد این مشکالت را درست

کارگران قرارداد موقت صنعت  تهران " " 11 1 129

 نفت

     صدها کارگر قرارداموقت صنعت نفت خودرا به پایتخت صدها نفر

اندند وبا برپایی تجمع مقابل مجلس و برافراشتن پالکاردها رس

اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل وضعیت،سطح نازل حقوق 

                  ازجمله تبعیض درپرداختی ها وعدم همسان سازی حقوق 

 ( 43)  .بنمایش گذاشتند
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های توزیع نیروی برق  رشرکتی وحجمی شرکتصدها کارگ صدها نفر شرکت های توزیع نیروی برق تهران " " " 1 124

سراسر کشور برای انعکاس هرچه بیشترشان نسبت به عدم تبدیل 

وضعیت وسطح نازل حقوق منجمله تبعیض در پرداخت حقوق 

وهمسان سازی نشدن حقوق راهی تهران شدند وباتجمع مقابل 

کار مساوی، ولی حقوق » مجلس،برافراشتن پالکاردها ازجمله

وسردادن شعارهایی حواهان حذف آزمون تبدیل « نابرابر

ها  های شرکتی، همسان سازی حقوق و مزایای آن وضعیت نیرو

 .های واسط تامین نیروشدند های رسمی و حذف شرکت با نیرو

شرکت )کارگران خط و ابنیه فنی  برای چهارمین روزمتوالی، - راه آهن لرستان " " " 2و  1 125

امه دادند و خواهان اعتصاب به اعتصابشان اد (تراورس

 .سراسری کارگران تمامی نواحی برای احقاق حقوقشان شدند

دراعتراض به پرداخت  نشدن بموقع  (شرکت تراورس)کارگران   - راه آهن کرج " " " 2و 1 126

 .حقوق وعدم تجمیع قراردادها اعتصابشان را آغاز کردند

ودند و در آن کارگران از روز قبل فراخوان به اعتصاب داده ب

اعالم کرده بودند که بدلیل دریافت نکردن چندین ماه بیمه و حقوق 

 و.درست به اعتصاب خواهیم زد تا به مطالبات ما پاسخ داده شود

 .داد یمادامه خواهان به اعتصاب متا دستیابی به مطالبات برحق

 

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 نکارگرا

 شرح و مالحظات

 اسفند با خاتمه ضرب االجل ازپیش تعیین شده، 13روز سه شنبه  - راه آهن ورامین 1911اسفند  11 2و  1 127

دوباره دست به اعتصاب زدند واعالم کردند در صورت پرداخت 

نشدن عیدی امروز،راهدارها شب شیفت را تحویل نخواهند 

ان را ه آهن ورامین بدنبال پرداخت شدن عیدی، کارگر .گرفت

اگر تا دوشنبه باقی مطالبات پرداخت نشود دست به  :اعالم کردند

اعتصاب خواهند زد و نه راهدار و نه راهبان و نه کارگر 

 .هیچکس سر کار حاضر نخواهد شد

اگر :عزم راسخشان را برای احقاق حقوق اعالم کردندکارگران  - مترو 5خط  تهران " " " 2و  1 12۸

 عیدی و حقوق دی ماه و بن خرید کاال اسفند 41پنج شنبهتا روز 
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 .را براشون واریزنکنند دست به اعتراض خواهند زد 

کارگران بازنشسته درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به  - هتل الله تهران " " " 2 121

عدم پرداخت مطالبات برای باری دیگر دست به تجمع مقابل این 

از سال )   آنها ذشت چندین سال از بازنشستگیبعد از گ.هتل زدند

برای وصول مطالبات کامل سنواتی خود ( تا هم اکنون 35

متاسفانه هیج مسئولی در مجموعه هتل الله و   سرگردان شده

کارگران  .باشد آنها پاسخگوی مطالبات کهشود  حاضر نمی

بازنشسته جدا از معوقات سنواتی خود؛ برخی مزایای قانونی و 

 .اند ی خود را هنوز وصول نکردهعرف

ساله حین کاردرساختمانی نیمه کاره دریکی از  54یک کارگر  1 کار ساختمانی اراک " " " 5 112

محالت شهرستان اراک براثر سقوط از طبقه پنجم ساختمان در 

 .دم جانش را ازدست داد

ی سبز شهرداری بندرعباس برای جمعی از کارگران  فضا - فضای سبز شهرداری بندر عباس " " 22 1 111

انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به کاهش حقوق دست از 

کارکشیدند و مقابل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

های گذشته ما به یک روال ثابت حقوق  در ماه. تجمع کردند

های دی و بهمن حقوق ما با کسری  کردیم اما در ماه دریافت می

 .میلیون و دویست همراه بوده است 1ن تا هزار توما 144در حد 

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

های مجتمع گاز پارس  پاالیشگاه (ارکان ثالث ) کارگران پیمانی - پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی 1911اسفند  22 1 112

ضات دامنه دارشان نسبت به سطح نازل جنوبی درادامه اعترا

حقوق ازجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وتبعیض در 

پرداخت ها،قرارداد کاری وشرایط کاری نامناسب نامه ای 

               سرگشاده خطاب به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی،

 ( 34)  .منتشر کردند

-میاندوآب " " " 2 119

 کرمانشاه

 –بازدید قالیباف از آزادراه میاندوآب  همزمان با 22 هآزاد را

کرمانشاه،کارگران این پروژه ،اعتراضشان را نسبت به عدم 

بدنبال اعتراض کارگران .ماه حقوق بنمایش گذاشتند 5پرداخت 
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وعده پرداخت حقوق عقب مانده نگهبانان و کارگران این پروژه 

 .که بیش ازبیست نفرند دراسرع وقت داده شد

شاپور احسانی راد کارگر زندانی و پویا قبادی زندانی سیاسی  2 کارگران زندانی تهران " " " 6 114

محبوس در زندان تهران بزرگ را به افسر نگهبانی برده و بدون 

هیچگونه دلیلی به این زندانیان سیاسی  اعالم اطالع قبلی و بدون

اپور احسانی راد ش .اند منتقل کرده 4آنها را به سالن قرنطینه تیپ 

 .زندان تهران بزرگ زندانی بودند ۵و پویا قبادی در تیپ 

با پیگیری های خانواده،وکیل و حمایت های گسترده کانون های  1 معلم زندانی تهران " " " 6 115

صنفی معلمان و  شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 

بازداشتگاه  با هماهنگی مدیر)ایران و با دستور دادستان تهران

تلفن آقای ( اوین و مسئول حفاظت اطالعات و ضابط قضایی

اسفند فعال 44روزچهارشنبه  11اسماعیل عبدی از ساعت 

پس از آن عبدی طی تماسی با خانواده ضمن تشکر از .شد

پیگیری های کانون های صنفی و شورای هماهنگی تشکل های 

با خانواده و صنفی فرهنگیان ایران در اعالم حمایت و همراهی 

 .حقوق قانونی او، پایان اعتصاب غذای خود را اعالم کرد

دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حکم شالق دمحمرضا  40شعبه  1 کارگر نیشکر هفت تپه شوش " " " 6 116

دبیریان کارگرحق طلب کشت وصنعت نیشکرهفت تپه را 

ن درپی شکایت رئیس پلیس اطالعات و امنیت شهرستا.لغوکرد

شوش،قاضی شعبه یکصد و یک دادگاه کیفری  شوش این کارگر 

 .ضربه شالق محکوم کرده بود444حق طلب را بطورغیابی به 

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

-کوهمبارک 1911اسفند  21 9و  2و  1 117

 جاسک

ای دومین روز متوالی،کارگران شرکت کیسون که کار ساخت بر - شرکت ساخت مخازن نفت

مخازن نفت را برعهده دارند،به اعتصابشان دراعتراض به عدم 

 .ماه حقوق وعیدی وقراردادهای ناروشن ادامه دادند 3پرداخت 

مشخص نبودن مبالغ قرار دادها طبق قانون کار و موضوع 

ت حاضر مرخصی از جمله ابهامات کارگران است که این شرک

کارگران  .نیست یک نسخه از قرار داد را در اختیار ما بگذارد

اعتصاب کننده خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند اما 

 .مسئولین شرکت آنها را تهدید به اخراج کرده اند
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شرکت )خرمشهر«اروند مال»کارگران مجتمع تجاری کنزالمال  42 مجتمع تجاری کنزالمال خرمشهر " " " 9و  2و  1 11۸

درادامه اعتراضات دامنه (توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند

دارشان نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات دست به تجمع 

 ( 31)  .مقابل سازمان بازرسی منطقه آزاد اروند زدند

کارکنان دانشگاه یاسوج برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  - دانشگاه یاسوج " " " 2و  1 111

عتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق  وعدم پرداخت پاداش و ا

عیدی و سنوات دست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت این 

 ( 34)  .دانشگاه دراستان کهگیلویه و بویراحمد زدند

میلیون تومانی برای کامیار فکوراز  444صدور قرار وثیقه  1 فعال اجتماعی تهران " " " 6 122

 اسفند خیابان آزادی تهران 17حق طلبانه  بازداشت شدگان تجمع

ساله شرکت حمل ونقل اثاثیه حین جابجایی وسایل  34یک کارگر  1 شرکت حمل و نقل اثاثیه بجنورد " " " 5 121

از براثر ترمز شدید وناگهانی از روستایی به شهرستان بجنورد

 .دهدجانش را ازدست میپشت وانت نیسان به پایین پرت میشود و

122 2 

 

با انتشار فراخوانی اعالم کردند  (شرکت فلق)کارگران راه آهن قم - راه آهن قم " " 22

اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق دست به  روز شنبه برای

 .اعتصاب خواهند زد

یکی از کارگر ان مصدوم حادثه آتش سوزی معصومه محبی  1 کارخانه دوا اخگر زنجان " " " 5 129

شهرک صنعتی  کارخانه دوا اخگر واقع در 33 اسفند 11دوشنبه 

روز دست وپنجه نرم کردن با مرگ  14اشراق  زنجان پس از 

 (  33)  .دربیمارستان مطهری تهران جانش را ازدست داد

 

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

ساله بنام کیوان علیزاده اهل سنندج  47یک کارگر ساختمانی  1 ر ساختمانیکا سنندج 1911اسفند  22 5 124

حین کار در شهر هولیر اقلیم کوردستان براثر سقوط از داربست 

 .جانش را ازدست داد

در حادثه ریزش معدن زغال سنگ هشونی کوهبنان دراستان  4 معدن زغال سنگ هشونی کرمان -کوهبنان " " " 5 125

گر بنام حسین یاروش اهل شهرستان زابل متاهل کرمان یک کار

به  کارگر دیگر مصدوم و 3فرزند دردم جان باخت و0ودارای 

 .بیمارستان منتقل شدند
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به عدم پرداخت  اعتصاب کارگران راه آهن لرستان دراعتراض - راه آهن لرستان " " 29 2و  1 126

رد بموقع حقوق ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادها وا

این کارگران اعالم کردند به اعتصابشان تا .دومین هفته شد

برآورده شدن و وصول خواسته های همه کارگران از 

                تجمیع و تعیین و تکلیف شرکت ، حقوق هاو سنوات:جمله

    معوق ، بن ماه رمضان ، روز زن ، بن دهه فجر ، بن های

 .ادامه خواهد داشت(  عیدانه)خرید 

درادامه اعتراضشان ( آبفا)کارگران اداره آب و فاضالب اهواز - اداره آب و فاضالب اهواز " " " 2و  1 127

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه وعیدی برای باری 

 .دیگر تجمعی مقابل ساختمان استانداری خوزستان برپاکردند

الی گچساران با تجمع مقابل پتروشیمی گچساران هزار نفر از اه4 2222 پتروشیمی گچساران " " " 1 12۸

اعتراضشان را نسبت روند استخدام ها در این مجتمع واقع در 

 .استان کهگیلویه و بویراحمد بنمایش گذاشتند

      به دنبال انتقال این معلم فرهیخته و مدافع حقوق معلمان و 1 معلم زندانی کرج " " " 6 121

و قطع تلفن وی ،  1ان اوین به بند زند 5دانش آموزان  از بند 

     علیرغم فشار بر ایشان برای درخواست انتقالی به زندان

         رجایی شهر، بدون هیچگونه حکم قضایی ، و بدون

            هیچگونه درخواستی از سوی خود یا خانواده اش ،

    اسفند به دنبال انتقال ایشان به زندان  43امروز شنبه 

 .کرج هستند گوهردشت

کارگر مرغداری  روستای نوشار اردبیل بر اثر مسمومیت با  4 2 مرغداری اردبیل -نوشار  " " " 5 192

 .گاز مونوکسید کربن در داخل مرغداری جان باختند

تعداد  نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

سوزی کارخانه دوا  یکی دیگر از کارگران مصدوم حادثه آتش 1 کارخانه دوا اخگر نجانز 1333اسفند  43 5 191

اخگر زنجان بنام معصومه میر مصطفی دربیمارستان مطهری 

 .تهران جانش را ازدست داد

اسفند  43بدنبال فراخوانی که از قبل داده شده بود شنبه  2 برانسوخت  هرمزگان-سیریک " " " 6 192

 سوخت برانیی تجمع اعتراضی نسبت به کشتار،قراربربرپا

مقابل فرمانداری شهرستان سیریک در استان هرمزگان بود که 

نیروهای امنیتی با حضورسنگینشان وایجاد رعب و وحشت 
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صدها تن از اهالی سیریک پس از فراخوان روز . مانعش شدند

گذشته، به قصد تجمع مسالمت آمیز در مقابل فرمانداری سیریک 

وص چرایی کشته و زخمی شدن دو تن از سوخت بران در خص

 .اما نیروهای امنیتی مانع تجمع معترضان شدند. شده بودند

برای باری دیگر، کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان  - بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور " " 24 1 199

 تامین اجتماعی برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان

نسبت به سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل اداره تامین 

 اهواز، اصفهان، اردبیل، اجتماعی در شهرهای آبادان، اراک،

 ،شوش سنندج، سقز، تهران،خرم آباد، رشت، دزفول، تبریز،

 .زدند..…مشهد، یزد و کرمانشاه، ، کرج، کرمان، شوشتر

ران ایران مایع تبریزدردومین روز اعتراضشان نسبت به کارگ 122 کارخانه ایران مایع تبریز " " " 9 194

تعطیلی کارخانه وبی تفاوتی مسئوالن دست به تجمع مقابل 

 ( 30)  .فرمانداری کالنشهر تبریز زدند

مهمان سراها و باشگاه های  گچساران " " " 1 195

 شرکت نفت

جمعی از کارگران برای اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه  -

تجمع کنندگان در .و بیمه تکمیلی دست به تجمع زدند بندی مشاغل

شرکت نفت : گفتند باره اعمال سلیقه ای طرح طبقه بندی مشاغل

نیرو در چند سال گذشته گرفته است ولی طرح طبقه بندی  354

ساله هم  45به آنها تعلق گرفته است، از طرفی ما که سابقه های 

 .داریم این طرح به ما تعلق نگرفته است

131 

 

 شماره ردیف

9 

 

 شماره موضوعی

" " " 

 

 تاریخ

 سقز

 

 شهر یا استان

 کارگران ساختمانی

 

 نام واحد

- 

 

تعداد 

 کارگران

جمعی از برای انعکاس بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به نبود 

 این سهمیه بیمه  دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی

 .شهرستان دراستان کردستان زدند

 ظاتشرح و مالح

جاده مخصوص  5کارگران کارخانه پارس متال واقع در کیلومتر  195 کارخانه پارس متال کرج 1911اسفند  24 2 197

تهران اعتراضشان را نسبت به پرداخت نشدن اقساط وام  -کرج 

ها  دریافتی از سوی کارفرما که به عنوان معوقات سنوات به آن

 .رازکردندبپرداخت شده است،ا

برای باری دیگر، کارگران کارخانه پارس پامچال واقع  در  112 کارخانه پارس پامچال قزوین " " " 2و  1 19۸

استان قزوین نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه،عیدی 

ومطالبات دیگر وشرایط کاری نامناسب وعده های توخالی  
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علیرغم  .زیرسایه بی تفاوتی مسئوالن استان اعتراض کردند

ی کردن موضوع مشکالتمان نسبت به شرایط شغلی ا رسانه

ماه حق 14تا  3ماه حقوق و  5کم  نامناسب و عدم پرداخت دست

بیمه و پرداخت نشدن عیدی و پاداش پایان سال، هم مدیریت 

ها همچنان  کارخانه و هم مسئوالن استانی نسبت به مطالبات آن

 .اند توجه مانده بی

کارکنان دانشگاه چمران اهوازبرای اعتراض نسبت به عدم  - اندانشگاه چمر اهواز " " " 2 191

ماه حقوق وعیدی دست به تجمع مقابل ساختمان  3پرداخت 

 .مرکزی این دانشگاه زدند

رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بیرجند برای اعتراض  - بخش خصوصی اتوبوسرانی بیرجند " " " 2 142

دیده از بیماری کرونا  یبدریافت یارانه مشاغل آس نسبت به عدم

 .مقابل شهرداری این شهر در استان خراسان جنوبی زدند

به  (شرکت تراورس)خط و ابنیه فنی لرستانکارگران  - راه آهن لرستان " " " 1 141

 .اعتصابشان خاتمه دادند وبرسرکارشان بازگشتند

برنگار رسانه ای، از شرایط جمعی از کارگران در گفتگو با خ 722 شهرداری اندیمشک " " " 2 142

ماه حقوق خبر 11عدم دریافت حدود   دشوار زندگی خود در نتیجه

در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود : دادند واضافه کردند

ماه به  11تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری اندیمشک 

ها در آستانه سال نو هنوز  تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختی

 .ایم د را دریافت نکردهعیدی خو

راهدار های ورامین  شیفت را تحویل نگرفتند و اعتراضشان را  - راه آهن ورامین " " 25 2و1 149

تمام رئیس هارو از تهران آوردیم :  کارگران گفتند .نشان دادند

 .ریم سر کار بچه ها میگن یا پول یا نمی. ورامین

تعداد  نام واحد ستانشهر یا ا تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

برای اعتراض به عدم  (شرکت تراورس) کارگران راه آهن کرج - راه آهن کرج 1911اسفند  25 2و  1 144

ماه حقوق و وضعیت شغلی ناروشن دست به اعتصاب  3پرداخت 

 (35) .زدند ومقابل ایستگاه کرج تجمع کردند

کارگران راه آهن اراک همزمان با همکارانشان درکرج و  - هنراه آ اراک " " " 2و  1 145

ورامین با خودداری از رفتن برسرکارشان اعتراضشان را نسبت 
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 .به بالتکلیفی معیشتی وشغلی اعالم کردند

شرکت معادن زغال سنگ کرمان برای  جمعی از کارگران - شرکت معادن زغال سنگ کرمان " " " 1 146

آمدن وعده و وعیدهای مسئوالن منجمله اعتراض به توخالی در

.... اجرا نشدن کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تبدیل وضعیت و

 ( 31)  .دست به تجمع مقابل دفتر امام جمعه کرمان زدند

کارکنان آتش نشانی آبادان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  - آتش نشانی آبادان " " " 2و  1 147

حقوق وعیدی و وعده های توخالی نسبت به عدم پرداخت بموقع 

مسئوالن دست به تجمع مقابل شهرداری این شهر در استان 

 .خوزستان زدند

کارگران کارخانه قند یاسوج در ادامه سریال اعتراضاتشان نسبت  - کارخانه قند یاسوج " " " 2و  1 14۸

به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای باری دیگر مقابل جلوی بانک 

 .ن کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردندتجارت استا

پس از اینکه زندان اوین اسماعیل عبدی را به بهانه اینکه انتقال  1 معلم زندانی تهران " " " 6 141

شب او  5وی در سیستم زندان ثبت شده است نپذیرفت، تا ساعت 

اند و در نهایت وی را به قرنطینه  داشته را در ماشین زندان نگه

رئیس شعبه اجرای احکام اوین ضمن ابراز بی  .دندزندان اوین بر

اطالعی از چرایی این وضعیت به خانواده عبدی گفته است که 

دستور انتقال به زندان رجایی شهر را همان روز شنبه صادر 

همچنین گفته که فردا نیز شعبه تعطیل است و در . کرده است

تا تعیین فعال . روزهای آتی تکلیف انتقال اسماعیل مشخص میشود

 .تکلیف، اسماعیل عبدی در قرنطینه زندان اوین محبوس است

زندان  4در تیپ  14شاپور احسانی راد را از بند قرنطینه به بند  1 کارگر زندانی تهران " " " 6 152

 .تهران بزرگ بازگرداند
 

 حظاتشرح و مال کارگرانتعداد نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

برای سومین باردر ماه جاری، کارگران شرکتی وحجمی  - های توزیع نیروی برق شرکت سراسر کشور 1911اسفند  26 1 151

های توزیع نیروی برق سراسر کشوربرای بنمایش گذاشتن  شرکت

اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق 

دنش  وبرای منجمله تبعیض در پرداخت حقوق وهمسان سازی نش

 .حذف شرکت های پیمانکاری دست به تجمع مقابل مجلس زدند
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جاده مخصوص  5کارگران کارخانه پارس متال واقع در کیلومتر  195 کارخانه پارس متال کرج " " " 2 152

تهران درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به پرداخت -کرج 

 .ه  تجمع زدندنشدن اقساط وام دریافتی از سوی کارفرما دست ب

برای باری دیگر، کارگران اعتراضشان را نسبت به عدم اجرای  - پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی " " " 9و  1 159

طرح طبقه بندی مشاغل ونداشتن امنیت شغلی و وعده های 

 .توخالی وزیر نفت و سایر مسئوالن ذیربط ،اعالم کردند

رگران خدمات شهری شهرداری بهبهان برای انعکاس هرچه کا - شهرداری بهبهان " " " 2 154

بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و 

وعده های توخالی مسئوالن دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان 

 .شورای این شهر دراستان خوزستان زدند

    ساله شدن تعطیلی کارخانه 0ند ممسنی در آستانه کارگران ق 922/42 کارخانه قند ممسنی -رستم  " " " 4و  9و  2 155

کارگر به دلیل  344با حدود 35کارخانه اوایل سال :می گویند

کارگر  04در حال حاضر حدود . مشکالت مالی تعطیل اعالم شد

اند که در انتظار بازگشایی کارخانه و  در این واحد باقی مانده

 ( 37)  .هستنددریافت مطالبات معوقه خود از سوی مسئوالن 

پرونده، برای کارگران کشت  3شعبه دوم دادیاری شوش در  5 مجتمع نیشکر هفت تپه شوش " " " 6 156

کارگر حق  5تپه منع تعقیب و در یک پرونده برای  وصنعت هفت

طلب قرار جلب به دادرسی صادر کرده است که قابل اعتراض 

منجر به ای که  در پرونده .شوند هستند و قطعی محسوب نمی

نفر از کارگران  5صدور قرار جلب به دادرسی شده، شرکت از 

های یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی،  مجموعه به نام

مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین َحمدانی شکایت کرده 

پرونده یاد شده هم وجود داشته و  3است؛ البته اسامی این عده در 

کارگر مانند 5این . ستها منع تعقیب صادر شده ا برای آن

 .های دیگر با اتهام اخالل در نظم عمومی مواجه هستند پرونده

 شرح و مالحظات کارگران نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

کارگر  1اهوازواژگون و –وانت حامل کارگران در جاده شوش  6 کارگران فصلی اهواز -شوش  1911اسفند  26 5 157

 .فصلی مصدوم وبه بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند

تعیین ضرب االجل  وفراخوان اعتصاب کارگران خشمگین راه  272 راه آهن اراک " " " 9و  2و  1 15۸

کارگران راه آهن اراک  برای سومین روز متوالی،. آهن اراک

به اعتصابشان (شرکت جوش گستر)نورآباد مشگ آباد
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 همهولی  .رداخت بموقع حقوق ادامه دادنددراعتراض به عدم پ

 .نده افرستاد برایشان و نامه اخراج هرا تهدید به اخراج کرد آنها

       45کارگران خشمگین اعالم کردند اگرتا ظهر پنج شنبه  - راه آهن ورامین " " " 2و  1 151

   اسفند مطالباتشان پرداخت نشود دست به اعتصاب وتجمع

      اگر تا فردا ظهر: آمده استآنها اخوان در فر .خواهند زد

                شرکت با ما تسویه نکنه ما هر طوری که شده مسیر 

                            دونه قطار قطارها رو مسدود میکنیم و نمیزاریم یه

                              پول مارو تا فردا دادین که دادین، . مارد بشه ازمحور

 ...اگر ندادین کاری میکنیم که صداش تو دنیا بپیچه

جمعی از فرهنگیان در شرف بازنشستگی گیالن برای بنمایش  - فرهنگیان در شرف بازنشستگی رشت " " " 1 162

گذاشتن اعتراضشان  نسبت  به مصوبه حذف فاصله سنوات 

خدمتی  دست به تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان 

 .شهر رشت زدنددر کالن

      جمعی از کارگران شرکتی مخابرات در تماس با خبرنگار ، - شرکت مخابرات خوزستان " " " 1 161

    ظاهراً تعدادی از این کارگران. از شرایط موجود انتقاد کردند

اند به نفع خود رای بگیرند؛  با شکایت به اداره کار توانسته

ان برداشته شود و طرح براساس این آرا، باید تبعیض از می

     های مخابرات بندی مطلوب و کارا برای پیمانکاری طبقه

 .اجرایی شود

             رانندگان استیجاری شهرداری رشت از اعتراضشان 122 رانندگان استجاری شهرداری رشت " " " 2و 1 162

                   نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با ثبت شکایت در

                  راننده سواری که  144حدود  .اداره کار خبردادند

                       مسئولیت جابجایی حمل بار و کارگران و مدیران را در

                    مناطق مختلف شهر رشت برعهده دارند، یک ماه مزد و 

 .عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند

 شرح و مالحظات کارگرانتعداد نام واحد شهر یا استان تاریخ عیشماره موضو شماره ردیف

1911اسفند  27 6 169  میلیون تومانی از زندان اوین344کامیار فکور به قید وثیقه  1 کارگر زندانی تهران 

اسفند همزمان باتجمع  17یکشنبه  وی.موقت آزاد شدبطور

 عیمری بگیران سازمان تامین اجتماتسراسری کارگران ومس

 .نسبت به سطح نازل حقوق در خیابان آزادی بازداشت شده بود
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را  اوعلیرغم اینکه به خانواده  اسماعیل عبدی اعالم کرده بودند  1 معلم زندانی تهران " " " 6 164

اسفند  47به زندان رجایی شهرمنتقل کرده اند اما روز چهارشنبه 

 .اند او را به زندان قزلحصار منتقل کرده روشن شد

ریز  ساله حین کار در شهرک سنگ شهرستان نی 04یک کارگر  1 شهرک سنگ    نی ریز " " " 5 165

دراستان فارس بعد از سقوط از قسمت بار یک تریلر، بر اثر رد 

 .شدن چرخهای تریلر از روی بدنش دردم جانش را ازدست داد

" " 2۸ 2و  1 166 کارگران بازنشسته و مستمری  چندین شهر 

 انبگیر

  برای باری دیگر، کارگران بازنشسته ومستمری بگیران  -

   سازمان تامین اجتماعی برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 

الحساب  نسبت به سطح نازل حقوق منجمله پرداخت نشدن علی

در  سازی دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی همسان

 شهرکرد، ، خرم آباد  تهران، اهواز، اردبیل، اراک، شهرهای

 .زدند .....و  کرمان

شرکت )برای سومین روز متوالی، کارگران پاالیشگاه هشتم  - پاالیشگاه هشتم پارس جنوبی " " " 2و  1 167

oico ) برای اعتراض به کسر حقوق، عدم  41 -44در فازهای

واریز بیمه، بی کیفیتی غذا، نداشتن سرویس ایمن و با کیفیت، 

از کارگران، و امضای اجباری قرارداد، تهدید و اخراج بعضی 

 .دست ازکار کشیده ودرمحل کارشان اجتماع می کنند

تا ظهر هم اگر . کارگران راه آهن ورامین سرکار حاضر نشدند  - راه آهن ورامین " " " 2و  1 16۸

واریزی نداشته باشیم دیگه از شیفت شب راهدارها نمیرن سرکار 

ند راه رو نمیبندند و کارگران و اونهایی هم که سر شیفت هست

 .خطی هم دیگه کسی کار نمیکنه تا حقوق واریز شه

اهوازدرادامه اعتراضات ( آبفا) کارگران شرکت آب وفاضالب - شرکت آب و فاضالب اهواز " " " 2و  1 161

دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت  ماه ها حقوق وحق بیمه وبی 

هن کردن سفره خالی مقابل تفاوتی مسئوالن دست به تجمع وپ

 .استانداری خوزستان زدند

 شرح و مالحظات کارگرانتعداد نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

1911اسفند  2۸ 1 172 اعتراض به عدم برای  کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران - کارخانه تولید آلومینیوم ایران اراک 

،سطح نازل حقوق و تغییر آیین نامه انضباطی وبی تبدیل وضعیت

توجهی مدیران به تحریم غذایشان تا آغاز تعطیالت نوروزی 

ادامه دادند واعالم کردند اعتراضاتشان پس از تعطیالت نوروزی 
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 .کماکان ادامه خواهد یافت

فته است ، وی از اسماعیل عبدی فقط دو دقیقه با خانواده تماس گر 1 معلم زندانی کرج " " " 6 171

ندامتگاه مرکزی  . تبودن خود در ندامتگاه مرکزی خبرداده اس

کرج جای بسیار سختی هست،که افراد بازداشت موقت را در آن 

این بازداشتگاه  شرایط بسیار ناگواری دارد ، .نگهداری می کنند

اتاقی با سرویس  . نفر زندانی در یک اتاق نگهداری میشوند 34

نفره ، برای اینکه  34در همان اتاق ( دون دیوارب) بهداشتی باز

زندانیان بزهکار در دستشویی ها مرتکب رفتار خالف اخالق با 

اما چرا اسماعیل عبدی را در چنین شرایطی !!!همدیگر نشوند

جمهوری  !پرسشی است که مقامات مقدس کنند؟ نگهداری می

 .اسالمی به آن پاسخگو نیستند

طی اطالعیه ای خواهان مختومه شدن پرونده کامیار فکور شد   - کای شرکت واحدسندی تهران " " " 7 172

که در تجمع کارگران و  می باشد از حامیان طبقه کارگروی 

با وثیقه  و بازنشستگان در مقابل وزارت کار بازداشت شده بود

  سیصد میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد

دمحمرضا رمضانزاده رئیس انجمن صنفی فرهنگیان استان  1 معلم زندانی بجنورد " " " 6 179

خراسان شمالی با استقبال گرم خانواده و همکاران از زندان 

 .روزه آمد 15مرکزی بجنورد به مرخصی نوروزی 

 34مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران از جان باختن  12 حوادث محیط کار مازندران " " " 5 174

سال جاری  بر اثر حوادث کاری در استان ماه  11کارگر در 

عمده دالیل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط . خبرداد

، اصابت جسم سخت با  40نفر ، برق گرفتگی با  03از بلندی با 

قرار  مورد در رتبه بعدی 4و سایر موارد با  0، سوختگی با  13

نونی مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قا ۸22و  .ندردا

               مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

 .درصد کاهش داشت  7

 شرح و مالحظات کارگرانتعداد نام واحد شهر یا استان تاریخ شماره موضوعی شماره ردیف

اسفند 21 7 175  2 کانون نویسندگان ایران تهران 
ندانیان سیاسی زندان اوین اسفند ماه، دو تن از ز 45روز گذشته  

ای از شروع اعتصاب غذای خود در اعتراض  با انتشار اطالعیه
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 ( 35)  .به انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی خبر دادند

 طرش و دیق یب و یروف یدازآ ناهاوخ یهاتوک هینایب یط - للملا نیب وفع ندنل " " " 7 176
 .دش یدبع لیعامسا

در شبکه های اجتماعی حاکی از اخراج تعدادی خبرهای منتشره  ۸ هپت تفه رکشین عمتجم شوش " " " 9 177

 ،یبهمن دیجمله سعمن از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

صنوبر دمحم مسحنه،  یمرتض دیس ا،یسعادت ن ،یسجاد یمهد

همین منابع از اخراج تعدادی دیگر از  .می باشد یصادق مشهد

 .کارگران هفت تپه درسال جدید خبرمی دهند

زالوآزاد است وبا وقاحت » :نوشت ترشیدر توئ یاعیل بخشاسم ۸ یرگراک لاعف شوش " " " 9 17۸

وحمایت همه جانبه مسئوالن،درست شب عید هشت تن از 

همکاران با سابقه مان را غیر قانونی اخراج کرد وکام خانواده 

شان را تلخ،تا سال جدید را اینگونه با دهن کجی به کارگران هفت 

 «...اندعملی که بی پاسخ نخواهد م.تپه تبریک بگوید

171 6  " "  یندامتگاه مرکز نیمسئول 15اعت س 33اسفند  34روز شنبه  1 ینادنز ملعم جرک  92

 یخود را جمع آور لیخواستند، همه وسا یعبد لیکرج از اسماع

خواهند  یزندان نگفتند که م نیولیمس.انتقال شود یکرده و آماده 

 یبا خانواده  یتماس یطاسماعیل عبدی .را به کجا ببرند یو

دوستانش در  یاز خبراعتصاب غذاضمن سپاسگزاری خود،

 .کرد یابراز نگران نیزندان او

 

 

 

 یادداشت ها:
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  ادامه اخراج کارگران پتروشیمی ایالم و عدم پاسخگویی مدیران مجتمع  -(  9) 

 .اند و نه امیدی به بازگشت به کارشان را دارند شود که نه بیمه بیکاری گرفته تر می حالی خالیهایشان در  اخراج کارگران پتروشیمی ایالم همچنان ادامه دارد و سفره کارگران و خانواده

نفر از این کارگران اخراج  34های گذشته نیز  اند؛ در ماه نفر از کارگران شاغل در این مجتمع به تازگی اخراج شده 444بنا بر آخرین گزارشات منابع کارگری در پتروشیمی ایالم، 

 .شدند

 .اند ها و عقب افتادن پرداخت دستمزدها، کارگران پتروشیمی ایالم، در دو ماه اخیر، تجمعات اعتراضی متعددی برگزار کرده در اعتراض به اخراج

های پیمانکاران و  زورگویی، در اعتراض به 33هزار کارگر غیررسمی شرکت نفت هستند که در مرداد ماه سال  45کنند و بخشی از  این کارگران به صورت پیمانی کار می

 .ها و افزایش دستمزدها دست به اعتصاب زدند هایی چون لغو قراردادهای موقت کاری، داشتن امنیت شغلی و توقف اخراج قراردادهای موقت کاری و با خواست

 

 !احضار علی نجاتی همکار بازنشسته ما محکوم است  -(  4) 

ه ما، علی نجاتی فشار آورده است که برای تحمل پنج سال زندان باید اعالم حضور کند در حالی که پرونده قضایی ایشان مختومه شده است و دستگاه قضایی و امنیتی به همکار بازنشست

 .نامبرده از مشکالت جسمی منجمله نارسایی قلبی رنج می برد

افرادی . شسته های نورچشمی خودشان در شرکت هفت تپه در حال خدمت به اسدبیگی ها فاسد هستنبرخی بازن! برای دستگاه قضایی و امنیتی در کشور ما بازنشسته ها با هم فرق دارند

  .دمثل صابریان و بهاری و کریمی پور و امجدی و غیره اما اکثریت بازنشستگان باید برای حداقل معیشت حتی بعد از بازنشستگی هم مبارزه کنن

ظالمانه مستثنا نشده است و او را تحت فشارو آزار  قرار داده اند و حتی در یک اقدام بیشرمانه حساب های بانکی ایشان را هم مسدود  همکار بازنشسته ما علی نجاتی هم از این قاعده

شد اما بعد تمام احکام صادر شده بازنشسته بوده ولی مورد اذیت دستگاه امنیتی قرار گرفت و سپس به حکم ظالمانه پنج سال زندان محکوم  37ایشان در زمان اعتصابات سال . کرده اند

 .لغو شد زیرا اعتراضات ما خواسته هایی منجمله لغو تمام احکام صادره علیه همکاران و حامیان ما را داشت

ارگران هفت تپه به این ستم های آشکار، جواب ک. هرگونه فشار و آزار بر آقای نجاتی و یا نمایندگان کارگران هفت تپه که اخیرا هم برایشان پرونده قضایی باز کرده اند محکوم است

 .سکوت نخواهد بود

 1333اسفند  1 -جمعه  -جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف

 

 فراخوان کارگران راه آهن لرستان برای اعتصاب سراسری برای احقاق حقوق برحقشان  -(  3) 

 .ی احقاق حقوق برحقشان فراخوانی برای اعتصاب سراسری منتشر کردندبرا(شرکت تراورس)اسفند، کارگران راه آهن لرستان 4روز شنبه 
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 :متن این فراخوان بشرح زیراست

هدف . رئیسه کی سواره کی پیاده دوستان برای رسیدن به این هدف اول باید همه دوستان مشکالت شخصی و داخلی خودشون رو کنار بزارن یعنی دیگه فعال کاری نداشته باشن کی 

 : تصاب سراسری خط موارد زیر باشههمگی در اع

 (مثل پویان نوین سبز که شرکت مرکزی بهره برداری هست )تجمیع همه نواحی بصورت یک شرکت واحد  - 1

  و همه بندهای قرارداد( ساعت  ۰5حداقل )دریافت تمام بندهای قرارداد شامل حق جذب ،اضافه کار   -4

  بدون وقفهدریافت لباس کار بصورت مستمر و قانونی - 3

 (یعنی هرچی بقیه ادارات گرفتن ماهم بگیریم )،بن ماه مبارک رمضان ، کارت هدیه روز زن برای متاهلین ،بن خرید کاال  (عیدانه)دریافت بن های مربوطه شامل بن لباس  -۰

  یک تاریخ مشخص نه دلبخواهیآنهم در (  درصد که مشخص نیست چطوری داری حقوق میگیری ۵4نه بصورت )دریافت حقوق بصورت کامل  -۵

  سال ۰دادن گروه شغلی و افزایش مستمر آن بعد  -۶

 تمدید بیمه بصورت ماهیانه و بستن قراداد با بیمه های تکمیلی معتبر مثل بیمه ملت و غیره -7

 

 زیر سکوت مصلحتی مسئوالن(میدان نفتی چشمه خوش ، پایدارغرب وآبان )لگد مال شدن حقوق کارگران  شرکت ایران افق دهلران -(  0) 

 .زیر سکوت مصلحتی مسئوالن کماکان ادامه دارد( میدان نفتی چشمه خوش ، پایدارغرب وآبان)لگد مال شدن حقوق کارگران  شرکت ایران افق دهلران

در راستای (میدان نفتی چشمه خوش ، پایدارغرب وآبان )دهلران اسفند،عدم نظارت دقیق مسئوالن  بر تخلفات شرکت ایران افق در شهرستان  4برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

ران بومی از شرکت ایران افق نادیده گرفتن حق وحقوق کارگران از سوی مسئوالن این شرکت ، نامشخص بودن وضعیت قرارداد وفراهم نشدن سرویس ایاب ذهاب از مطالبات کارگ

 .است

بخشنامه )قانون کار  03ها موضوع تبصره یک ماده  بندی مشاغل کارگاه نامه اجرایی تهیه طرح طبقه آیین( 7)ندی مشاغل موضوع ماده ب های طبقه عدم اجرای دستورالعمل اجرائی طرح

 نیر از سوی شرکت ایران افق نادیده گرفته شده است( وزارت کار و امور اجتماعی 41/7/1334مورخ  434/7شماره 

مشهود است؛ برخی شرکت ها برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات آشکار خود ،اختصاص سهمیه به مسئوالن در حوزه های مختلف است تا به  آنچه که کامال در شرکت های فعال دهلران

احقاق حق کارگران  این خود ظلم آشکاری است که باید مسئوالن بدان اهتمام  جدی ورزیده  ودر برابر تخلف شرکت ها در راستای.  ابزاری برای سرپوش گذاشتن تخلفات شرکت شود 

 .سکوت نکنند

ز این میادین  را از شرکت  ملی بنابهمین گزارشات، حدود یک سال است که یک شرکت روسی بخشی از میدان نفتی چشمه خوش ، پایدارغرب وآبان درراستای افزایش بهره برداری ا

 . ان افق به عنوان پیمانکار واگذار کرده استاین  شرکت به عنوان کارفرما این پیمان را به شرکت ایر.نفت تحویل گرفته است
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 :اسفندماه کارگران بازنشسته ومستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی 9گزارشات تجمع سراسری   -(  5) 

 های گسترده و سراسری بازنشستگان در سراسر کشور برگزار شد تجمع -9

أمین اجتماعی در شهرهای تهران، ایالم، نیشابور، اهواز، خرم آباد، تبریز، یزد، اراک، اصفهان، قزوین، اردبیل، خراسان و مستمری بگیران ت  امروز یکشنبه سوم اسفند ماه بازنشستگان 

 . شمالی، شوش، کرمانشاه، شوشتر، ساری، کرج، مشهد، دزفول و دیگر شهرها مقابل ادارات سازمان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برپا کردند

سر ” نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت” “گرانی تورم بالی جان مردم” “ فریاد فریاد از این همه بیداد” “ وعده وعید کافیه سفره ما خالیه“ایی از قبیل این بازنشستگان شعاره

 .میدادند

های  و نرخ سبد معیشت خانوار است که هم اکنون دریافتی خواست و مطالبات اصلی بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش فوری حقوق و مستمریها مطابق بر تأمین نیازهای زندگی

دیگر خواسته اصلی بازنشستگان اجرای کامل همسان سازیهاست که افزایش دریافتی بازنشستگان به اجرای قانون همسان سازی نیز گره . آنها چندین برابر پایینتر از این میزان است

 .خورده است

تامین اجتماعی است را  3۶قانون کار و ماده  ۰1اند که دولت و سازمان تامین اجتماعی حتی قوانین مصوب خوشان که ماده  اجتماعی اعالم کردهبازنشستگان و مستمری بگیران تامین 

 .تر گردد ها کمی واقعی نیز اجرا نمیکند تا میزان حقوق

رین دوره زندگی آنها بدل کرده است از اینرو از هر فرصت ممکن برای بیان اعتراضاتشان های استراحت بازنشستگان را به زجرآورت گسترش فقر و فالکت و گرانی روزافزون، سال

اند اما بازنشستگان از  چند تعدادی از این تجمعات را نهادهای وابسته و خانه کارگری فراخوان داده در دو ماه گذشته این ششمین تجمع بزرگ بازنشستگان بوده است که هر. بهره میگیرند

 .اعتراض خودشان استقبال کرده اند شکل گرفته برای اعالم خواست  های فرجه

 .های چپاولگران سازمان تأمین اجتماعی سکوت نخواهند کرد و تا تحقق مطالباتشان به اعتراضات باشکوه خود ادامه خواهند داد کشی بازنشستگان و مستمری بگیران، دیگر در مقابل حق

 اسفندماه نود و نهسوم  -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 !گزارشی از تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی -1

 !همسان سازی کجا بود؟ درو غ، فریب، ریا بود

ها و  صبح بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به همسان سازی فریبکارانه و عدم محاسبه درست مستمری 14از ساعت  33اسفند  3به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 

هر چند مدتی است کنشگران این عرصه با . میلیاردی به دیگر گروههایی که سهمی در سازمان تامین اجتماعی نداشته، ترمیم قدرت خرید را خواستار شدند 34اختصاص بودجه 

، خرم آباد، تبریز، اراک، کرمانشاه، یزد، اصفهان، اردبیل، قزوین، شهر ایالم، تهران، نیشابور، اهواز 13تهدیدهای پلیس سیاسی روبرو می شوند اما با این حال  بازنشستگان در 

دستهای ما »: از جمله شعارها این بود. اراک، رشت، مشهد، شوش، دزفول، شوشتر، کرج در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرشان گردآمده و از تبعیض و مستمری های حقیرانه گفتند

 «دزد سر گردنه-فالکت عمومی، بیمه های تکمیلی-یوضع شما عالیه، حقوق های نجوم-خالیه



1911اسفند   – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                                         95  
 
 

ست سازمان تامین اجتماعی و نظام سرمایه در تهران بازنشستگان با سخنرانی و راهپیمایی از مقابل وزارت کار تا سازمان تامین اجتماعی شعارهایی علیه بودجه سال جاری دولت و ریا

 .یک بازنشسته با جوان لباس شخصی که مرتب از همه عکس می گرفت، با شکیبایی بازنشستگان تهرانی خاتمه یافت با درگیری. ساالرانه حاکم بر اقتصاد و سیاست دادند

 .تجمع کرده بودند« قانون بودجه 7برقراری حقوق و درمان بازنشسته مطابق آیین نامه فوالد در جدول » بازنشستگان فوالدی و معدنی در مقابل مجلس در تهران با پالکارد

 .اراک کارگران هپکویی با به دوش گرفتن تابوت نمادین شرکت هپکو و راهپیمایی به مرکز شهر اراک و سپس سازمان تامین اجتماعی پرداختنددر 

              اسخگویی به نیروی انتظامی زنگ جای پ در قزوین بازنشسته ای از بی ادبی رییس تامین اجتماعی و که با بی اعتنایی با این تجمعات برخورد می کند گفت و اعالم کرد که ایشان به

 .می زند

  .در یزد نامه ای به امضای تجمع کنندگان به مدیرکل تامین اجتماعی یزد نوشته و خواستار رفع مشکالت معیشتی و درمانی بازنشستگان شدند

 .خاتمه یافت 14تجمعات در ساعت 

 کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 !های مستقل زارشی از تجمع پرشور بازنشستگان،  سوم اسفند ماه، طبق فراخوان سراسری گروهها و تشکلگ-9

 !مانعی برایشان نیست دست مریزاد به بازنشستگان که نه تهدیها و نه کرونا و نه سیاستهای تفرقه اندازانه

 زنیمدر سوم اسفند  در بسیاری از شهرهای تهران به گرد هم آمدیم تا فریاد ب

 بالی جان مردم/ گرانی، تورم "

 نیستند به فکر ملت/ مجلس، دولت

 بدست مافیا/ نابود شد این شستا

 مجلس حمایت میکند/ دولت جنایت میکند

 "بدست میاد حقمون/ فقط کف خیابون

 .ن دادند که تا آخرین نفس برای رهایی از اینهمه تبعیض و رنج خواهند ایستاددر تهران  هم صدها بازنشسته در مقابل سازمان تامین اجتماعی با سر دادن شعار و با مشتهای کوبنده نشا

 . د، گفتگو  کنندبارها پیشنهاد شد که نمایندگان بازنشستگان بداخل سازمان رفته و با مسئولینی که حتی  به خود زحمت حضور در بین بازنشستگان را نمیدهن

 .ندروبرو شد"  ما نماینده نداریم" اما با فریاد

  "مسئول بی لیاقت ، استعفا، استعفا" جمعیت شعار میداد 
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 . کردند که وعده های پوچ و ترفندهای زمانسوز را میشناسند بازنشستگان با این شعار اعالم

 کشور ما رو گنجه؛ بازنشسته در رنجه"

 "کشتی بازنشسته، چرا به گل نشسته؟

 .ند و عکس میگرفتندلباس شخصیها و ماموران انتظامی پیرامون جمعیت بود

جمعیت میگفتند بگذار تا . ه داده شدیکی از بازنشستگان با یک  جوان لباس شخصی که مرتب از چهره ها عکس میگرفت ، درگیر شد ولی با مداخله  دیگر بازنشستگان به قائله خاتم

 !میتوانند از ما عکس بگیرند ، ما االن هم در زندان هستیم

 .آروم نمینشینیم، به پایان رسید/ تا حق خود نگیریم" سته ها و  با اعالم اینکهتجمع با اعالم مجدد خوا 

 یک بازنشسته

  :شعارها+

 تاحق خود نگیریم ازپای نمی نشینیم   -

 نه مجلس، نه دولت   نیستند به فکر ملت -

 بدست میاد حقمون   فقط کف خیابون     -

 فالکت عمومی     های نجومی     حقوق -

 از اینهمه بیداد     فریاد             فریاد  -

 هزینه ها دالریه     حقوق ما ریالیه       -

 حقوق طبق تورم    خواسته با زنشسته   -

 وضع شما عالیه   دست های ما خالیه     -

 بالی جان مردم      گرانی تورم بیکاری -

 سرقت دزدان گشته   صندوق بازنشسته  -

 بدست مافیا        نابود شد این شستا    -

 استعفا استعفا        مسئول بی لیاقت    -
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 کشور ما رو گنجه بازنشسته در رنجه -

 چرا به گل نشسته    کشتی بازنشسته   -

 :گزارشات رسانه ای شده+

 !تجمع اعتراضی بازنشستگان برای پنجمین بار در تبریز-9

 .ی پنجمین بار متوالی مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع اعتراضی برپا کردندجمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی امروز برا

 .مسئوالن امر شدند در این تجمع که طیف های مختلفی از مقرری بگیران این سازمان حضور داشتند؛ معترضان خواستار پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات شان از سوی

این حقوق ناچیزی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان حقوق بازنشستگی به ما می دهد، به هیچ عنوان کفاف زندگی مان : عتراضی افزودندتعدادی از معترضان حاضر در این تجمع ا

 .را نمی دهد؛ با این تورم و گرانی و این همه افزایش قیمت ها، حقوقمان همچنان ثابت مانده است

. ما زن و بچه داریم، دختر دم بخت داریم و هزار مشکل و هزینه دیگر. ن انصاف نیست که آخر سر حقوق به این ناچیزی را به ما بدهندبعد از این همه خدمت به دولت، ای: آنان معتقدند

 !این پنجمین بار متوالی است که برای افزایش حقوقمان تجمع می کنیم، ولی متاسفانه ترتیب اثر داده نمی شود

 ترمیم همه جانبه قدرت خرید؛ خواسته اصلی معترضان/ دارات تامین اجتماعیتجمع بازنشستگان مقابل سازمان و ا -1

 .ها مقابل ادارات تامین اجتماعی جمع شدند بگیران تامین اجتماعی از دقایقی پیش مقابل وزارت کار در تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی و در شهرستان بازنشستگان و مستمری

 .امین اجتماعی بار دیگر تجمع کردندبگیران ت بازنشستگان و مستمری

خواهند که در  های این نهاد عمومی غیردولتی می قانون تامین اجتماعی هستند و از مقام31ها خواهان ترمیم همه جانبه قدرت خرید خود متناسب با ماده  های گذشته آن های ماه مانند تجمع

  .ها را ترمیم کند سازی حقوق آن سال جاری مبلغ متناسب

  .هاست که در روزهای منتهی به سال جدید آزاردهنده است های آن ترین دغدغه سازی به متناسب سازی، یکی از مهم ه گفته معترضان؛ تقلیل همسانب

سال  14ل سخت و زیان آور و سال مشاغ44)پردازی  سال بیمه 34سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور متناسب با  معترضان در همین حال خواهان اجرای کامل همسان

 .های شستا به سازمان تامین اجتماعی هستند و بازگرداندن سرمایه( سنوات ارفاقی

 

 تجمع  اعتراضی بازنشستگان صندوق فوالد نسبت به وعده های توخالی مقابل مجلس   - *

 .نسبت به وعده های توخالی مقابل مجلس تجمع کردند اسفند،جمعی از بازنشستگان صندوق فوالد برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 3روزیکشنبه 
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باحضور مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار رسیدگی به مطالبات خود و اجرایی شدن مصوبات ( اسفند3)بنابه گزارش رسانه ای شده، تعدادی از بازنشستگان صندوق فوالد امروز

 .ندگان شدنداخیر خود که درسازمان برنامه و بودجه داشتند، ازسوی نمای

ود گفتگو کردند و پیشنهادهایی نیز اخیرا جمعی از نمایندگان بازنشستگان صندوق فوالد باحضور در سازمان برنامه و بودجه با مسئوالن این سازمان دیدار و درباره مطالبات خ:یادآوری

 .در این جلسه مصوب شده است

ن کانون های بازنشستگان صندوق کارکنان فوالد در محل سازمان برنامه و بودجه کشوربرگزارشده است که پس از بحث و نفر از نمایندگا 3با حضور  33/11/47این جلسه در تاریخ 

 :بررسی، نظرات و پیشنهادات مشترک بازنشستگان به شرح زیر بوده است

ستخدامی فوالد و دستورالعملهای اجرایی آن ازجمله حقوق، مستمری، موضوع آیین نامه ا 1375/14/14درصورتی که کلیه خدمات مندرج درمصوبه هیئت وزیران به تاریخ  -1

به طورکامل به بازنشستگان ارائه گردد واستقالل صندوق حفظ شود ، تصمیم گیری در خصوص انتقال دارایی های مالی اعم از ... درمان، بیمه عمر و حوادث، رفاهیات و مطالبات و 

 .ای صندوق به عهده دولت استبورسی، امالک و مستغالت و سایرداراییه

. قانون بودجه کشور اقدام می نماید 7دول با توجه به مفاد آیین نامه فوق الذکر و اصالح احکام حقوقی بازنشستگان، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین اعتبار الزم در ج

 .خواهد بود 1اجرای این نیز منوط به تحقق مفاد بند 

 

 ان بازنشسته ذوب آهن اصفهان برای احقاق حقوق برحقشان مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزیتجمع کارگر  - *

 .اسفند،جمعی از کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان برای احقاق حقوق برحقشان دست به تجمع مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی زدند 3روزیکشنبه 

 .این بازنشستگان پرداخت به موقع حقوق، درمان، بیمه عمر و حوادث و خدمات است براساس گزارش رسانه ای شده،عمده خواسته

های صندوق کشوری، نه به واگذاری  های بازنشستگان فوالد و ذوب آهن، اصالح احکام همسان سازی بازنشسته فوالد مطابق با تورم و نه معادل سازی با کمترین از دیگر خواسته

 .ستگی و نظارت بر مصوبات مجلس و دولت در صندوق فوالد بودهای بازنش های صندوق سرمایه

مربوط به  1044های بودجه سال بندخاطرنشان می شودکه هفته گذشته در دیدار با مسئوالن سازمان برنامه و بوجه مقرر شد دولت براساس اموال صندوق بازنشستگان فوالد، برخی 

 .آهن را اصالح کند که این امر محقق نشد بسازی بازنشستگان فوالد مبارکه و ذو احکام همسان

 

  برخی از مناطق تهران و شهرستان ها دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده های پوچ اعتصاب دوباره معلمان حق التدریسی  -(  1)

بار دیگر کالس های   ت و حقوق حق التدریس خود و وعده های پوچجمعی از معلم های حق التدریس برخی از مناطق تهران و شهرستان ها  برای اعتراض به عدم پرداخت مطالبا

 .شاد را تعطیل کردند
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با توجه به شیوع بیماری کرونا و . اسفند،معلمان حق التدریسی مدتی است به دلیل عدم پرداخت حقوق به موقع با مشکالت بسیاری مواجه هستند 3بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .نگه دارند مان از طریق اپلیکیشن شاد که از سوی وزارت آموزش و پرورش طراحی شده تالش کردند با استفاده از فضای مجازی کالس های درس را پا بر جاتعطیلی مدارس؛ معل

ست که حقوق معلمان حق التدریسی اما مدتی ا. بیش از یک سال از عمر بیماری کرونا می گذرد و هرگز معلمان در این مدت سخت لحظه ای کالس های درس را تعطیل نکردند

باتوجه به فشار تورم و گرانی که در کشور وجود دارد، دولت هم در این زمینه . بسیاری از آنها برای معیشت خود با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. پرداخت نمی شود

 .کنونی می تواند مشکالت بسیاری برای آنها به وجود آورد عدم پرداخت حقوق معلمان و حق التدریسان در شرایط. اقدامی انجام نمی دهد

آموزش و پرورش به جای آنکه از آنها بابت این فداکاری ها . اکثر معلمان حق التدریسی دارای خانواده هستند و برای هزینه های زندگی و اجاره خانه با مشکالت بسیاری مواجه هستند

 درسه تبدیل کردند تا آیندگان این سرزمین با آموزش بتوانند فردای بهتری را بسازنند؛ تشکر کند فضا را برای آنها سخت کرد و چشمان خودکه در این روزهای سخت؛ منزل خود را به م

 .را بر روی تمامی مشکالت آنها بست

بعد از مدتی معلمان حق . عدم پرداخت حقوق دست از کار کشیدند بهمن ماه سال جاری، جمعی ازمعلمان حق التدریسی سراسر کشوردراعتراض به 15خاطرنشان می شود که در تاریخ 

تدریس برداشتند و بسیاری از دانش آموزان به التدریسی با هزار وعده به فضای تدریس بازگشتند و به کار خود ادامه دادند اما به دلیل عدم اجرای وعده های مسئوالن بار دیگر دست از 

 .ت بسیاری مواجه هستندتهران با مشکال 14و  3ویژه مناطق 

 

 نامه جذب با برپایی تجمع مقابل شرکت ای پتروشیمی ایالم نسبت به شیوه ادامه اعتراضات کارگران پروژه  -(  7) 

  .زدند نامه جذب دست به تجمع  مقابل این شرکت ای پتروشیمی ایالم درادامه اعتراضاتشان نسبت به شیوه اسفند،جمعی از کارگران پروژه 3روز یکشنبه 

ها را تسهیل  گویند که این شیوه نامه باید شرایط ورود آن ای خواهان اصالح وضعیت جذب خود به عنوان کارگر قراردادی هستند و می براساس گزارش رسانه ای شده، کارگران پروژه

 .کند

این گروه از کارگران به صورت . همجوار با محل این استقرار تاسیسات این شرکت استهستند؛ شهرستانی که « چوار»ها اهالی شهرستان  بیشتر آن. نفر بود144تعداد معترضان حدود 

گویند که بر اساس قانون نفت، ساکنان مناطق همجوار صنایع باید در اولویت  ها می آن. در مجتمع الفین این شرکت مشغول به کار هستند( نیروی فنی)روزه به عنوان جوشکار و فیتر  15

  .جذب باشند

پردازی داشته باشند؛ در حالی که کار به شکل  ماه سابقه بیمه 1، حداقل 33ماه اول سال  1شوند که در  ی جدید، تنها آن گروه از کارگران جذب می ی معترضان مطابق شیوه نامه گفتهبه 

  .ی زمانی مدنظر در محل کار حضور نداشتند ها در بازه شود و بسیاری از آن ای انجام می پروژه

روز دیگر را  15روز از ماه را در محل کار حاضر باشند و  15شود اما عرفا کارگران باید  ای در محل کار، بر اساس درخواست واحدهای مربوطه انجام می کارگران پروژه حضور

  .استراحت کنند یا برای خود شغل دیگری مهیا کنند

سال  15تا  14نفر بومیانی هستند که از  144شوند که اگر بنابر جذب بومیان واجد شرایط باشد، از این تعداد حدود  نفر جذب می 344ی جدید حدود  ی معترضان در شیوه نامه به گفته

  .شوند پیش در این شرکت مشغول به کار بودند و به نوعی از بانیان تاسیس این شرکت، محسوب می
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های همجوار ایالم به  اند، شرکت گروهی کارگر را از استان های گذشته اعتراض خود را آغاز کرده اینکه از هفتهبه دلیل »: گویند ای پتروشیمی ایالم در همین حال می کارگران پروژه

 . «ها به استان آورده است عنوان جایگزین آن

 

 سراسری فراخوان پشتیبانی  کارگران راه آهن هرمزگان ازاعتصاب  -(  5) 

 .سراسری حمایت کردند با انتشارپیامی از فراخوان اعتصاب(رکت تراورسش)اسفند،کارگران راه آهن هرمزگان 0روز دوشنبه 

 :متن این فراخوان که درشبکه های اجتماعی منتشرشده بشرح زیراست

 .ما نیروهای تراورس جنوب کشور هم هماهنگ هستیم اگر چند روز باهم هماهنگ اعتصاب و اعتراض کنیم مشکالت حل میشه

 حقوق آذر را کامل بما ندادند چجوری میخان سه تا نصفی حقوق با عیدی پرداخت کنن؟ امروز چهارم اسفند هست هنوز 

 . نیروهای راه آهن حقوق و عیدی کامل گرفتن حتی هفته آینده یک و پانصد قراره بجای آجیل عید بهشون نقد پرداخت کنند 

 ؟ چه راه آهنی هست

 .ر شیون هم یکبار تموم میشه یا کارمون درست میشه یا اخراجمون میکنند باالتر از سیاهی رنگی نیستمگر مسئولین اینهمه تبعیض را نمی ببنند بخدا مرگ یکبا

 .شما در نواحی لرستان زاگرس خراسان اعالم کنید ما هم هماهنگ با شما عمل میکنیم

 

 سراسری فراخوان پشتیبانی  کارگران راه آهن هرمزگان ازاعتصاب  -(  3) 

 .سراسری حمایت کردند با انتشارپیامی از فراخوان اعتصاب(شرکت تراورس)ارگران راه آهن هرمزگاناسفند،ک 0روز دوشنبه 

 :متن این فراخوان که درشبکه های اجتماعی منتشرشده بشرح زیراست

 .ما نیروهای تراورس جنوب کشور هم هماهنگ هستیم اگر چند روز باهم هماهنگ اعتصاب و اعتراض کنیم مشکالت حل میشه

 روز چهارم اسفند هست هنوز حقوق آذر را کامل بما ندادند چجوری میخان سه تا نصفی حقوق با عیدی پرداخت کنن؟ام 

 . نیروهای راه آهن حقوق و عیدی کامل گرفتن حتی هفته آینده یک و پانصد قراره بجای آجیل عید بهشون نقد پرداخت کنند 

 ؟ چه راه آهنی هست

 .نمی ببنند بخدا مرگ یکبار شیون هم یکبار تموم میشه یا کارمون درست میشه یا اخراجمون میکنند باالتر از سیاهی رنگی نیست مگر مسئولین اینهمه تبعیض را
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 .شما در نواحی لرستان زاگرس خراسان اعالم کنید ما هم هماهنگ با شما عمل میکنیم

یچ کس پوشیده و پنهان نیست، این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سالمت روحی، روانی و های کارکنان بر ه میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات دوری از خانواده

مجله علمی . توان تا حدودی آسیب وارد شده را جبران نمود روز استراحت می 1۰روز کار و  1۰گردد که با اجرای طرح  های آنان می جسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانواده

های زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر ساکنین منطقه  ای تحت عنوان بررسی آلودگی طب جنوب زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقاله پژوهشی

 .گردد عسلویه به چاپ رسانده که به صورت پیوست خدمتتان ارسال می

 سختی کار

اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی . آور است یا خیر ه شغلی که در آن مشغول به کار هستند جز مشاغل سخت و زیانبرای هیچ یک از کارکنان پیمانی مشخص نیست ک

آور که  ندرصد حق بیمه مازاد مربوط به مشاغل سخت و زیا ۰شود  داند که این امر موجب می سال سابقه کار می 44انرژی پارس هم شرط رسیدگی به موضوع را داشتن حداقل 

باشد اگر شغلی جز گروه کاری سخت و  همچنین الزم به ذکر می. پرداخت آن برعهده کارفرما است به ناحق گریبانگیر کارکنان شود و بعضا پرداخت آن از توان کارکنان خارج است

این امر تاکنون مدنظر قرار . باشد ا موظف به پرداخت اضافه کاری مییابد و در صورت حضور در محل کار کارفرم آور قرار بگیرد ساعت کاری روزانه یک ساعت کاهش می زیان

 .ماند کش بدون مزد باقی می ساعت اضافه کاری کارگران زحمت 4۰4نگرفته است و سالیانه حدود 

 تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی

ر حاکم موجب برخوردهای بد و دور از شان انسانی با کارکنان خدوم و زحمتکش پیمانکاری تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی کامال مشهود و چشم گیر است که این ساختا

توان به ایجاد  از جمله می. کارکنان رسمی هم دارای حقوق و دستمزدهای بسیار باالتری نسبت به نفرات پیمانکاری هستند و هم از خدمات ویژه و بهتری برخوردار هستند. گردد می

رزندان و سایر ها در کنار خانواده با در اختیار گذاشتن مسکن مناسب و دور از آلودگی هوای منطقه، ایجاد شرایط مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای ف نشرایط جهت حضور آ

حی، داشتن خدمات درمانی مناسب و استفاده اعضای خانواده، داشتن سهمیه پرواز به تمام نقاط ایران به صورت رفت و برگشت در هر دوره کاری و بسیاری خدمات رفاهی و تفری

تری دارند نه تنها از هیچ یک  این در حالی است که کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایین. …رایگان از تمام مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت نفت و

 .گیرند مهری مسئوالن منطقه قرار می اند و دائماً مورد کم لطفی و بی به حال خود رها شده از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نا مناسبی

 برخورد با کارکنان پیمانکاری -5

ت و خلل در روند ها و منطقه ویژه با کارکنان پیمانکاری به دفعات زیاد قابل مشاهده است و در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشا برخوردهای حراست پاالیشگاه

گیرند و برای  گردد و بعضا در لیست سیاه منطقه ویژه قرار می گیرد و به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری می تولید پایدار پاالیشگاه برخوردهای سخت و قهری صورت می

 .گردد ت ارسال میتعدادی از این برخوردها را به عنوان نمونه به صورت پیوس. همیشه باید منطقه را ترک کنند

 عدم رسیدگی به شکایات کارکنان پیمانکاری توسط اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه -1

طلوب و هایی که هیچ گاه نتیجه م شکایت. عدالتی و نارضایتی موجود خواهید برد های فعال در این منطقه پی به حجم باالی بی های کارکنان پیمانکاری از شرکت با بررسی تعداد شکایت

 .برابر عدالت و قانون نداشته است

 ها محرمانه بودن پیمان -7
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ها هست  شوند چرا باید محرمانه باشند تا کارکنان پیمانکاری که بخش مهمی از این پیمان برعهده آن هایی که کامال به صورت خدماتی اجرا می و در آخر این سوال مطرح است که پیمان

 .از حق و حقوق خود آگاه نباشند

 

 های علوم پزشکی کشورنسبت به پایمالی حقوقشان منجمله عدم پرداخت مطالبات با برپایی تجمع در شهرهای مختلف ادامه اعتراضات کارکنان شرکتی دانشگاه  -(  14) 

 .ایی تجمع در شهرهای مختلف کماکان ادامه داردهای علوم پزشکی کشورنسبت به پایمالی حقوقشان منجمله عدم پرداخت مطالبات با برپ اعتراضات کارکنان شرکتی دانشگاه

های علوم پزشکی کشور با  های بهداشت و درمان و زیرمجموعه دانشگاه جمعی از کارکنان شرکت( سوم و چهارم اسفند)اسفند،دیروز و امروز  0بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .پزشکی، خواستار توجه به مطالبات مزدی و معیشتی خود شدندهای علوم  ها و دانشگاه مراجعه به نهادهای ذیربط در استان

توجهی به  ادامه بی. شک تجمعات همکاران شرکتی زنگ خطری برای مسئولین است عدم اجرای قوانین، صدای مدافعان سالمت را درآورده است و بی: ها گفتند جمعی از این شرکتی

تا اورژانس بیمارستان و 115العاده سختی کار کرونا بین واحدهای درگیر از اورژانس  ی فوق ن سالمت از جمله توزیع عادالنهقوانین و عدم پرداخت مطالبات کادر درمان و مدافعا

مسکن و پول سازی در مورد علت کاهش مبلغ کارانه و عدم پرداخت حق  درصد کسر موظفی برای همه واحدها و شفاف44های ویژه و مراکز بهداشتی و اجرای دقیق دستورالعمل  بخش

 .تر خواهد کرد ها را گسترده لباس و بسیاری از مطالبات دیگر، نارضایتی

های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در کنار سایر کارکنان شرکتی دانشگاه، در تالشند تا صدای اعتراض  بنابهمین گزارش،کادر شرکتی فوریت

 .برسانند خودشان را به گوش مسئوالن

مثل سایر کارکنان شرکتی 115وری برای همکاران شرکتی اورژانس  های ما،  اجرای قانون بهره مهمترین خواسته: یکی از این کارکنان در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت

با این حجم ماموریت در شرایط کرونایی مزید بر مشکالت اقتصادی و تورم  ساعته است که40شیفت 15دانشگاه، پرداخت مبلغ فوق العاده ویژه و حذف اضافه کار اجباری تا سقف 

 .سرسام آور شده و گذران زندگی را برای این مدافعان سالمت  جان بر کف، سخت و طاقت فرسا نموده است

 

 بی سرپناهی قوزباالی قوزکارگران شهرداری سی سخت با ماه ها حقوق معوقه  -(  11) 

 .بدنبال زلزله اخیر قوزباالی قوزکارگران شهرداری سی سخت با ماه ها حقوق معوقه شده است از دست دادن سرپناه

گذرد ما  سخت می در حال حاضر که چندین روز از زلزله سی: سخت دراستان کهکیلویه و بویراحمد به خبرنگار رسانه ای گفتند اسفند،جمعی از کارگران شهرداری سی 0روز دوشنبه 

 .کنیم ست دادن سرپناه، جدا از وضعیت بد معیشتی در بدترین شرایط موجود گذران میکارگران با از د

هایمان بوجود آمده، زلزله اخیر مشکالتمان را چند برابر کرده و جز  ماه طلب مزدی برای ما کارگران و خانواده 14پولی که در نتیجه  عالرغم مشکل بی: یکی از این کارگران افزود

 .اند، مابقی سرپناهی برای خود و خانوادهایشان ندارند ادر دریافت کردهتعداد معدودی که چ
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دغدغه اصلی همه ما همانند سایر مردم شهر : رسانی به مردم در کنار سایر امدادگران هستند، افزود سخت مشغول خدمت کارگر شاغل در شهرداری سی 57او با بیان اینکه هم اکنون 

 .خانوادهایمان استایجاد سرپناهی موقت برای خود و 

 .هایشان هستند های مالی خود برای ایجاد سرپناه و تامین خوراک و آذوقه برای خود و خانواده سخت بیشتر از هر زمانی نیازمند وصول طلب کارگران شهرداری سی:اوادامه داد

ها به اندازه مورد نیاز افراد مستحق و آواره  سوءاستفاده برخی افراد فراهم شود تا این کمکشود زمینه  ها موجب می کنند اما ناهماهنگی های خوبی به مردم می امدادگران کمک: او گفت

 .گیرد طلبی برخی افراد، به اندازه کافی در اختیار مردم قرار نمی رسانی شده اما به دلیل فرصت رسد چادر به اندازه کافی کمک به عنوان نمونه به نظر می. نرسد

ها  دانیم با این گرانی ما کارگران نمی. های گذشته باشد ها و سال سخت همانند ماه رسد در وضعیت فعلی روال پرداخت حقوق ما کارگران شهرداری سی به نظر می :او در ادامه اضافه کرد

 ها را بازپرداخت کنیم؟ توانیم این قرض زمانی می سرپناهی زلزله تامین کنیم؟ از چه کسی قرض بگیریم و چه های سنگین زندگی خود را در شرایط بی و تورم، چگونه باید هزینه

ایم یک ماه پیش بود که مربوط به اردیبهشت ماه سال  مشخص نیست شهرداری چه زمانی قصد دارد مطالبات مزدی کارگران را تسویه نماید؟آخرین حقوقی که دریافت کرده:وی افزود

 .شد جاری می

 .انجامد سخت می شک به افزایش میزان بیکاری در مناطق سی ارد کرده بیهای مختلف و آسیبی که زلزله به بخش: او گفت

 

 بدنبال یک درگیری یورش نیروهای انتظامی بفرمان شورای تامین وامام جمعه شهرستان اسفراین به کارگران معدن آلبالغ وبازداشت ده ها نفروضبط وسایل کارشان  -(  14) 

که در بین کشته شدگان حال یک . در پی درگیری در معدن آلبال غ یک تن کشته و شش تن مجروح شدند(بهمن 43چهارشنبه )اه سال جاری در واپسین روزهای بهمن م:گزارش دریافتی

روحیت شش تن زنی شکاری و آالت درگیری سرد مانند چوب و سنگ استفاده شده منجر به فوت یک تن و مج این درگیری که درآن از تفنگ ساچمه. تن دیگر وخیم گزارش شده است

 .دیگر شد

احمر خراسان شمالی به  احمر خراسان شمالی، بعد از تماس کارگران شاغل در معدن آلبال غ واعالم وجود هفت مصدوم در منطقه، یک بالگرد جمعیت هالل طبق اظهار نظر رییس هالل

یپ  های امداد ماشینی به منطقه اعزام شدند که به دلیل تاخیر در رسیدن به مجروحان یک تن از منطقه اعزام شد که به دلیل مساعد نبودن هوا نتوانست بر زمین بنشیند و پس از آن اک

 .آنان فوت نمود

در  .میکنند ام بهمن ماه جلسه شوارای تامین شهرستان اسفراین شکل میگیرد و علت درگیری را درگیری بین قاچاقچیان و سودجویان از معدن آلبال غ معرفی پنج شنبه مصادف با سی

تحت خطر قرار گرفته است و از تمام دستگاه  جمعه یکم اسفند ماه امام جمعه اسفراین در خطبه های نماز جمعه ، اعالم میکند که به حسب اتفاق فوق الذکر در معدن آلبال غ امنیت جامعه

که شرکتی که مسئولیت معدن را به عهده گرفته است توانایی انجام این کار را ندارد و  وی در ادامه خاطر نشان میکند. های نظامی و انتظامی میخواهد که امنیت را به شهر بازگردانند

 .از دولت در خواست میکند که معدن را به قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران بسپارد

نفر را تحت کنترل قرار میدهد و به معدن آلبال غ یورش  114طراف میباشند یاب های منطقه، که جزء بسیج روستاهای ا شنبه دوم اسفند ماه ، نیروی انتظامی با  کمک هالل احمر و راه

ز کارگران که نتوانسته اند فرار طبق اظهارات رییس نیروی انتظامی استان در این یورش ، بخشی از کارگران شاغل در معدن  به بیابان های اطراف متواری میشوند و آندسته ا. میبرد

 .طبق بیانات رسمی عوامل دخیل در یورش ،تجهیزات جا مانده از کارگران متواری  به عنوان اموال عمومی شناخته خواهد شد. کنند را بازداشت کرده اند
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کارگرانی که پیش  ساعته،جمعی از کارگران بازداشت شده آزاد شدند و آندسته از 11یکشنبه سوم اسفند،طبق گفته های رسمی؛ به دلیل باال بودن تعداد بازداشت شده ها در یک عملیات 

 .از این در این منطقه مورد بازداشت قرار میگرفتند و یا جمعی از کارگران را مدیریت و سرپرستی میکردند همچنان در بازداشت بسر میبرند

پراکنی ها را  داده را شاهد هستیم بخصوص زمانی که این سخن در جریان اتفاقاتی که بیان کردیم و اکثرا هم از دیدگاه مسئوالن منطقه ای است تارنمایی و واژگونه نشان دادن اتفاقات رخ

 .ای با آنچه مقامات و مسئولین ارایه میدهند روبرو هستیم صحبت های کارگران و بومی های محلی در کنار هم قرار میدهیم متوجه میشویم که با وضعیت وارونه

کیلومتری شمال شرقی شهرستان  45معدن آلبال غ واقع در خراسان شمالی و در فاصله . اهی از معدن آلبال غ آشنا شویمدر ابتدا برای درک دقیقتری از موضوع بهتر است با تاریخچه کوت

ی سپس با حضور دولت روحانی مسئولیت راه انداز. مورد استقبال بسیاری از کارگران منطقه قرار گرفت 31کشف و در سال  35-30این معدن در سالهای . اسفراین واقع شده است

اما در این سالها شستا هرگز قدمی برای رفع مشکالت و حتی راه اندازی قانونی معدن برنداشت و این کم . معدن به شکل قانونی به شرکت ایمیدور از زیر مجموعه های شستا سپرده شد

توسط  33هیچ گونه خبری از حوادث کارگری این معدن در سال _ رت مسالهبرای پاک کردن صو_در ادامه این روند . تبدیل کرد 35کاری این معدن را به پر حادثه ترین معدن سال 

، این مسئولین طوری وانمود کردند که گویا مشکالت معدن آلبال غ بلکل حل شده است و فقط منتظر حضور شرکت ایمیدور هستند که البته پیش از این . مسئولین ذیربط گزارش داده نشد

 .منطقه افشا گری شده بودخدعه و نیرنگ رژیم توسط کارگران 

خراسان شمالی که هیچ مساله ای را با  این حادثه غیر قابل کتمان و دهشتناک میتواند درسی بزرگ باشد برای دولتمردان جمهوری جهل و جور و به تبع آن برای مسیولین محلی استان 

ر طبق رفتار چند سال گذشته با نسبت دادن عنوان قاچاقچی به کولبران آلبال غ و کارگران این معدن و بیان البته اینبار هم در مورد آلبال غ ب.  پاک کردن صورت مساله نمیتوان حل نمود

  .پاک کردن صورت مساله داشته انداین موضوع که درگیری بین قاچاقچیان بوده است و با یک رزمایش فراگیر که منجر به بازداشت کارگران و توقیف تجهیزات انان سعی مجدد در 

زیرا اکثر کارگران از روستاهای دور . تدای امر باید بیان نمود که طبق گفته کارگران حاضر در منطقه اساسا مشخص نیست که تمام طرف های درگیر از کارگران این معدن بوده انداب

دوم حمل سالح گرم چه ربطی به زحمتکشان این منطقه دارد؟ . ل باشدآورد که این درگیری ادامه یک دعوای شخصی در این مح و نزدیک منطقه می آیند، که این امکان را بوجود می

ل سنگین نشدن بار جلوگیری میکنند چرا کارگرانی که برای باال رفتن از کوه و آوردن سنگ ها باید به سبک ترین حالت ممکن بروند و حتی از بردن آب کافی وغذای مناسب هم به دلی

و دیگر آنکه طبق اظهارات مدیر کل محیط زیست آن استان در ! را حمل کنند آن هم در منطقه ای که حمل سالح گرم مسبوق به حادثه نبوده استباید با خود سالح گرم بیاورند و آن 

 .ن بوده است و نه کارگران معدنارچیاتابستان سال جاری که از حضور شکارچیان در محدوده آلبال غ اسفراین ابراز نگرانی کرده بود این شایبه را گسترش میدهد که درگیری بین شک

سوالی اصلی اینگونه شکل میگید که چرا هزینه ناتوانی . الذکر معدن آلبال غ گفته اند صحیح میباشد حال ما فرض را بر آن میگیریم که هر آنچه دستگاه های رژیم در مورد درگیری فوق

را زحمتکشان آن معدن باید بپردازند؟ چگونه است که فرماندهی انتظامی آن استان با افتخار اعالم میکند که در  نیروی های انتظامی رژیم برای برقراری امنیت در منطقه کاری آلبال غ

پاسگاه احمر امکان سرکوب و بازداشت صد ها کارگر و کولبر را داشته اند اما توان برقراری یک  تن از پرسنل نیروی انتظامی ، بسیج و هالل 114یک عملیات یازده ساعته با کمک 

احمر را مقصر قلمداد میکرد که در یک محیط کاری وسیع و پر  در واقع شورای تامین آن شهرستان باید نیروی انتظامی و هالل! برای جلوگیری از رخ داد اینگونه حادثه ها را ندارند

 .معرفی کنندحادثه یک پایگاه انتظامی ، امدادی ندارند نه آنکه کارگران را سودجو و کولبران را قاچاقچی 

ر سرکوب کارگران آلبال غ خواهان تقدیم اوج این کمدی سیاه آنجاست که امام جمعه شهرستان اسفراین از مرگ و مصدومیت این افراد کمال سواستفاده جناحی را میکند و با صدور دستو

ه به یک محیط کاری را به نیروهای انتظامی میدهد و احتماال پایه گذار یک سنت سرکوب جدید ایشان برای اولین بار در آن استان دستور حمل. معدن به قرارگاه خاتم االنبیا سپاه میشود

 .در استان میشود
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 تجمعات اعتراضی اهالی خشمگین سراوان نسبت به کشته وزخمی شدن ده ها سوخت بر در مرز شمسر شهرستان سراوان توسط سپاه پاسداران  -(  13) 

 از سوخت بران سراوان  مقابل پایگاه سپاه بازگشایی مرز و اجازه تردد به سوخت برانتجمع تعدادی :اسفند 4دوشنبه 

 تجمع اعتراضی خانواده های سوخت بران نسبت به کشته وزخمی شدن عزیزانشان مقابل فرماندهی سپاه پاسداران سراوان :اسفند 4دوشنبه 

 شلیک بسوی تجمع کنندگان و مقاومت معترضان درمقابل یورش نیروهای امنیتیتجمع جمعی از اهالی سراوان مقابل فرمانداری،:اسفند 5سه شنبه 

 .شهرستان سراوان باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن شده است« آسکان»اسفند، سپاه پاسداران با تیراندازی مستقیم به سمت سوخت بران در نقطه صفر مرزی  4روز دوشنبه +

 .بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوخت بران ممانعت کرده که با اعتراض آنها مواجه شده استسپاه پاسداران با بستن و حفر چاله های 

 .سپاه پاسداران مواجه شدندتعدادی از سوخت بران با حضور در مقابل پایگاه سپاه خواستار بازگشایی مرز و اجازه تردد به سوخت بران شدند که با تیراندازی نیروهای 

اهل روستای پرکن شهرستان مهرستان « رحمن»اهل روستای حق آباد بم پشت و « انس صاحب زاده»ران که با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند، هویت دو تن از سوخت ب

 .عنوان شده است

هان محرز شده که سلمان بیهوش و به بخش آی سی یو منتقل فرزند جنگ« سلمان»فرزند خیردمحم اهل روستای کلپورگان و « عبدالستار دهواری»همچنین هویت دو تن از زخمی شدگان، 

  .شده است

در منطقه حاضر شده و سوخت بران  به گزارش یک منبع خبری محلی،سپاه پاسداران برای متفرق کردن سوخت بران از نیروهای مرصاد نیز کمک خواسته و آنها نیز با تجهیزات کامل

 .رندبلوچ در محاصره نیروهای مرزبانی قرار دا

 :سوخت بری که براثر تیراندازی مستقیم سپاه پاسداران جان باختند،بقرارزیراست 91به گزارش همین منبع،هویت +

 یحیی گنگوزهی فرزند علی خا -1

 عبدالرحمن شهرسان زه  -4

 عبدی شهرسان زهی فرزند بهارشاه -3

 سلمان شهرسان زهی اهل مهرستان -0

 ه اهل سورانرحمان بخش دهواری فرزند بهارشا -5

  عبدالوهاب دامنی اهل تابدیم -1

  انس صاحب زاده ساکن شمسر سیدآباد -7
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 عبدالغفور توتازهی -5

  دمحم میربلوچزه -3

  .ساله فرزند بشیر اهل سراوان 17دمحم نصرت زهی -14 

  :همچنین هویت سوخت بران زخمی بقرارزیراست

 بهزاد آزادی فرزند رسول بخش اهل مهرستان -1

 دریس بلوچ زهی فرزند حسن اهل روستای بلبلا -4

  دمحم مندازهی سرجنگل کورین -3

 سلمان فرزند جنگهان اهل پرکن سوران -0

 عبدالستار دهواری فرزند خیردمحم اهل روستای کلپورگان -5

  .وخیم است برپایه گزارش همین منبع،بیمارستان رازی سراوان با کمبود شدید خون مواجه است و وضعیت سوخت بران زخمی

رسانی شهروندان، احتمال افزایش آمار  همچنین اینترنت در شهرستان سراوان دچار قطعی و اختالل و راه های ارتباطی با این شهرستان بسته شده است؛ به دلیل عدم دسترسی و اطالع

 .کشته و زخمی شده ها وجود دارد

 

 آباد دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وپرداخت نشدن ماه ها حقوق خرم 9داری منطقه روزه کارگران فضای سبز شهر 9اعتصاب وتجمعات   -(  10) 

 3ماه حقوق دست به اعتصاب  5آباد برای اعتراض به نداشتن امنیت شغلی بدلیل بکارگیری زندانیان وخطراخراج از کار وپرداخت نشدن  خرم 3کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 

 .قابل استانداری و شهرداری وشورای شهر برپاکردندروزه زدند وتجمعاتی را م

را به سازمان زندانها تحویل داده و بناست همه  3اخیرا شهرداری کار بخش فضای سبز منطقه : آباد به خبرنگار رسانه ای گفت خرم 3یکی از کارگران فضای سبزشهرداری منطقه 

 .انی جایگزین آنها شودکردند اخراج و افراد زند کارگرهایی که در این بخش کارمی

 .اسفند به خاطر این مشکل مقابل استانداری لرستان تحصن داشتیم تا شاید مسئوالن مانع از این کار شوند و مشکل حل و فصل شود 0روز دوشنبه : وی افزود

خواهیم همین  ریم اما در این اوضاع اقتصادی و بیکاری در جامعه ما نمیماه حقوق معوق دا 5کنیم و اکنون نیز  هرچند حقوق به موقعی دریافت نمی: این کارگر شهرداری اضافه کرد

 .سال سابقه دارد به راحتی اخراج و از کار بیکار شود 15تا  14کار را از دست بدهیم از طرفی خدا را خوش نمی آید که کارگری که 
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ها فضای سبز را تحویل گرفت و کارگرها اخراج شدند و مطرح کردند که  اداره زندان( اسفند 0شنبه دو)روز گذشته: آباد گفت خرم 3یکی دیگر از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 

 .شود و مابقی باید اخراج شوند داریم که با این حساب در این مجموعه این وضعیت تنها شامل حال دو نفر می تنها سرکارگرهای بازنشسته را برای کار نگه می

 .کند نفر افزایش پیدا می 344نفر مشغول کار است اما در فصل گرم و تابستان این نیروها به حدود  104این بخش  هم اکنون در: وی تصریح کرد

دهند  زیاد میمقابل استانداری تجمع داشتیم و در نهایت مسئوالن قول رسیدگی به موضوع را دادند اما باید گفت مسئوالن وعده ( اسفند 0دوشنبه )روز گذشته: این کارگر شهرداری افزود

 .کنند و به حرفشان عمل نمی

اند حال به جای اینکه مشکالتمان را  ماه حقوق طلب داریم و یک لایر از آن را پرداخت نکرده 5در این اوضاع اقتصادی : وی به مشکالت مالی و معیشتی کارگران اشاره کرد و افزود

 .خواهند از کار هم بیکارمان کنند برطرف کنند می

کارگیری  ما مشکلی با کار کردن افراد زندانی نداریم فقط انصاف نیست در این اوضاع کارگرهای با سابقه قبل اخراج شوند و تنها نیروهای زندان به: فضای سبز عنوان کرد این کارگر

 .شوند

ن نیروهای شرکت پیمانکاری بودند که امسال مسئولیت فضای سبز این این کارگرا:آباد دررابطه با اعتراض این کارگران گفت معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی شهرداری خرم

 .اند و با توجه به برنده شدن پیمانکار جدید و اینکه این پیمانکار قصد استفاده از آنان را ندارد دست به اعتراض زده  منطقه را بر عهده داشته

 

 ه دراعتراض به عدم تعیین تکلیف با صندوق پس اندازسومین روزاعتصاب صدها کارگر کارخانه الستیک پارس ساو  -(  15) 

 .س از خصوصی سازی خبردادندکارگران کارخانه الستیک پارس ساوه از سومین روز اعتصاب صده کارگر این واحد تولیدی دراعتراض به عدم تعیین تکلیف با صندوق پس اندازپ

کارگر شرکت الستیک پارس ساوه بر علیه اجحافات کارفرمای خصوصی شده این شرکت، شکل گرفته  154عتصاب به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، ا

 .متن زیر را کارگران اعتصابی برایمان فرستاده اند. است

ه و کارفرما از تعیین وضعیت صندوق پس سالی هست که این شرکت خصوصی شد4حدود .روز هست که شرکت الستیک پارس در اعتصاب است و کارگران دست از کار کشیده اند 3

 . انداز کارگران سر باز می زند

درصد از حقوق کارگر کسر میکرد و خودش نیز به همان مقدار به صندوق اضافه میکرد تا به  3داستان از اینجا شروع شد که طبق اساسنامه شرکت صندوقی شکل گرفته بود که هرماه 

درصد کم میشد تا اینکه به درخواست شورای کارگری مبنی بر تسویه صندوق  3خش خصوصی وام ها قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران  با فروش شرکت به ب.کارگر وام دهد 

پس کارگران به کارفرما . م کندکارگران به این نتیجه رسیدند صندوقی که وام نمیدهد چرا باید هر ماه از ما پول ک. و پس دادن موجودی بین کارگران جواب واضح و شفافی داده نشد

اختالف از آنجا بوجود آمده که کارفرما . کارفرما این کار را به زمان اتمام کار و باز نشستگی عودت داد.  میترا فروزنده نیا اعالم کردند که صندوق را برچیده و با اعضا تسویه کند

سالی که ایشان  3تا 4سال سابقه دارد را فقط  1۵یعنی کارگری که . میکنم و ماقبل از آن به من ارتباطی ندارد میگوید من از وقتی که شرکت را تحویل گرفته ام  صندوق را تسویه

یز قید حال آنکه در واگذاری شرکت همه چ. سال اندوخته کارگران را به جیب بزند 14یعنی . سال قبل به ایشان مربوط نیست 14شرکت را خریده ، فقط سهم کارگر را پس خواهد داد و 

 چطور سرمایه و سود شرکت را میخواهد ولی نسبت به بدهی و دیون شرکت مسئولیتی ندارد؟. شده
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سالی . انکار نیز نارضایتی ایجاد کرده افراد بازنشسته ای را به عنوان مشاور و مدیر وارد شرکت کرده که تخصصی ندارند و برخی از قسمت های شرکت را به پیمانکار سپردند و پیم

 . بهمن ارزاق میداده که اکنون وی از پرداخت آنها خودداری می کند 44ار در روز کارگر و دوب

 

 اعمال فشار بر ناهید خداجو از طریق انسداد حقوق بازنشستگی و تهدید به ضبط وثیقه برای اجرای حکم زندان  -(  11) 

 .سال زندان مراجعه ننماید وثیقه ضبط خواهد شد ۶به ضبط وثیقه ارسال شد که چنانچه ناهید برای اجرای حکم گذار ناهید خداجو مبنی بر اقدام  ماه گذشته آخرین اخطار برای وثیقه

 .اند شود را مسدود کرده های بانکی ناهید که شامل حقوق بازنشستگی او می نهادهای امنیتی و قوه قضائیه به این اقدام بسنده نکرده اند و از یک ماه گذشته حساب

روز بازداشت به قید  33در تهران دستگیر شد و پس از  35جو کارگر بازنشسته و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در تجمع روز جهانی کارگر سال ناهید خدا

 .این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد دادگاه انقالب تهران به شش سال زندان محکوم گردید و 4۶وثیقه آزاد شد و بعدتر توسط قاضی ایمان افشاری قاضی شعبه 

کند و حکومت نیز هیچ اقدامی برای واکسیناسیون زندانیان براساس معیارهای سازمان جهانی  اکنون که شیوع بیماری کرونا هنوز زندانیان محبوس در زندانهای کشور را شدیداً تهدید می

و  اند تنها از سر ضدیت تمام عیار دم و دستگاه حاکم با طبقه کارگر و فعالین  و دیگر کارگرانی که به ناحق به احکام زندان محکوم شده بهداشت انجام نمیدهد، ا عمال فشار بر ناهید خداجو

 .پیشروان آن است

؟ ناهید خداجو تنها به دفاع از حقوق خود و دیگر المدت زندان محکوم گردند اند که باید به احکام طویل مگر ناهید خداجو و دیگر کارگران و فعالین کارگری چه جرمی مرتکب شده

های جامعه و پایمال کردن حق طبقه کارگر بعنوان  کارگران پرداخته است و این ناقضان حقوق کارگران و چپاولگران دسترنج طبقه کارگر هستند که باید به جرم دزدی و غارت ثروت

  .اکثریت جامعه محاکمه و زندانی گردند

اند و هم خود وی را در شرایط خطرناک  هم حداقل معاش بازنشستگی ناهید خداجو را به گرو گرفته. اند تا نابود کنند و قضایی، هم جان و هم مال کارگران را نشانه گرفتهضابطین امنیتی 

 .کنونی میخواهند به زندان ببرند

گذار او را شدیداً محکوم مینماید و  مسدود کردن حقوق بازنشستگی ناهید خداجو و هم اعمال فشار به وثیقه و قضایی در اتحادیه آزاد کارگران ایران اقدام منزجر کننده نهادهای امنیتی 

 .خواهان منع تعقیب قضایی فوری و بی قید و شرط از ناهید خداجو و دیگر کارگران و فعالین کارگری است

 ششم اسفند نود و نه -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 کارگران پیمانی پاالیشگاه تهران نسبت به سطح نازل حقوق، تبعیض درپرداخت ها وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض  -(  17) 

 .ما خواستار دریافت حقوق برابر با کارگران رسمی وقررادادمستقیم هستیم:کارگران پیمانی پاالیشگاه تهران

تهران اعتراضشان را نسبت به سطح نازل حقوق، تبعیض درپرداخت ها وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعالم داشتند اسفند،کارگران پیمانی شاغل در پاالیشگاه نفت  3روز شنبه 

 .وخواهان حقوق برابر با همکاران رسمی وقررادادمستقیمشان شدند
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کنند، نسبت به کارگران رسمی و  که زیرمجموعه شرکت پیمانکاری کار میاختالف زیادی در حقوق کارگران پیمانی مجموعه پاالیشگاه نفت تهران : آنهابه خبرنگاررسانه ای گفتند

 .قراردادی وجود دارد

 .کنند ما خواستار دریافت حقوق قانونی  هستیم که کارکنان رسمی دریافت می: آنها ادامه دادند

نفر هستند، از  برخی مزایایی قانونی و  144ن کارگران برخالف نیروی کار رسمی که حدود ای. رسد نفر می 1744کم به  تعداد کارگران پیمانی پاالیشگاه نفت تهران، دست: آنها افزودند

 .خدمات عرفی و رفاهی محروم هستند

ی مزدی و رفاهی بسیاری ها از انواع مزایا بینیم که رسمی کنیم و می وقتی در یک محیط و کارگاه کار می. ها درآمد داریم ها بسیار کمتر از رسمی ما پیمانکاری: این کارگران گفتند

 ای برای کار کردن داریم؟ گیریم، با وجود این همه تبعیض چه انگیزه مند هستند ولی ما هیچ کدام از این مزایا را نمی بهره

رگر رسمی پاالیشگاه تهران که در یک کارگاه به گفته یکی از کارگران پاالیشگاه نفت تهران که تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کار است، فاصله دریافتی یک کارگر پیمانی با یک کا

سال سابقه کاری کمترین  15تا14این درحالیست که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در پاالیشگاه با میانگین . کنند حداقل حدود سه تا چهارمیلیون تومان است کار می

 .دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند

ها که به بهانه تامین نیرو عمال هیچ نقشی در ارائه  در این بین برخی شرکت. ای مشغول کار هستم سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطه: این کارگر گفت 

 به سودهای کالن دست پیدا کنند؟( با کسر هر ماه صدها هزار تومان)خدمات ندارند چرا باید به واسطه کار کارگران 

چندین سال است به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همانند : های مختلف پاالیشگاه نفت تهران هستیم، در خاتمه تصریح کرد اینکه ما خواهان حذف پیمانکاران در بخش او با بیان

دهد در عین حال با وجود نزدیکی که میان  مان را نمی فاف زندگیکنیم ک ای دریافت می شود به همین دلیل حقوقی که از شرکت واسطه کارگران رسمی هستیم اما اهمیتی به ما داده نمی

 .شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست ها پرداخت می حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد، دستمزدهایی که به آن

 

 دی پتروشیمی نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقابل دفتر مدیریتتجمع اعتراضی کارگران مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصا  -(  15) 

سازمان تجمع  اسفند، کارگران مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقابل دفتر مدیریت این 14روز یکشنبه 

 .کردند

طرح طبقه بندی مشاغل : در این سازمان اجرا می شد به خبرنگاریک رسانه محلی گفت 34اشاره به اینکه طرح طبقه بندی مشاغل باید از سال  یکی از کارگران حاضر درتجمع با

 .تاکنون از سوی مسئوالن مسکوت مانده و اجرا نشده است

برای کل این مناطق الزم  55ه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابال غ شد و همچنین سال برای اجرا ب 1353تهیه و تدوین شد و در سال  1374طرح طبقه بندی مشاغل سال : وی افزود

 .االجرا شده است

 .در هنگامی که ما نیرو پیمانکار بودیم و با وجود پیگیری های متعدد، متاسفانه این طرح در منطقه ویژه اجرا نشده است:اوادامه داد 
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اجرا کردن  03و  05وزارت نفت طبق ماده  35پیمانکار به مدت موقت خبری از اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل نشد؛ اما در سال  در هنگام تبدیل وضعیت ما از: وی اضافه کرد 

 .این طرح را سازمان ابال غ کرده است، ما با انتخاب وکیل و شکایت از سازمان مراتب را به وزارت کار رساندیم

رای به اداره کار بندرامام ابال غ شده و دفترچه و شناسنامه شغلی و میزان افزایشات و ضرایب این طرح به سازمان منطقه ویژه  33ند پس از آن و در روزهای اسف: وی ادامه داد

 .اقتصادی پتروشیمی اعالم شده است

این طرح : ع همچنان از طرف مسئولین مسکوت مانده است یاد آور شدوی با بیان اینکه از زمان ابال غ این رای تا کنون هیچ بازخورد مثبتی برای اجرا این طرح دیده نشده و این موضو

 .تاکنون در بسیاری از شرکت های مسقر در این منطقه اجرا و پیاده سازی شده است

 

 صدور حکم غیابی زندان برای پروین دمحمی  -(  13) 

اجرای احکام شهید  1روز فرصت داده شده بود تا جهت اجرای حکم، خود را به شعبه  ۵روین دمحمی ای در سامانه ثنای پروین دمحمی قرار گرفت که طبق آن به پ آذر ابالغیه 43روز 

 .مقدس تهران معرفی نماید

 .اجرای حکمی که پروین دمحمی نه تنها از آن اطالعی نداشت بلکه حتی یک ابالغیه یا اطالعی برای او هیچگاه صادر نشده بود

به ” تبلیغ علیه نظام“برای او گشوده شده است به اتهام  3۶ای که سال  شود پروین برای پرونده کند و متوجه می جرای احکام شهید مقدس مراجعه میا 1سپس وکیل پروین دمحمی به شعبه 

 .الخروجی نیز برایش صادر شده است یکسال حبس محکوم شده است و در این راستا هم قرار جلب و هم قرار ممنوع

 .یز ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته حول مطالبات بازنشستگان و نیز مصاحبه درباره آتش سوزی پالسکو استمصداق این عنوان اتهامی ن

روین دمحمی که ای مطلع گردد؟ پ مفتوح بوده است چرا هیچگاه ابالغیه و یا احضاری برای پروین صادر نشده است که خود  او از وجود چنین شکوائیه 3۶ای از سال  اما اگر چنین پرونده

 !سازی و صدور حکم غیابی برای او صورت گیرد مخفی و یا فراری نبوده است که پرونده

پروین دمحمی دستگیر و زندانی شده و کامالً در اختیار سیستم امنیتی و قضایی بوده است پس چرا درباره چنین  35و  37های  تاکنون دو بار و در سال 3۶جالب اینجاست که از سال 

 ای مورد بازجویی و یا محاکمه قرار نگرفته است؟ دهپرون

زندانی کنند بدون هیچ دلیل و سندی و  چیزی که مشخص است بازی دادن و بی قانونی مفرط نهادهای امنیتی با کارگران و فعالین کارگری است که هر زمان بخواهند آنان را دستگیر و

 .ای را نیز بر آن میزنند تا فعالین و کارگران را به زندان افکنند ای توجیه، تاریخ چند سالهدهند و بر ای قضایی را شکل می ظرف چند روز پرونده

رای کارگری بازنشستگان تامین پروین دمحمی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران و نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین عضو هیات موسس شو

  .ستا( بستا)اجتماعی

جانبه به اتحادیه آزاد کارگران ایران است که به هر  آنچه که عیان است عزم راسخ نهادهای امنیتی برای سرکوب و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری و مشخصاً پیشبرد تهاجم همه

 .طریق ممکن میخواهند آن را به تعطیلی بکشاند
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 .دور حکم غیابی زندان برای پروین دمحمی خواهان ابطال فوری این حکم و رفع تعقیب قضایی از اوستاتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن ص

 دهم اسفند نود و نه -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

  بیانیه عمومی در اعتراض به پرونده سازی علیه جوانمیر مرادی و محاکمه وی  -(  44) 

هایش در دفاع از کارگران، کودکان کار و دفاع از حقوق  توسط اطالعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه به خاطر فعالیت 33دی  1۰شده، روز  جوانمیر مرادی از فعالین کارگری شناخته 

در سلولهای انفرادی مورد روز  5مدت عموم مردم جامعه که زیر بار فقر و گرسنگی زندگیشان تباه شده و همواره اعتراضاتشان با سرکوب و خشونت پاسخ می گیرد بازداشت شد و به 

 .بازجویی قرار گرفت

معاند نظام تبرئه  بازپرسی کرمانشاه ابتدا به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های معاند نظام تفهیم اتهام گردید که بعدا از اتهام عضویت در گروه های  ۰جوانمیر مرادی توسط شعبه 

 .گردید

در شعبه یک دادگاه انقالب کرمانشاه حاضر شود تا به  33اسفند  11ارسال گردیده است، وی باید روز  33اسفند  ۵جوانمیر مرادی در تاریخ   طبق آخرین ابالغیه الکترونیکی که برای

انسانیشان، به جرم دفاع از قوق اتهامش رسیدگی شود و به جرم دفاع از کارگران، جمع آوری کمک های خوراکی و بهداشتی و توزیع آنها میان کودکان کار و همچنین دفاع از ح

های روحی و جسمی آنان، به جرم دفاع از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اکثریت مردم محروم جامعه و به جرم اعتراض به کشتار  زندانیان سیاسی و اعتراض به شکنجه

 .و اعدام زندانیان محاکمه شود 35معترضان آبان 

 !ستناد به آن علیه جوانمیر مرادی پرونده سازی شده است، همین مواردی هستند که فوقا به آنها اشاره شده استمصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام که با ا

آنان را محاکمه و از نظر سیستم قضایی ایران جرم به حساب می آیند و به فعالین آنها دست بند و پابند می زنند و  41دوستانه که امروز در قرن  های کامال انسانی و انسان این نوع فعالیت

 .ترم شمرده می شوندمجازات می کنند، نزدیک به یک قرن است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جزو  ابتدایی ترین حقوق شهروندان به حساب می آیند و مح

  .ماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم با احترام رفتار گردداین گونه فعالیت ها باید در ایران نیز آزاد گردند و به فعالین در عرصه های دفاع از حقوق سیاسی، اجت

 .وجهه امنیتی دادن به این فعالیتها و سرکوب و زندان و اذیت آزار فعالین باید فورا پایان داده شود

خاطر فعالیتهای انسانیش، خواهان مختومه شدن فوری پرونده و ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض شدید به پرونده سازی علیه جوانمیر مرادی با اتهام واهی تبلیغ علیه نظام به 

 .منع هر گونه تعقیب علیه او هستیم

 .ادی قاطعانه حمایت کنندهمچنین از همه تشکلها، نهاده و سازمانهای کارگری و اجتماعی و همه مردم انساندوست می خواهیم در کنار ما قرار گرفته و از جوانمیر مر

 ان برق و فلزکار کرمانشاهانجمن صنفی کارگر-1

 التحصیالن بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه گروهی از فار غ-4
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 گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه-3

 سندیکای نقاشان البرز-۰

 گروهی از فعالین کارگری سقز-۵

 گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی سقز-۶

 گروهی از کارگران برق کار ساختمانی سقز-7

 ی از کارگران نقاش ساختمانی سقزگروه-5

 گروهی از کارگران بیکار محله تپه شافعی سقز-3

 گروهی از کارگران بیکار محله   بردبران سقز-14

 گروهی از کارگران بیکار محله  تپه ماالن سقز-11

   گروهی از کارگران بیکار محله-14

 کریم اباد سقز

 گروهی از فعالین کارگری سنندج-13

 کارگران نانوایی سنندج گروهی از-1۰

 شهریور سنندج 15گروهی از کارگران کمربندی -1۵

  .گروهی از کارگران بیکار خیابان فرح سنندج-1۶

 گروهی از کارگران دستفروش سنندج-17

 گروهی از کارگران شهرک صنعتی سنندج-15

 گروهی از جوانان بیکار روستای نوره سنندج-13

 سندج دار گروه کوهنوردی زنان خانه-44

 گروهی از کولبران مریوان-41
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 گروهی از معلمان مریوان-43گروهی از کارگران مرغداری مریوان -44

 گروهی از کارگران فصلی نقده-4۰

 گروهی از فعالین لغو کار کودکان-4۵

  

 ا صندوق پس اندازعلیرغم ترفندها وتهدیدهای کارفرمانهمین روز اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه برای افزایش حقوق وتعیین تکلیف ب -(  41) 

ندها وتهدیدهای اسفند برای نهمین روز، اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه برای افزایش حقوق وتعیین تکلیف با صندوق پس اندازعلیرغم ترف 14روزسه شنبه 

 .کارفرما ادامه پیدا کرد

 ارگران فلزکارمکانیک ایران، با توجه به ورود اداره کار به موضوع اعتصاب و ترتیب دادن جلسه ای با حضور آقای حق پرست رییس اداره کاربه گزارش کانال رسمی سندیکای ک

 .خواسته هایشان ادامه خواهند دادن به ساوه و خانم فرزاد نیا کارفرما و شورای کارگری کارخانه، متاسفانه تاکنون توافقی حاصل نشده و کارگران کماکان به اعتصاب خود تا رسید

هزار تومان خواهند رساند و صد هزار تومان هم بابت عید کارگری اول ماه مه به کارگران  744هزار تومان به  344کارفرما در این جلسه قول داده است بسته های غذایی را از 

را شروع کنند تا بتوانیم بعد از عید و تا آخر اردیبهشت تصمیماتی راجع به صندوق تعاون کارگران  حقوق و عیدی را هم پرداخت کرده فقط کارگران باید کار. پرداخت خواهد شد

یعنی تهدید کارگران به آوردن کارگر از کارخانه « ما زمان جنگ هم موشک تو سرمون میریختن ولی عقب ننشستیم» :کارفرما می گوید. با افزایش حقوق مخالفت کرده اند  البته . بگیریم

 .کیان تایر

شفاف شدن وضعیت موجودی  -1کارگران در مورد خواسته های اصلیشان . این اظهارت بی خردانه از سوی کارگران رد شده و کارگران معتقدند ایشان برای خود وقت می خرد

روزی که برای تملک این کارخانه آمدید با شما خواسته های خودمان را » :کارگران به کارفرما گفته اند. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پا فشاری می کنند -4صندوق تعاون کارگران 

سال از زمان واگذاری گذشته است و هیچ  3االن . مطرح کردیم و شما هم قول دادید آنها را اجرایی کنید و االن پیمان شکنی کرده اید و ما را هم با آوردن اعتصاب شکن تهدید می کنید

 «ما از سوی کارفرما صورت نگرفته استاقدامی در مورد خواسته های 

 .سال آینده حق اخراج کارگری را ندارد۵حداقل تا  -4باید خریدار اهلیت داشته باشد  -1: در زمان خصوصی سازی یک از بندهای مفاد قرارداد این است که

 

   پرداخت بموقع حقوق ومطالبات وخدمات نامناسب بیمه بابرپایی تجمع مقابلادامه اعتراضات  کارگران بازنشسته  صنعت فوالد نسبت به سطح نازل حقوق ،عدم   -(  44) 

 استانداری های اصفهان وخوزستان

بیمه دست به  اسفند، کارگران بازنشسته  صنعت فوالد درادامع اعتراضاتشان نسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات وخدمات نامناسب  13روز چهارشنبه 

 .ع مقابل استانداری های اصفهان وخوزستان زدندتجم

 :ها به شرح زیر است ترین این خواسته های متعدد است اما مهم خواسته: یکی از کارگران بازنشسته حاضردرباره خواسته هایشان گفت
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 باهویت مستقل7صندوق بازنشستگی کارکنان فوالداز جدول 1044بودجه  -1

 داشتن سقفسازی و بر اصالح احکام همسان -4

 های فوالد قرارداد درمان برابر آئین نامه استخدامی و دستورالعمل -3

 پرداخت بن مطابق آئین نامه استخدامی فوالد و دیگر واحدها -0

 33و31پرداخت مطالبات سال -5

 بیمه عمر و حوادث برابردیگر واحدهای فوالدی -1

 زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فوالدهای  بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکت -7

 

 پایان تحریم غذای کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران پس ازیک هفته بدنبال دستیابی به بخشی از خواسته هایشان  -(  43) 

اسفند،به تحریم غذایشان پس  13بخشی از خواسته هایشان بتاریخ چهارشنبه  هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باموافقت   بدنبال (ایرالکو)کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران اراک 

 .ازیک هفته خاتمه دادند

 :اسفند درنشست هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ایرالکودررابطه با تحریم غذای کارگران تصمیمات زیر اتخاذ شد 13بنابه گزارش رسانه ای شده،روز چهارشنبه 

یت پرسنل قراردادی شرکت با کلیات موضوع مبنی بر افزایش مدت قراردادهای پرسنل موافقت شد و مقرر شد موضوع مذکور توسط کارگروهی زیر پیرو درخواست تبدیل وضع -1

 .ماه آتی ارائه و جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه شود 3نظر مدیرعامل بررسی و آئین نامه مخصوصی در این خصوص تدوین و طی 

 .ط کار اصالح شودآئین نامه انضبا -4

با نظر کمیته طبقه  درخصوص تصدی پست های روسا و سرپرستان، در صورت نداشتن مدرک لیسانس، سابقه خدمت و ساعت های آموزشی گذرانده می تواند جایگزین لیسانس -3

 .بندی مشاغل شود

      ا بررسی و با توجه به تعداد نیروهایی که در پایان سال به کارگاه های تولیدی اضافه مقرر شد کارگروه پنج نفره تبدیل وضعیت نیروی انسانی مصوب هیات مدیره موضوع ر -0

ه می توانند بازنشسته شوند و شرایط احراز می شوند چنانچه باز هم کمبود نیرو داشتیم به هیات مدیره اعالم کند تا مجوز بکارگیری تعدادی نیروهای جدید از طریق فرزندان پرسنلی ک

 .ند و حاضر هستند یک ماه کمتر حق سنوات بگیرند اخذ شودرا دار

به افراد معمولی که پرداخت نشده است طبق روال  1333و نیز سبدهای سال . لایر به کلیه افراد، مشابه سال گذشته پرداخت شود13444444مقرر شد پاداش جبران خدمات به مبلغ  -5

 .سال قبل پرداخت شود
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یل سنل پیمانکاری مطرح و مقرر شد طبق مصوبه هیات مدیره هر یک از پرسنل شرکت های تامین نیرو که سابقه پنج سال خدمت را داشته باشند تبددرخصوص تبدیل وضعیت پر -1

 .وضعیت شوند

 .نددرخصوص یکسان سازی ساعت اضافه کاری برای کلیه پرسنل در همه سطوح مطرح و مقرر شد مدیرعامل در این خصوص تصمیم گیری نمای -7

 .درخصوص رفاهیات کارگری به علت شیوع ویروس کرونا مطرح و مقرر شد طبق روال مصوبات ستاد ملی کرونا برای پرسنل نیز اعمال شود -5

 .با خرید هتل آریان تور جهت جایگزینی مراکز اقامتی موجود در شمال از محل فروش امالک موجود موافقت شد -3

 

 ارگران کارخانه الستیک پارس ساوه برای افزایش حقوق وتعیین تکلیف با صندوق پس انداز برای سیزدهمین روزادامه اعتصاب وتجمع ک  -(  40) 

 استان مرکزیمخالفت کارگران اعتصابی با توافقنامه اعضای شورای اسالمی کار با کارفرما با حضور رئیس اداره کار ساوه و رئیس شورای تامین شهرستان 

ا با توافقنامه گران کارخانه الستیک پارس ساوه با ادامه اعتصابشان برای سیزدهمین روز برای افزایش حقوق وتعیین تکلیف با صندوق پس اندازمخالفت خودراسفند، کار 11روزشنبه 

 .اعضای شورای اسالمی کار با کارفرما با حضور رئیس اداره کار ساوه و رئیس شورای تامین استان مرکزی اعالم کردند

این اعتصاب که در مقابل بدعهدی کارفرما نسبت به . روز از اعتصاب کارگران الستیک پارس ساوه می گذرد 13انال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران،به گزارش ک

 .تعهداتش شکل گرفته است همچنان با خنثا کردن ترفندهای کارفرما و اداره کار با قدرت ادامه دارد

زادنیا هم امضا رییس اداره کار و رئیس شورای تامین استان ساوه طی جلسه ای که با اعضای شورا گذاشته ، توافق نامه ای امضا کردند که کارفرما خانم فراسفند،  13روز چهارشنبه 

اجرایی  1۰44ان برگشته و تعهدهای کارفرما هم از سال ولی وقتی متن توافق نامه برای کارگران خوانده شد کارگران متوجه شدند که در این توافقنامه باید کارگران به سرکارش. نمودند

برای مثال در این توافق ذکر شده از سال بعد صندوق تعاون کارگری را . روزه کارگران هیچ دستآوردی نداشته و همه به نفع کارفرما خاتمه بیابد 14در واقع مثل اینکه اعتصاب . شود

یا از سال آینده کارشناس گذاشته طرح طبقه بندی . ماه تغییر میدیم 3ماه به  1و یا سال آینده قراردادها رو به تشخیص رئیس قسمت ها از  با چند نفر در ماه با کارگران تسویه می کنیم

ولی خبری از عیدی که قرار « یری شداجازه بدید تایرها بارگیری بشه من عیدی تون را واریز میکنیم چند تا ماشین بارگ» :قبلن هم کارفرما گفته بود. مشاغل رو بررسی خواهیم کرد

 .حاال هم اعالم کرده پول ندارم. یعنی درو غ پشت درو غ. اسفند واریز کند، نشد 14گذاشته بود 

 

  فراخوان به اعتصاب و اعتراض کارگران راه آهن وارمین  -(  45) 

  ا هم واریز نشهدست نگه میداریم و اگر حقوق و عیدی ب( اسفند 15)ما کارگران ورامین فقط تا فردا

 .از صبح سه شنبه نوزدهم اسفند دست از کار میکشیم
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چون از سه شنبه تا . ول خط رو هم نگهدارناگر قرار به پول ندادن هست آقایون لطف کنن به نیروهای اداریشون آماده باش بدن که تشریف بیارن تو گذرگاه ها و قطارها رو رد کنن و ط

یه خواهشی هم از یگان امداد شهرستان ورامین داریم و اون هم اینه که لطفا نیان داخل ایستگاه چون خودشون هم میدونن که حق . نشه ما کار نمیکنیم روزی که حقوق و مزایامون واریز

 با ماست و ما فقط دنبال حق و حقوق عقب افتادمون هستیم والغیر، 

 .ره یا سر و صدایی کنه، فقط جلوی درب حوزه جمع میشیم و سر کار حاضر نمیشیماز همینجا هم اعالم میکنیم که کسی قرار نیست جلوی قطار رو بگی

 

 زندان اوین و  ایجاد محدودیت و قطع تلفن و ارتباط با خانواده 6دومین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی دراعتراض در اعتراض به انتقال به بند   -(  41) 

 .زندان اوین و  ایجاد محدودیت و قطع تلفن و ارتباط با خانواده، اعتصاب غذا کرد 1راض به انتقال غیر قانونیش به بند اسفند در اعت 17اسماعیل عبدی ازروز یکشنبه 

سم، بیانیه، برگزاری مرا)مبنی بر  رهبری تحرکات سیاسی  5به  گزارش کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،اسماعیل عبدی،گزارش درو غ مسئولین بند 

را از دالیل اعتصاب غذای خود اعالم ( برگزاری مراسم  یابود زنده یاد بهنام محجوبی، اجرای سخنرانی و خواندن شعرهای اعتراضی با مجری گری آقای عبدی-اعتراضات جمعی

 .کرده است

ره وضعیت جسمی دمحم نوری زاد که از شش ماه پیش تلفنش قطع شده، از دیگر اطالع رسانی دربا.عالوه بر اسماعیل عبدی دمحم نوری زاد هم زندانی است 1شایان ذکر است در بند 

 .موارد  قطع تلفن و ایجاد محدودیت  اسماعیل عبدی است که باعث اعتصاب غذای او شده است

 

 کارگر حق طلب کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای شوش 5احضار  -(  17) 

برای آخرین  شت وصنعت نیشکر هفت تپه به اسامی یوسف بهمنی، حسین حمدانی، مسعود حیوری، حمید ممبینی و ابراهیم عباسی منجزیکارگر حق طلب ک 5اسفند، 15روز دوشنبه 

 .دفاعیات به دادسرای  شوش احضار شدند

 .اند به اتهام اخالل در نظم عمومی تفهیم اتهام شده به گزارش کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران،پیشتر این کارگران با شکایت دادستانی شوش و اسدبیگی کارفرمای شرکت

اعتراض ها خواست و مطالبه صنفی و قانونی دارند که کارفرما از انجام آنها سر باز میزند و همواره دستمزدهای کارگران با تعویق و آنهم پس از  بنابهمین گزارش،کارگران هفت تپه ده

اش دست به اعتراض و اعتصاب بزند توسط قوه قضائیه مورد محاکمه  حقوق  گر کارگر برای خواست و مطالبات برحق خود و پرداختشود، آن وقت ا و اعتصاب کارگران پرداخت می

 .قرار میگیرد اما کارفرما با هزاران تخلف و اختالس آزاد است

 .گردد سازی و تعقیب قضایی علیه کارگران باید فورا خاتمه یابد و خواست و مطالباتشان محقق پرونده

 

سکوت معنادار مدیران ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادی  اعتراض کارگران پتروشیمی تخت جمشید نسبت به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مدیران شرکت و  -(  45) 

 پتروشیمی ماهشهر  وبی تفاوتی مسئوالن شهرستان 
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سکوت معنادار مدیران ارشد سازمان منطقه  اضشان را نسبت به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مدیران شرکت واسفند، کارگران پتروشیمی تخت جمشید اعتر 15روز دوشنبه 

 .ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر وبی تفاوتی مسئوالن شهرستان اعالم کردند

با نقض آشکار قانون و دستورالعمل های سازمان منطقه ویژه در :ر رسانه ای گفتندمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهربه خبرنگا 4کارگران پتروشیمی تخت جمشید واقع درسایت 

 .این شرکت مواجه شده اندو حتی برای داشتن سالمت هم حق مطالبه گری از آنها سلب شده است و اداره کار سازمان هم به فکر آنها نیست

ژه اقتصادی پتروشیمی مبنی بر اجرای کلیه پروتکل های بهداشتی و همچنین اجرای کلیه شیفت های علی رغم دستور صریح سازمان منطقه وی: یکی از کارگران معترض گفت

به منظور کاهش ترددها و حضور افراد در مجتمع های پتروشیمی، متاسفانه مدیریت پتروشیمی تخت ( روز استراحت ۰روز شب و  4, روز صبح  4)  4.4.۰نوبتکاری بصورت 

، کلیه کارکنان رو مجبور به حضور به صورت PBR~4 ماه هست که ضمن عدم جذب نیرو انسانی کافی برای واحد تولیدی 15ید نیروی انسانی، بیش از جمشید علی رغم کمبود شد

 .کرده است( روز استراحت  3روز شبکار و  3روز صبح کار  3)  3.3.3

ح قانون کار بوده که در سکوت معنادار مدیران ارشد سازمان منطقه ویژه و دستگاههای مرتبط نظارتی شیوه برخورد مدیران شرکت با کارکنان غیر قانونی و نقض صری: وی افزود

 .شهرستان در حال تحمیل بر کارگران است

 .بنده کرده اند” به فکرتان هستیم“مدیران این شرکت در پاسخ به پیگیری کارگران تنها به جمله  :او اضافه کرد

ی اجرای دلیل اهمال کاری مسئولین شرکت و عدم نظارت سازمان منطقه ویژه، چندین نفر در شرکت به کرونا مبتال شده اند و پیگیری های کارکنان براتاکنون به : وی درخاتمه گفت

 .قانون بی نتیجه مانده است

 .تهدید به اخراج شده بودند قابل یادآوری است که این کارگران پیشتر نیز درپی مطالبه گری برای احقاق حقوق شان، از سوی مدیران شرکت

 

 قوق مقابل مجلستجمع اعتراضی صدها کارگر قرارداموقت صنعت نفت نسبت به عدم تبدیل وضعیت،سطح نازل حقوق ازجمله تبعیض درپرداختی ها وعدم همسان سازی ح   -(  43) 

وبا برپایی تجمع مقابل مجلس و برافراشتن پالکاردها اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل اسفند، صدها کارگر قرارداموقت صنعت نفت خودرا به پایتخت رساندند  13روز سه شنبه 

 .وضعیت،سطح نازل حقوق ازجمله تبعیض درپرداختی ها وعدم همسان سازی حقوق بنمایش گذاشتند

ی وی، ماهانه تنها حدود  کند، یک شاغل مدت موقت هم رده قوق دریافت میمیلیون تومان ح15در حالی که شاغل رسمی وزارت نفت حداقل : تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

  .کند میلیون تومان دریافت می 0

شناسد و برای ترمیم حقوق مدت  درحالیکه بار صنعت نفت کشور بر دوش نیروهای مدت موقت است اما وزارت نفت تنها حقوق و مزایای نیروهای رسمی را به رسمیت می:آنها افزودند

 .دهد ها، کاری را انجام نمی قتیمو

تواند مشکل  هایی که در جذب نیروهای مدت موقت داشت، نمی این آزمون به دلیل محدودیت: ی وزارت نفت، افزودند معترضان با اشاره به برگزاری آزمون جذب نیرو در مجموعه

گوییم که  قید وشرط خود هستیم و می در نتیجه ما خواهان تبدیل وضعیت بی. همکاران خود هستندهمگی ما را حل کند؛ در حالی که نیروهای مدت موقت خواهان تبدیل وضعیت تمام 

  .عدالتی باید برداشته شود بی
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ما اینها از امتیازاتی در وزارت نفت تعداد نیروهای مدت موقت کم نیستند؛ ا:تجمع کنندگان با اشاره به وجود تبعیض در برقراری مزایای رفاهی میان خود و نیروهای رسمی، افزودند

  «ها امتیاز رفاهی دیگر محروم هستند مانند مسکن سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و هوا و ده

ها و  اردادیها میان قر و ثبت آنها در سامانه کارمند ایران هستیم تا در سطح حقوق( قانون برنامه ششم توسعه 43موضوع ماده )ها  سازی حقوق خواهان همسان: معترضان افزودند

  .ها هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد رسمی

 .هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت کشور حضور دارند 144هزار شاغل قرارداد موقت و  30خاطرنشان میشود که در حال حاضر حدود 

 

سبت به سطح نازل حقوق ازجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وتبعیض در های مجتمع گاز پارس جنوبی ن پاالیشگاه(ارکان ثالث )ادامه اعتراضات کارگران پیمانی  -(  34) 

 پرداخت ها،قرارداد کاری وشرایط کاری نامناسب با انتشار نامه سرگشاده

سطح نازل حقوق ازجمله عدم اجرای طرح  های مجتمع گاز پارس جنوبی درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به پاالیشگاه(ارکان ثالث )اسفند، کارگران پیمانی 44روز چهارشنبه 

 .تشر کردندطبقه بندی مشاغل وتبعیض در پرداخت ها،قرارداد کاری وشرایط کاری نامناسب نامه ای سرگشاده خطاب به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی،من

 :بخش هایی از این نامه که رسانه ای شده بقرارزیراست

 بندی مشاغل طرح طبقه -

باشد و به صورت رسمی اجرایی نشده  از طرف وزیرنفت،این طرح پس از گذشت چندین ماه کماکان بالتکلیف می 1333.41.41بندی مشاغل از تاریخ  اجرای طرح طبقه بدنبال ابال غ

 :شود باشد با توجه به شواهد موجود طرح مذکور دارای ایراداتی است که در ذیل به چند نمونه اشاره می الزم به ذکر می. است

بندی مشاغل تشکیل شود و این کمیته متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و ناظران اجرای طرح باشد، که متاسفانه  بندی ابتدا باید کمیته طبقه برای اجرای طرح طبقه( الف

 .رفتن نقطه نظرات نمایندگان کارگران منطقه ابال غ شده استاین طرح به صورت کامال یک طرفه از سمت معاونت محترم منابع انسانی وزارت نفت و بدون در نظر گ

مزد شغل مبلغ . )باشد مزد شغل، یا مزد گروه شغلی یک می... العاده پارس جنوبی و  مبنای محاسبه فوق العاده مناطق گرمسیری، فوق العاده جذب مشاغل اصلی و تخصصی، فوق( ب

 (.باشد می... سابقه کار، مدرک تحصیلی و  پایه تعیین شده برای هر گروه شغلی بدون احتساب

برداری در  اندازی و بهره اندازی، راه سال سابقه کار اجرا، پیش راه 14به عنوان مثال اگر شخصی . در محاسبه سابقه کار فقط سابقه کار مجتمع گاز پارس جنوبی لحاظ گردیده است( ج

 .فقط سابقه آن بازه زمانی که زیر نظر مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت داشته موثر خواهد بود های منطقه داشته باشد یک پاالیشگاه یا سایر پاالیشگاه

 .سال هیچ تأثیری در تعیین میزان حقوق پایه نخواهد داشت 7باشد و سابقه بیش از  سال می 7حداکثر سابقه کاری امتیاز آور ( د

 .یابد ها کاهش می موارد سمت باشد و در بسیاری می 1۶باالترین گروه شغلی تعیین شده ( ه

 روز استراحت 1۰روز کار  1۰طرح اقماری  -
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این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سالمت روحی، روانی و . ها بر هیچکس پوشیده و پنهان نیست میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات مخرب دوری از خانواده

الزم به ذکر . های وارد شده را جبران نمود روز استراحت می توان تا حدودی آسیب 1۰روز کار و  1۰گردد که با اجرای طرح  های آنان می دهجسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانوا

های استفاده نشده را با  بهای مرخصی دهند، بلکه در پایان سال روز مرخصی استحقاقی ماهیانه را نمی 4های پیمانکاری نه تنها اجازه  های منطقه، شرکت است در بسیاری از پاالیشگاه

 .کنند کارکنان تسویه نمی

 سختی کار -

اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی . آور است یا خیر برای هیچ یک از کارکنان پیمانی مشخص نیست که شغلی که در آن مشغول به کار هستند جزء مشاغل سخت و زیان

آور که  درصد حق بیمه مازاد مربوط به مشاغل سخت و زیان ۰شود  داند که این امر موجب می سال سابقه کار می 44ضوع را داشتن حداقل انرژی پارس هم شرط رسیدگی به مو

قانون کار، اگر شغلی  ۵4اده باشد طبق م همچنین الزم به ذکر می. پرداخت آن برعهده کارفرما است به ناحق گریبانگیر کارکنان شود که بعضا پرداخت آن از توان کارکنان خارج است

یابد و در صورت حضور در محل کار کارفرما مؤظف به پرداخت اضافه  ساعت کاهش می 3۶ساعت به  ۰۰آور قرار بگیرد، ساعت کار هفتگی از  جزء گروه کاری سخت و زیان

 .ماند ری کارگران زحمتکش بدون مزد باقی میساعت اضافه کا 35۰این امر تاکنون مدنظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود . باشد کاری می

 تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی -

ان خدوم و زحمتکش پیمانکاری تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی کامال مشهود و چشمگیر است که این ساختار حاکم موجب برخوردهای بد و دور از شأن انسانی با کارکن

توان به ایجاد شرایط  از جمله می. ارای حقوق و دستمزدهای بسیار باالتری نسبت به نفرات پیمانکاری، و هم از خدمات ویژه و بهتری برخوردار هستندکارکنان رسمی هم د. گردد می

و ورزشی برای فرزندان و سایر اعضای  جهت حضور آنها در کنار خانواده با در اختیار گذاشتن مسکن مناسب و دور از آلودگی هوای منطقه، ایجاد شرایط مناسب آموزشی، فرهنگی

درمانی مناسب و استفاده رایگان از خانواده، داشتن سهمیه پرواز به تمام نقاط ایران به صورت رفت و برگشت در هر دوره کاری و بسیاری خدمات رفاهی و تفریحی، داشتن خدمات 

تری دارند نه تنها از  این در حالی است که کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایین. توان اشاره کرد می... تمام مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت نفت و 

 .گیرند اند و دائماً مورد کم لطفی و بی مهری مسئوالن مربوطه قرار می هیچیک از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نامناسبی به حال خود رها شده

 ها نبودن پیمانشفاف  -

ها هست  شوند چرا باید محرمانه باشند تا کارکنان پیمانکاری که بخش مهمی از این پیمان برعهده آن هایی که کامال به صورت خدماتی اجرا می و در آخر این سوال مطرح است که پیمان

 .از حق و حقوق خود آگاه نباشند

 

ماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر با تجمع مقابل سازمان بازرسی منطقه آزاد 9خرمشهر نسبت به عدم پرداخت (اروند مال)کنزالمال ادامه اعتراضات کارگران مجتمع تجاری    - ( 31) 

 اروند

 تهدید کارگران حق طلب به اخراج از کار از طرف مدیران شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند

درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم (شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند)خرمشهر«اروند مال»زالمال اسفند، کارگران مجتمع تجاری کن 44روز چهارشنبه 

 .پرداخت بموقع مطالبات دست به تجمع مقابل سازمان بازرسی منطقه آزاد اروند زدند
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 .اند ی شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند احضار و تهدید به اخراج شدهبعدازاین تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران حق طلب مجتمع تجاری کنزالمال از سو

به دنبال مراجعه حضوری تعدادی از کارگران به دفتر منطقه آزاد اروند، بالفاصله بازرسی منطقه آزاد اروند، با احضار تعدادی از : کارگران تجمع کننده به خبرگاررسانه ای گفتند

جتمع تجاری تعاون منطقه آزاد تجاری اروند، پیمانکار و مدیران مجتمع تجاری، دستور کتبی پرداخت حقوق، عیدی و سنوات کارگران پیمانکاری شاغل در ممسئوالن شرکت توسعه 

 .ماه جاری صادر کرد 45را تا ( کنزالمال)اروند 

، تاسیسات، خدمات و فضای سبز مجتمع تجاری کنزالمال یا به عبارتی اروند مال خرمشهر با کارگر هستیم که در بخش نگهبانی 04حدود : یکی از کارگران ضمن تایید این خبر گفت

به همین دلیل روز گذشته ما کارگران این مجتمع بزرگ و . های دی، بهمن و اسفند ما کارگران پرداخت نشده است در حال حاضر سه ماه حقوق ماه. سال مشغول کاریم 5تا  1سوابق 

 .توجهی مسئوالن منطقه آزاد تجاری به پرداخت مطالباتمان به حراست و بازرسی منطقه آزاد مراجعه کردیم تقاد به بیالمللی در ان بین

اخت مطالباتمان به عدم پرد  ما بارها به: زودوی با بیان اینکه همه ما تحت مسئولیت یک پیمانکار تامین نیرو و با نظارت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند مشغول کاریم، اف

شود مجتمع بزرگ کنزالمال که در یک قطعه زمین  مگر می. گویند شما نیروی پیمانکارید و ما منابع مالی برای پرداخت حقوق نداریم ایم اما در پاسخ به ما، می این شرکت اعتراض کرده

 .کارگر را نداشته باشد 04الی واحد تجاری بزرگ و کوچک دارد، توانایی م 044تا  344هکتاری با حدود  17تا  11

احضار و تهدید به  روز گذشته بعد از مراجعه کارگران از سازمان بازرسی منطقه آزاد، تعدادی از کارگران از سوی شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند:وی درخاتمه گفت

 .اند اخراج شده

 

 سطح نازل حقوق  وعدم پرداخت مطالبات مقابل ساختمان مدیریتتجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه یاسوج نسبت به   -(  34) 

مع کارکنان دانشگاه یاسوج برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق  وعدم پرداخت پاداش و عیدی و سنوات دست به تج اسفند، 44روز چهارشنبه 

 .و بویراحمد زدند مقابل ساختمان مدیریت این دانشگاه دراستان کهگیلویه

و با عصبانیت خطاب به کارکنان  معاون اداری و مالی دانشگاه در جمع کارکنان معترض حضور یافت و پس از مطالعه و در جریان قرار گرفتن مطالبات کارکنان در سخنانی عجیب 

 .آمدم می تری دارم مناقصه داشتم و از جلسه بلند شدم و اینجا آمدم نباید گفت من کارهای خیلی مهم

شد و  رفت رئیس دانشگاه در جمع کارکنان حاضر می اوالً انتظار می: های معاون اداری و مالی دانشگاه گفت درهمین رابطه،یکی از کارکنان دانشگاه یاسوج ضمن انتقاد از صحبت

 .ها ارجعیت دارد مهم نیستند و مناقصه برای آن کارمند دانشگاه یاسوج 154شنید ثانیاً این سخنان یعنی بیش از  های آنان را می ها و حرفه صحبت

کنم ما هم اعالم کردیم خواسته  دهم در قالب قانون است و از قانون عدول نمی معاون دانشگاه پس از اینکه بندهای مطالباتی ما را مطالعه کرد گفت تمامی کارهایی که انجام می: وی افزود

های پاداش آخر سال، رفاهیات،  هایی که در این استان هستند در پرداختی ارکنان دانشگاه این است که کارکنان دانشگاه مانند سایر سازمانخواسته ک. ما خارج از چارچوب و قوانین نیست

  .های ملی و مذهبی مثل روز زن و روز مرد دیده شوند اعیاد و مناسبت

های  ها دانشگاه معاون دانشگاه منظورش از دانشگاه. شود رکنان مثل شما هستند و مبلغی برای آنها پرداخت نمیهایی داریم که کا معاون دانشگاه در جواب ما گفت دانشگاه: اوادامه داد

ا قیمت که کارکنان از آنجا اجناس را ب بوشهر و شیراز است حرف ما این است دانشگاهی مثل دانشگاه شیراز اگر پرداختی پاداش برای کارکنان ندارد اما باشگاه، شرکت تعاونی دارد

 .ها جبران شود گذارد که این عدم پرداخت کنند یا نهار و شام کارکنان را در اختیار آنها می مناسب خرید می
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بگیرند و ساعت برای کمک معیشتی ما در نظر  14-54خواهیم در ماه  گیرند ما می ها برای معیشت کارکنان، مأموریت نشستی و اضافه کار در نظر می سایر سازمان: وی عنوان کرد 

 .پرداخت کنند

سازی حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی که در مجلس برای معلمان و اعضای هیات  درصد و همسان 54این کارمند دانشگاه یاسوج با بیان اینکه برخی از مطالبات مانند معوقات  

پذیرم اما پاداش، اعیاد ملی مذهبی، اضافه کار یا  خانه پیگیری شود و ما هم این موارد را میاین موارد باید از طریق وزارت: علمی به تصویب رسیده ولی برای کارکنان رد شده گفت

اه ای برای کارکنان دانشگ توانند پیگیری کرده و در احکام ما بگنجانند معاون دانشگاه قولی نداد اما گفت پیگیر هستیم که باید بگویم این جلسه نتیجه العاده سختی کار را می پیگیری فوق

 .نداشت

آمیز، آرام  اگر مسئوالن دانشگاه جواب قطعی ندادند احتماالً هفته آینده مجدداً کارکنان باز هم در تجمع مصالحت: وی با اشاره به نبود شورای صنفی کارکنان دانشگاه یاسوج، عنوان کرد 

 .خواستار رسیدگی مسئوالن دانشگاه به خواسته آنها شود

  .شنیده شده رئیس دانشگاه گفته امسال عیدی به کارکنان دانشگاه پرداخت نشود: شد اما بسیار ناچیز بود، افزود ت ما پرداخت میوی با بیان اینکه رفاهیا 

چرا معاون . رف دیگر قضیه استبحث اصلی ما احترام و عزت گذاشتن به کارکنان است مسائل مالی یک ط: این کارمند دانشگاه با بیان اینکه تنها به دنبال مسائل مالی نیستیم عنوان کرد

 .احترامی به کارکنان است، احترام به کارکنان احیاء شود دانشگاه باید بگوید من کار داشتم و لزومی نداشت بیام این بی

  .برای ما داشته باشندای  امیدوارم مسئوالن دانشگاه، وزارت و مسئوالن ارشد استان صدای ما را بشنوند و تصمیم خوب و قانع کننده: وی خاطرنشان کرد 

طرحی به نام طرح طبقه بندی مشاغل از سوی پیمان کاران در دانشگاه اجرا نشده در حالی که از دید اداره کار و قانون، : وی با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی دانشگاه یاسوج گفت

 .شگاه در راستای کمک به نیروهای شرکتی همکاری و مساعدت کنندنیرو باشد باید این طرح اجرا شود امیدوارم مسئوالن دان 54هر کارگاه دارای 

 

 یکی از کارگر ان مصدوم حادثه آتش سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان دربیمارستان جان باخت_  (  33 ) 

 گزارشی درباره لگدمال شدن حقوق کارگران این واحدتولیدی زیر سایه سکوت مسئوالن

روز  14شهرک صنعتی اشراق  زنجان پس از  کارخانه دوا اخگر واقع در 33اسفند  11یکی از کارگر ان مصدوم حادثه آتش سوزی دوشنبه محبی معصومه  ،(اسفند 41)پنج شنبه شب

 .دست وپنجه نرم کردن با مرگ دربیمارستان مطهری تهران جانش را ازدست داد

،این کارگرجان باخته که دختری جوان است به همراه سایر مصدومان این حادثه  به بیمارستان مطهری  براساس گزارش رسانه ای شده بنقل ازیکی از کارگران کارخانه دوا اخگر

 .اند تهران منتقل شده

 در میان آسیب دیدگان سه کارگر زن به شدت دچار سوختگی شده بودند که متاسفانه باخبر شدیم یکی 

 ر سایه سکوت مسئوالنگزارشی درباره لگدمال شدن حقوق کارگران این واحدتولیدی زی
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ت اسفند،طبق برآورد و اطالعات بدست آمده از منبعی مطلع در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان و مسئوالن استانداری، در شرک 44برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .نفر اعالم شده است 34نفر و در اداره بهداشت  47نفر ودرسازمان تامین اجتماعی 13اره کار زنجان نفر فعالیت داشتند اما تعداد این آمار و اسامی موجود در اد 13داواخگر زنجان 

مجوز فعالیت شرکت داواخگر زنجان برای تولید مواد . سوزی محرز است بنابهمین گزارش،تناقص تعداد افراد فعال و تخلف کارفرمای شرکت داواخگر و مسئوالن ناظر در حادثه آتش

کردند و بحث جانمایی این تولیدات نیز  زا و الکل تولید می خطر بوده است در صورتی که مدیران شرکت با کنار گذاشتن خط تولید این اقالم در این شرکت مواد آتش و شوینده بیبهداشتی 

 .در این کارگاه اشتباه بوده است

هزار تومان  544ود مورد تهدید بودند و از آنها امضاء گرفته شده بود و پرداختی آنها نیز یک میلیون و براساس این گزارش،کارگران این واحدتولیدی با اعتراض برای حق و حقوق خ

 . بوده است

وجود ندارد و با این تعداد جمعیت کارگری آمبوالنسی در این مجموعه . هزار کارگر فعالیت دارند 7واحد تولیدی با  734این گزارش می افزاید درشهرک صنعتی اشراق زنجان بالغ بر 

 .آتش نشانی این شهرک صنعتی شبیه هر چیزی است جز مرکزی که برای مواقع خطر در راستای حفظ جان کارگران باشد

 

 ریادامه اعتراضات کارگران ایران مایع تبریز نسبت به تعطیلی کارخانه وبی تفاوتی مسئوالن برای دومین روز متوالی با تجمع مقابل فرماندا  -(  94) 

 .نشهر تبریز زدنداسفند، کارگران ایران مایع تبریزدردومین روز اعتراضشان نسبت به تعطیلی کارخانه وبی تفاوتی مسئوالن دست به تجمع مقابل فرمانداری کال 40یکشنبه  روز

 .ت شغلی  مقابل کارخانه تجمع کرده بودنداسفند هم این کارگران برای اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی برتعطیلی کارخانه و از دست دادن امنی 43روز شنبه 

 .روز است که توسط رئیس تعطیل شده و به ما گفته اند که بروید و چند ماه بعد بیایید 0الی  3کارخانه ما حدود : یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

نفر را در آذر ماه  اخراج کردند و ما نیز به  04م مجرد نبوده و همگی نان آور خانواده خود هستند اما متاسفانه حدود نفر کارگر دارد که هیچ کدا 144این کارخانه بیش از : وی ادامه داد

 .روز است که به علت تعطیلی کارخانه بیکار هستیم 3مدت 

این حق کارفرما است که بعد از مدتی کارگران را اخراج »:دوا نکرد بلکه به ما گفتنماینده اداره کار نیز به کارخانه آمد اما نه تنها دردی را : یکی دیگر از کارگران این کارخانه گفت

  «!تواند به اداره کار شکایت کند کند و  کارگر نیز می

 .دهند بازهم به حرف ما گوش نمیگویند که مواد اولیه نیست و ما حتی راضی هستیم پایان کار ما را ندهند و با این پول مواد اولیه الزم را بخرند اما  به ما می: وی افزود

روز هم کار و مواد تولیدی این کارخانه تعطیل نشده است و کار ما هر روز دایر بود، البته کارخانه به دلیل ارزشی که دارد  جالب اینجاست که حتی یک: یک کارگر معترض دیگر گفت

 .مشتریان زیادی دارد که حاضرند کارخانه را خریداری کنند

. در تهران به ثبت رسیده است و از آن زمان فعالیت خود را در زمینه تولید انواع خمیر مایع آغاز کرده است 1301در سال (  گلمایه)مایه ارش رسانه ای شده،کارخانه ایرانبر اساس گز

               ن اولین تولید کننده خمیر مایه بهداشتی نان در ایران شناختهاین شرکت به عنوا. دفتر مرکزی شرکت از تهران به تبریز انتقال یافت و به مالکیت خصوصی در آمد 1331در سال 

 .می شود 
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 ماه حقوق و وضعیت شغلی ناروشن 9اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن کرج دراعتراض به عدم پرداخت   -(  35) 

ماه حقوق و وضعیت شغلی ناروشن دست به اعتصاب زدند ومقابل ایستگاه کرج تجمع  3 برای اعتراض به عدم پرداخت(شرکت تراورس)اسفند، کارگران راه آهن کرج 45روز دوشنبه 

 .کردند

ز کرد با خطی ها صحبت کرد و نتیجه به گزارش یکی از کارگران راه آهن کرج منتشره در کانال تگرام،قبل اعتصاب زیدآبادی که به گفته خیلی از نیروهای خط نمیشه روش حساب با

 . ی تکراری تحویل کارگران دادن و وقت اعتصاب برای بستن خط چون از قبل نامه نگاری شده بودای نداد چون حرفا

  .ن ویژه رسید با کارگران صحبت کرداز استانداری و نیروی انتظامی هیچ دخالتی نمی کردن تا اینکه دمحمی از تهران رسید که اونم هممون جمالت همیشکی رو زدن تا این که یگا

ومدن و چند نفر از کارگران و مانده یگان رو به دمحمی گفت کار با یک روز و دو روز حل نمیشه از ریشه درستش کنید با گفت گو حل نشد تا اینکه از امنیت ملی نفراتی اتا اینکه فر

 .رئیس و روئسا رو بردن برای مناظره 

 45اض زدیم و آن روز برخی مسئوالن وعده دادند هم وضعیت شغلی وهم مطالباتمان تا امروز دوشنبه اسفند ماه دست به اعتر 13کارگران معترض با بیان اینکه پیش از این؛ روز 

توجهی مسئوالن به مطالبات کارگران درنهایت تصمیم گرفتیم طبق فراخوانی که از قبل داده بودیم به اعتراضات خود ادامه  با بی: شود، به خبرنگار رسانه ای گفتند اسفند مشخص می

 .دهیم

آنچه کارگران . شود مجتمع قضائی بهشتی تهران فعالیت مدیریت بخش خصوصی تراورس تا پایان سال جاری به دولت واگذار می 41طبق اظهارات یکی از کارگران؛ طبق رای شعبه 

 .را نگران کرده کندی روند واگذاری است و نیز نامشخص بودن وضعیت شغلی کارگران و پرداخت مطالباتشان

ایم  های تراورس شاهد اتفاق خاص دیگری نبوده از آذر ماه منتظر تغییر و تبدیل وضعیت کارگران به بخش دولتی هستیم اما هنوز به جز واگذاری بخشی از امالک و دارایی: او گفت

 .خواهد کردآهن بارها اعالم کرده به زودی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره جدید شرکت تراورس را معرفی  ضمن اینکه مدیریت راه

مطالبات مزدی خود را به  طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران؛ در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده است کارگران فاقد امنیت شغلی بوده و هر ماه

 .کنند صورت حداقلی آنهم با تاخیر چند ماهه دریافت می

کارگران نگرانند در آستانه سال نو همزمان با اتمام فعالیت پیمانکار : ه دنبال احقاق حقوقشان از طریق قانون هستند، اظهار داشتاو با بیان اینکه کارگران شرکت تراورس همواره ب

مالی خود را از کارفرما های  آهن همه طلب ها نتوانند معوقات مزدی خود را دریافت کنند بنابراین قصد داریم قبل از خروج پیمانکار بخش خصوصی از راه سابق شرکت تراورس، آن

 .وصول کنیم

شود همزمان با کارگران ناحیه کرج، کارگران نواحی ریلی ورامین و اراک هم دست به  هزار کارگر دارد که گفته می 5به گفته او،شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور بیش از 

 .اند اعتراض زده

 

 کرمان نسبت به توخالی درآمدن وعده و وعیدهای مسئوالن مقابل دفتر امام جمعه کرمانزغال سنگ  شرکت معادن تجمع اعتراضی کارگران  -(  31) 
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شرکت معادن زغال سنگ کرمان برای اعتراض به توخالی درآمدن وعده و وعیدهای مسئوالن منجمله اجرا نشدن کامل طرح طبقه بندی  اسفند،جمعی از کارگران 45روز دوشنبه 

 .به تجمع مقابل دفتر امام جمعه کرمان زدند دست.... مشاغل، تبدیل وضعیت و

روزه از کارگران برای رسیدگی به مشکالت آن ها قول  05درپی اعتصاب اردیبهشت ماه سال جاری کارگران معدن زغال سنگ کرمان، امام جمعه کرمان ضمن درخواست فرصتی 

 .پیگیری مطالبات را به کارگران داد

بند تنظیم شده  و توسط  5کارگران با حضور در برابر دفتر امام جمعه کرمان اعتراض خود را مبنی بر عدم اجرای بند های توافق نامه ای که در  است و اینبار33اسفندماه  45اکنون 

 .اند روز همچنان بر روی کاغذ مانده 430روز محقق شود اما با گذشت  05مسئوالن استان امضاء شده بود، اعالم کرده اند، مصوباتی که قرار بود 

هیچ یک از وعده هایی که مسئوالن پای آن را امضاء کردند، عملی نشد با توجه به آن که ما رای رویه ی دیوان : یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگاریک رسانه محلی گفت

 .ل در یک مرکز دولتی انجام نشده استعدالت اداری مبنی بر دولتی بودن شرکت زغال سنگ را داریم اما هیچ اقدامی برای کارگران به عنوان شاغ

شده است اما شرکت در حال حاضر شرکت دخانیات و یا سنگ آهن بافق که در رویه ی دیوان عدالت  اداری نبوده، شرایط برایشان طبق مراکز دولتی در نظر گرفته : وی ادامه داد

 .در نظر نگرفته است زغال سنگ با داشتن رای دیوان عدالت اداری چنین شرایطی برای کارگرانش

ستخدام فرزندان بر اساس رای دادنامه ی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده ما نیز زیر مجموعه ی دولت شویم و حتی طبق دستور مجلس مبنی بر ا: این کارگرافزود

 .شهید و ایثارگر در دستگاه های دولتی نیز برای ما انجام نداده اند

روزه حل کنند اما فقط مدیر عامل عوض  05بند موظف شدند که مشکالت کارگران را  5اری از مسئوالن درحضور رئیس اداره کار با امضای یک توافقنامه دارای بسی: وی بیان کرد

 .ز کارها انجام نشده استشد و طرح طبقه بندی را ناقص به اجرا گذاشتند، بعد از آن قطره چکانی به ما کمک کرده اند اما بر اساس مصوبات جلسه هیچ یک ا

مهم ترین خواسته ی کارگران معدن زغال سنگ تبدیل وضعیت ما است با توجه به این که شزکت زغال سنگ دولتی است و دارای :این کارگر معدن زغال سنگ کرمان درخاتمه گفت

 .نمی دهند رای دولت است پس ما نیز باید استخدام دولت می شدیم اما هیچ جواب قانع کننده ای به ما

 

 ادامه کنش های کارگران قند ممسنی برای بازگشایی کارخانه وپایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -(  37) 

 .کنش های کارگران قند ممسنی برای بازگشایی کارخانه وپایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کماکان ادامه دارد

با  35کارخانه اوایل سال :ساله شدن تعطیلی کارخانه واقع درشهرستان رستم استان فارس به خبرنگار رسانه ای گفتند 0ی در آستانه اسفند،کارگران قند ممسن 41روز سه شنبه 

یافت مطالبات معوقه خود از اند که در انتظار بازگشایی کارخانه و در کارگر در این واحد باقی مانده 04در حال حاضر حدود . کارگر به دلیل مشکالت مالی تعطیل اعالم شد 344حدود

 .سوی مسئوالن هستند

کارگر شاغل داشت که بعد از واگذاری به بخش 344این واحد تولیدی حدود : اندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند، گفتند کارگران بیکار شده این کارخانه که بر بازگشایی و راه

ت نیمه تعطیل به فعالیت خود ادامه داد تا جایی که با افزایش مشکالت مدیریت کارخانه تصمیم به متوقف کردن فعالیت رو شد و به صور به مرور با مشکل روبه 73خصوصی در سال 
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کاهش یافت نفر  04کارگری که در آن مشغول کار بودند به مرور برخی تعدیل و برخی دیگر بازنشسته شدند و در نهایت تعداد کارگران به حداقل 344در نتیجه حدود . کارخانه گرفت

 .که با چندین ماه معوقات مزدی و سنواتی به دنبال بازگشایی کارخانه هستند

اکنون در بازار نامتعادل کار برای ما هیچ شانسی برای یافتن فرصت شغلی جدید وجود ندارد اما اگر دولت از بازگشایی این کارخانه با  باتوجه به شرایط جسمی و سنی، هم: ها گفتند آن

 .شود توانیم به کار قبلی خود بازگردیم و در عین حال امکان اشتغال جوانان بیکاری که جویای کار هستند، فراهم می سال سابقه تولید قند حمایت کند، می 54بیش از 

ت تولیدی کارخانه بیش از چهار سال است متوقف شده و فعالی: این کارگران با بیان اینکه از زمان تعطیلی تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر مالکیت کارخانه گرفته نشده است، افزودند

 .های دولتی و خصوصی دارد های زیادی به بخش بدهی

است ها چالش کارگری با ورود دادگستری استان فارس بن اکنون پس از سال: کارگران علت تعطیلی و بدهکاری کارخانه را کمبود مواد اولیه و چغندر و نبود نقدینگی عنوان کرده و گفتند

 .بخشی از مطالبات کارگران در روزهای آتی پرداخت شود و موضوع حراج کارخانه بابت پرداخت طلب طلبکاران نیز منتفی است

یز قرار است با نظارت نماینده پرداخت مطالبات کارگران از سوی مالکان فعلی کارخانه ن: این کارگران با بیان اینکه قوه قضاییه بنا دارد کارخانه را به چرخه تولید بازگرداند، افزودند

 .دادگستری انجام شود

 .ایم ی نگرفتهتاکنون چندین بار به امید بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات معوقه خود به نهادهای صنفی و دولتی استان مراجعه کردیم اما هنوز پاسخ: ها اظهار داشتند آن

تنها منبع درآمدی : تند، با تاکید بر اینکه کارگران این مجموعه بزرگ از زحمتکشان به حق جامعه هستند، در خاتمه تصریح کردنداین کارگران که خواهان بازگشایی دوباره کارخانه هس

اکنون در وضعیت صورت مستقیم است، از شما مسئوالن تقاضا داریم که درخصوص رفع مشکالت این واحد تولیدی و بازگشت به کار کارگران آن که  کارگر به344کم  و اشتغال دست

 .بد معیشتی قرار دارند، اقدام عاجل کنید

 

 بکتاش آبتین و امیرساالر داودی در اعتراض به انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند:کانون نویسندگان ایران  -(  35) 

 .ای از شروع اعتصاب غذای خود در اعتراض به انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی خبر دادند عیهاسفند ماه، دو تن از زندانیان سیاسی زندان اوین با انتشار اطال 45روز گذشته   

اره و اعالم ی آتنا دائمی، سپیده قلیان، مریم اکبری منفرد و اسماعیل عبدی اش"جابجایی سرکوبگرانه"به   بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران و امیرساالر داودی، وکیل در این اطالعیه 

 .شان که پایان یافتن تنبیه و مجازات زندانیان معترض تحت عنوان انتقال است هر روز یک نفر به این اعتصاب غذا خواهد پیوست اند تا زمان تحقق خواسته کرده

 .اند های قضایی و اجرایی به خواست اسماعیل عبدی شده آبتین و داودی در پایان خواستار توجه عملی مقام

 :کامل اطالعیهمتن 

 "ی اعالم اعتصاب غذا اطالعیه"

زار زندانی انجام گیرد، معنایی جز نقض آشکار و مستقیم حقوق گرچه انتقال زندانی از بندی به بند دیگر یا از   زندانی به زندان دیگر مرسوم است، هرگاه که انتقال با انگیزه و به منظور تنبیه و آ

در . شود ی زندانیان سیاسی اعمال شده و می های ایران است و به ویژه با شدتی بیشتر درباره ی رایج در زندان زندانیان با این سبک و منظور شگرد و شیوه" انتقال. "ردشهروندی و انسانی فرد زندانی ندا
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در همین روزها آتنا دائمی از زندان اوین به زندان . سرکوبگرانه همچنان ادامه دارد  جابجاییهای مختلف بار دیگر نشان داد که  ی اخیر انتقال چند تن از زندانیان سیاسی از زندان اوین به زندان چند هفته

زندان رجایی اند و اسماعیل عبدی، معلم زندانی ،با اینکه نزدیک به یک هفته است تحت عنوان انتقال به  الکان شهر رشت ،سپیده قلیان به زندان بوشهر و مریم اکبری منفرد به زندان سمنان منتقل شده

های مختلف  ها و زندان برد و اکنون میان کالنتری سال است  که در زندان به سر می ۶اسماعیل عبدی . های کرج پذیرش نشده است شهر از زندان اوین بیرون برده شده، اما هنوز در هیچ یک از زندان

 . های مسئوالن زندان مواجه شده است؛ درو غ و درو غ های او نیز همواره با سد درو غ بندی پیگیری هم. شود شهر کرج گردانده می

اندرکاران زندان تاکنون از پاسخ به خواست ما مبنی بر روشن ساختن وضعیت اسماعیل عبدی خودداری  با توجه به اینکه مقامات قضایی و دست. در مقابل این ستم مضاعف، گریزی از اعتراض نیست

این آغازی هشداردهنده است و تا زمانی که خواسته ما . ایم دست به اعتصاب غذا زده1333اسفند ماه  47روز  15از ساعت " بکتاش آبتین و امیر ساالر داودی"اند، ما دو تن از همبندان ایشان،  کرده

 .پیوندد محقق نشود، در هر روز یک زندانی به این اعتصاب غذا می

 !!های ماست دانیان سیاسی و خانوادهی سال نو این عیدی نظام قضایی و حکومت به ما زن در آستانه

های قضایی و اجرایی به  ما خواهان توجه عملی مقام. ها بخشی از جریان تحمیل سکوت و سکون به زندانیان است این نوع انتقال. پایان دهید" انتقال"به تنبیه و مجازات زندانیان معترض تحت عنوان 

 .سرگردانی ایذایی او هستیم خواست اسماعیل عبدی و پایان دادن به بالتکلیفی

  5زندان اوین  بند 

  بکتاش آبتین

 امیرساالر داودی

33/14/45 

 

 :ضمیمه ها

 

 !بیمه های تکمیلی کارگران ذوب آهن -* 

در این قرارداد برای هر نفری که کارگر می خواهد تحت پوشش قرار دهد . سال تمدید شد به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیمه تکمیل درمان کارگران ذوب آهن با بیمه دانا برای دومین

درصد به تامین  7هزار تومان نیز باید بابت  154هزار تومان باید پرداخت کند همچنین ماهانه هر کارگر حداقل  374نفره  0هزار تومان بپردازد یعنی یک خانواده کارگری  34باید 

 .بپردازد اجتماعی هر ماهه

ارگران و خانواده هایشان سرگردان خواهند از طرف دیگر با تمدید این قرارداد و برای به روز شدن بیمه دانا سامانه بیمه تکمیل درمان دانا قطع شده است و تا وصل شدن چند روزی ک

 .بود

 !به این می گویند به روز آوری پدر زحمتکشان ایران
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لباس کار . تکه کارکنان بهره برداری خبری نیست و به قول مسوولین ذوب آهنی در حال دوخت است 4سال در حال تمام شدن است هنوز از لباس کار . شوداما این تنها به بیمه ختم نمی 

 .مندرس و غیر ایمن استفاده کنند مهندسی قرار است از هفته آینده توزیع شود و لباس کار آتشکاری هم رفته در مناقصه که یعنی تا آخر سال دیگر آتشکاران باید از لباس

 .به این می گویند مدیریت مدرن ذوب آهنی که نمی تواند یک برنامه دقیق برای لباس کار روتین کارکنانش تهیه و آماده سازد

 

 روند پیگیری مطالبات بازنشستگان فرهنگی  -* 

کرد و  نیاز می فرهنگی  پارکشهر؛ با خانم رضایی، آقای بنائیان و خرسندی که با طنین صدایش ما را از بلندگو بی ی به راه افتادیم به پیگیری مطالبات، با همکاران بازنشسته 54ی  از دهه

 .تعدادی که همیشه بوده و هستند

ه و بودجه سرزدیم و در وقت لزوم به وزارت در این راه بارها و بارها به مجلس رفتیم و در موعدش به سازمان برنام. کردیم را مطالبه می" قانون مدیریت خدمات کشوری"ما اجرای 

 .داد و ما معموال اندک بودیم باران بود و سرما، فصل گرما هم کم آزارمان نمی. تعاون، کار و رفاه و دیوان عدالت اداری

ان برخوردیم که زحمات زیادی را متقبل شده بودند از رشت و گری از جنس خودم در راه به زنان و مردان مطالبه. های رنگارنگ تلگرام از راه رسید و فضای مجازی پر شد از گروه

 ... .کرمانشاه و

کردید امروز  اگر شما تالش می"برخی از آنان دست یاری به ما دادند و برخی دیگر به ما پشت کرده و اظهار کردند که . بازنشستگان تازه نفس به مرور وارد صحنه شدند 3۶از سال 

 !ی سخت غیر منصفانه؛ قضاوت"وضع ما چنین نبود

سازی چسبیدند و گفتند   روند، رها کرده و به همسان ی این که دولت و مجلس زیر بارش نمی را به بهانه" قانون مدیریت خدمات کشوری"ی  سخن کوتاه کنیم که در این دوران، مطالبه

ها در میان راه  به عرشی کاذب رساندند، اما بازنشسته" سازی سردار همسان"تطهیرش کردند و با نام کشان در پی نوبخت بُرده و  و بازنشستگان را کشان". سیلی نقد به از حلوای نسیه"

 . مزه کرده و قصد دارند بازنشستگان را با اعداد و ارقام گیج و مبهوت کنند را مزه" سازی اسم رمز متناسب"مشاهده کردند که 

 .اش با خط فقر بود نجومیی  فهمید و آن فاصله اما بازنشسته یک چیز را خوب می

( از نظر ما نمایندگان خودخوانده)ها  این بار دادن شماره حساب و درخواست از بازنشستگان که برای نماینده. نویسند ای را برای ما می گذرند اما در هر مقطعی سناریوی تازه روزها می

میلیون ۶4بحثی بر حق و ناحق بودن این موضوع نداریم اما جمع شدن . ی ماست که آن را متقبل شویم و بر عهدهروند مخارجی دارند  پول واریز کنید زیرا این عزیزان که به تهران می

 . پوشی باشد و کسی پاسخگوی چگونگی خرج کردن آن نباشد پول چیزی نیست که قابل چشم

 .گری واقعی ه دنبال سیلی نقد کشاند و بقیه را در پی مطالبهای که میان بازنشستگان ایجاد شد و کسانی را ب دهیم با تفرقه باز هم راه را ادامه می

 اتحاد بازنشستگان

 

 9۰11های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال  ی مشترک تشکل بیانیه  -* 
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رگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم تر  کا های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی داری و دولت هاست که نظام سرمایه سال

های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط  براساس داده. کند فرسایی زندگی می ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت تا جایی که طبقه. اند کرده

 .کنند دهند در زیر خط فقر  مطلق زندگی می ز مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل میدرصد ا ۰4کنونی بیش از 

تر  که در کمها اشاره کرد  توان به قیمت خوراکی ها می شود که از جمله آن کند و قیمت کاالها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران می گرانی و تورم بیداد می

اختالس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از . درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است ۵7از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از 

.  های شغلی را از بین برده است های قابل توجهی از فرصت یر منفی گذاشته و بخشگیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاث همه. برد ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می

افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فالکت در کشور را به میزان زیادی باال . قیمت دالر سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشد  تورم در کشور دامن زده است

 .های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرز  انفجار برسد درصدی بین دهک 314در شرایط کنونی یک شکاف  تا آن جا که. برده است

های درمانی و بهداشتی، ورزشی،  وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه

سابقه  خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدت  فقر و فالکت و بی تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری

 .افزوده است. . . زباله گردی و  فروشی، خودکشی، کار  کودک، کارتن خوابی، فساد و اعتیاد و دزدی و تن

داری   های سرمایه وقفه و مستمر دولت ضمن این که تهاجم بی. داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظام  نابرابر سرمایه

کنند تا سطح مزد  کارگران را پایین  ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تالش می این دولت. ز نظر دور داشتها، نباید ا نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال

شورای "ا همه ساله این وظیفه ر. تر از خط فقر است ، به میزانی به مراتب پایین"حداقل مزد"یکی از این راه ها، تعیین . نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند

و نمایندگان برآمده از این " شورای اسالمی کار"ایجاد تشکالتی وابسته نظیر . رساند بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام می" عالی کار

 .باشد از ابزارهای ساختار مسلط قانونی می" شورای عالی کار"تشکالت ضدکارگری در 

جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تالش دارند به سرکوب مزدی " حداقل مزد  "ای و تعیین  خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه  های پیش، دولت و بخش امسال نیز همانند سال 

 .اختیار بگیرندهای مزدی خود، در  توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاست تری اقدام نمایند و تا آنجا که می بیش

کنند و از  تر از آن دریافت می مزدی برابر حداقل  رسمی مزد یا کم –کارگران شاغل–سو بخش بسیار مهمی از کارگران  زیرا از یک. ، مسئله همه کارگران است"حداقل مزد"مسئله 

از آنجا تعیین مزد  سایر مزدبگیران از جمله معلمان، . هستند" حداقل مزد"مضربی از به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، . سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست

 .کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود" حداقل مزد"با میزان . . . پرستاران، بازنشستگان و 

های بارز عدم  توان از نشانه های کوچک را می برای معلمان زن و همچنین تفاوت آشکار نرخ مزد در کارگاه ها برای مربیان و کار در مدارس غیر دولتی ی کار در مهد کودک نمونه

 .اجرای درست مزدهای مصوب به شمار آورد

 1333کارگران برای سال " حداقل مزد" های مستقل کارگری، بر همین اساس، تشکل. کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری کم تر باشد" حداقل مزد"مسلم است که 

با . در کشور بود 1333نفر در سال  3/3این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای . میلیون تومان در ماه محاسبه و اعالم کردند 3را معادل 

تر از دوازده میلیون و پانصد هزار  تواند کم نمی 1۰44و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال  ی کنونی چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده

مسکن، رفت و آمد و  هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سالمت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، تر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده تومان در ماه باشد و مبلغی کم

ضمن این که بحران سالمت در شرایط . ها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود های آن تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کالم، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده
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های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد  هزار تن منجر شده است و هزینه ها هزار و ابتالی صدها گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده بیماری همه

ی موجود، کارگران آگاه و فعاالن کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزد  ساالنه کارگران، الاقل هر شش ماه  با توجه به تورم فزاینده. کند تر می حداقل  فوق را باز هم برجسته

 .ار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گرددیک ب

واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دالیل ویژه اقتصادی و ". شود افزایش مزد باعث تورم می: "کنند که نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعالم می

ها و بنا  های تولید و از این رو بر مجموع قیمت افزایش مزدها بر مجموع قیمت"بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، . ی در افزایش تورم نداردسیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقش

 ".گذارند بر این بر تورم تأثیری نمی

ای در جامعه  است، درحالی که همزمان شاهد تورم بسیار باال و فزایندهدر طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته 

هایمان را به این  ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تالشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض. گر  به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم  ما کارگران نباید تنها نظاره. ایم بوده

کارگران برای . ها را به سرمنزل مقصود برسانیم های بر حق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آن تا رسیدن به خواستهبار،  وضعیت اسف

خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و  گونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، همان. ی خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند دستیابی به حقوق همه جانبه

 ! تفریح نیاز دارند

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و بازنشستگان

 1333بهمن4۶

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -1

 تپه  سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت -4

 مشهرکانون صنفی معلمان اسال -3

 گروه اتحاد بازنشستگان -۰

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل -۵

 اتحاد بازنشستگان -۶

 شورای بازنشستگان ایران  -7

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران -5

 های کارگری ایران کمیته پیگیری ایجاد تشکل -3

 کانون گفتگوی بازنشستگان -14
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 اتحاد بازنشستگان

 

 

 !سختی کار کارگران ایران خودرو  -* 

در آخرین اعتراضی که تکنسین های . به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، موضوع سختی کار بخش های مختلف ایران خودرو همچنان موضوع روز کارگران این شرکت است

ینکه محل کارمان در خطوط تولید و در آلوده ترین شرایط کاری است متاسفانه سختی کار با توجه به ا» :به مدیریت داشته اند، اعالم کردند ( معاونت قطعات و مجموعه ها)موتورسازی

 «چرا؟. به ما تعلق نگرفته است

ر هماهنگی م کنند اما وزارت کار دالزم به ذکر است که این وظیفه بازرسان وزارت کار است که با بازرسی های به موقع سختی کار سالن ها و کارهای محوله را به شرکت ها اعال

 .کامل با کارفرمایان از اجرای این وظیفه خودداری می کند

 

 کرونا چند نفر را در ایران بیکار کرد؟  -* 

 اند ن شغل را زدهمیلیون نفر قید کار و یافت1.۵عبارتی  به. دهد خبر می 35در مقایسه با پایان سال 33میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در پاییز 1.۵های مرکز آمار از جداشدن  داده

 میلیون رسیده است43میلیون نفر از تعداد شاغالن نیز کم شده و در پاییز جاری به   یک

 .میلیون نفر از شاغالن فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد۰.۶تا  4.5های مجلس تحت سناریوهای مختلف بین  طبق گزارش مرکز پژوهش

 

                              راه آهن با چند ماه تعویق پرداخت میشود عیدی کارگران  -* 

اند که  اکنون هم شرکتهایی که کارگران با آنها قرارداد دارند اعالم کرده. کنند کارگران شرکتی شاغل در خطوط راه آهن کشور همواره حقوق خود را با تاخیر دو یا سه ماهه دریافت می

ها را چند ماه با تاخیر به کارگر میپردازند پس عیدی امسال عمال در سال جدید به کارگران  کنند و از آنجا که این شرکتها حقوق ا حقوق بهمن ماه پرداخت میعیدی امسال را همراه ب

 .هایشان هستند پرداخت میشود درحالیکه کارگران برای عید دست خالی و ناتوان از خرید برای خانواده

 

 ستگان در شب عیدجیب خالی بازنش  -* 

برند و در مسابقه وعده و وعیدهای توخالی و  درصد حداقل بگیران در وضعیت بغرنجی به سر می ۶4جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به ویژه 

 .ها سرگردان و حیرانند افزایش هزینه
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توانند خنده را بر  اند نمی داند که با یک و نیم میلیون تومان پاداش عیدی که گرفته چون می. زهای دیگر، دغدغه و استرس داردقشر بازنشسته کشور در روزهای پایانی سال، بیشتر از رو

 .های خودشان بنشانند ها و نوه و نتیجه لب بچه

 .راضی نگه داشت شود با یک و نیم میلیون تومان پاداش عیدی، بتوان خانواده را سر سفره شام سال نو جمع کرد و چطور می 

 بازنشستگان و حیله ریش سفیدها  -* 

این تجمعات که در سراسر . یاد میزنندچندین ماه است که بازنشستگان، ازکار افتادگان و بازماندگان تأمین اجتماعی خواسته های خود را در تجمعات خیابانی؛ مستقل و خودجوش فر

اما در این رابطه خانه کارگر و کانونهای بازنشستگی هر روز بیشتر تالش . بازنشستگان، ازکار افتادگان و بازماندگان قرار میگیرندکشور انجام میشود، هر روز با استقبال بیشتری از 

بازوی حاکمیت در سرکوب خانه کارگر که در چهل سال گذشته هیچ قدمی برای کسب خواسته های بازنشستگان برنداشته و همواره . میکنند که در بین بازنشستگان تفرقه ایجاد کنند

خانه . اما تاریخ این فراخوانها کامال متفاوت با تاریخ فراخوانهای خود جوش بازنشستگان بوده است!! اعتراضات کارگران بوده؛ در چند ماه گذشته برای تجمع بازنشستگان فراخوان داده

تالشهای این نهاد حکومتی آنچنان بی ثمر گردیده است که در تجمعات . ن تجمعات خود جوش را پای خود بنویسدکارگر؛ هم میخواهد در بین بازنشستگان تفرقه ایجاد کند و هم دستآورد ای

  !!!!!مستقل بازنشستگان؛ عناصر آن تبلیغ فراخوان روز تجمع خود را میکنند

این افراد خود را یار و دوست بازنشستگان . شده اند که میخواهند از در دیگری وارد شونداخیراً که عناصر خانه کارگر به تالش مذبوحانه خود پی برده اند، حال عده دیگری از آنها پیدا 

. آنها میگویند بهتر است تاریخ تجمع هر دو طرف در یک روز باشد. ایجاد کنند!!! مینامند و میخواهند بعنوان ریش سفید بین بازنشستگان مستقل و تجمعات فرمایشی خانه کارگر اتحاد

و با چنین جمله بظاهر درست و قشنگ اما فریبکارانه میخواهند تجمعات ! ریاکار مدعی میشوند که اگر بازنشستگان باهم باشند بهتر میتوانند حق و حقوق خود را بگیرنداین افراد 

مسئولینی که سالهاست حقوق بازنشستگان را پایمال کرده اند؛ خودجوش بازنشستگان را بزیر چتر خانه کارگر بکشانند و سرانجام این همه اعتراضات با ارزش بازنشستگان را در پای 

 .این ریش سفیدان در حقیقت گرگهایی هستند که در لباس میش خود را نشان میدهند. قربانی کنند

نت پیشه کنند و تالش نمایند در بین بازنشستگان تفرقه ایجاد طبیعتا هستند افراد متزلزلی که منافع آنها حکم میکند که این استداللهای آبکی را پذیرفته، پشت به بازنشستگان کرده، خیا 

  .بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان که از ماهیت خانه کارگر آگاهند هرگز بطرف این نهاد حکومتی نخواهند رفت. کنند

 .بازنشستگان، برای گرفتن خواسته های خود متحد شویم

 اول اسفند

 اسماعیل گرامی

 

 ت طلب صندوق بازنشستگان را پرداخت کنددول  -* 

اه تاپایان وقت امروز به کمک سازمان این ماه های اخیر خوب توجه کرده اید که هنگام پرداخت حقوق آنهم آخرین ساعات روز سی ام ماه صندوق بازنشستگی اعالم میکند حقوق این م

از کنارش می گذریم اینها چه می خواهند بگویند می خواهند منت بر بازنشستگان بگذارند که ایهاالناس اگر دولت و  برنامه وبودجه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد وما هم راحت

را  ۵7ال اید چه کسانی صندوق متمول سسازمان برنامه نباشد شما نمی توانید حقوق دریافت کنید می خواهد بر ما تحمیل نماید که صندوق ورشکسته است ولی هیچکس نمی آید سوال نم

دولتی که به صندوق بدهکار است  به ورشکستگی کشاندند سوال نمی کنند اموال صندوق بازنشستگی توسط چه کسانی به تاراج رفته است وما را امروز وام دار دولت میکنند همین
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اندن صندوق آلوده است بازنشستگان هیچگاه نمی خواهند مدیون و وام دار که گماشتگان دولت هستید ودست های همه شما در این غارت ها و به ورشکستگی کش! آقایان مدیران صندوق

نمایید اموال صندوق را مسترد دارید دولت باشند بلکه طلبکارانی هستند که اموالشان غارت شده واز دولت طلبکارند بجای این منت گذاری ها طلب صندوق بازنشستگان را کارسازی 

ها ازی به دولت نداشته وبرای چندر غاز حقوق و گرفتن حق قانونی خود باید مجیز گوی دولت باشد بلکه در رفاه کامل خواهند بود واز سرمایه دراینصورت نه تنها بازنشستگان نی

 .واندوخته های خود به نحو احسن برخوردار خواهند بود

 منوچهر اکبری

 

 چرایی تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی ایالم بروایت شرکت  -* 

 .وشیمی ایالم اطالعیه ای درباره  تجمعات اعتراضی روزهای گذشته کارگران این شرکت صادرکردپتر

 :بخشی از این اطالعیه که روزجمعه اول اسفندرسانه ای شده،بقرارزیراست

 .راد واجد شرایط اعتراض دارندتجمعات کارکنان این شرکت به خاطر اخراج احدی از کارکنان شرکت نیست بلکه معترضان در خصوص شیوه نامه های جذب اف

 .این شیوه نامه ها برای جذب افراد متخصص موردنیاز این شرکت بوده است

ویت با افراد متقاضی متخصص پتروشیمی ایالم برای رفع نیازهای خود این حق را برای خود قائل است که از افراد صاحب تخصص و تجربه استفاده کند و پرواضح است که اول

 .ل فعالیت و داخل استان است و در صورت نبود فرد یا افراد واجد شرایط بومی استان، مجبور به جذب این افراد از خارج استان استشهرستان مح

 

 اسفند روز جهانی زبان مادری 1بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت   -* 

دوم اسفند ماه به عنوان روز جهانی زبان مادری از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان  به منظور بزرگداشت زبان مادری و در راستای محافظت از میراث فرهنگی بشر

داشت این روز جهانی و تبریک به همه معلمان و دانش آموزان در سراسر کشور،  وظیفه خود  ، ضمن گرامی(تهران)ایران  کانون صنفی معلمان. گذاری شده است نام( یونسکو)ملل متحد 

 :دفاع از چنین حقی مبتنی بر دالیل و مستنداتی است که به صورت مختصر بیان می شود. که از حق آموزش به زبان مادری برای همه اقوام ایرانی دفاع کندداند  می

 دفاع از آموزش با کیفیت برای همه کودکان -1

از نظر  این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، آموزش به . ان تشویق و تبلیغ کرده استآموزش به زبان مادری را به خصوص در مراحل اولیه آموزشی کودک 13۵4یونسکو از سال 

شود آنها از آموزش باکیفیت و بهتری برخوردار شده و از فعالیت  زیرا کودکان، زبان مادری خویش را بهتر درک می کنند و همین درک، موجب می. زبان مادری حق کودکان است

در کنار . شود آموزان بیشتر می ناطقی که زبان آموزشی و زبان مادری کودک یکسان نیستند، احتمال افزایش افت تحصیلی و ترک تحصیل زودهنگام دانشدر م. آموزشی لذت ببرند

بر آموزش زبان مادری را در چارچوب  شوند از عواملی است که تاکید ها اضطراب و فشار ناشی از یادگیری زبان جدید برای کودکانی که به آموزش زبان غیر مادری اجبار می این

 .دهد دفاع از حقوق کودکان قرار می
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 دفاع از عدالت آموزشی -4

دفاع از عدالت آموزشی بدون دفاع از حق آموزش به . ایم در همه این سالها ما به عنوان یک تشکل صنفی و فرهنگی همواره و به حق از گسترش عدالت آموزشی در کشور دفاع کرده 

  .دری حمایتی ناقص و نارسا استزبان ما

 :به دو دلیل

 .حقی بدیهی که  نادیده گرفتن آن به مثابه نقض حقوق انسانی است. اول، این حق هر انسان است که به  زبان مادری خود صحبت کند، بخواند و بنویسد

تجربه . شهروندی در انتخاب یا عدم انتخاب زبان مادریش به  عنوان زبان آموزش مختار باشد کند که هر انسان و دوم، آزادی انتخاب به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ایجاب می 

  .بشر و آزادی، ارمغانش دگماتیسم  و جبرگرایی است دهد که دفاع از عدالت و برابری، منهای  حقوق گرایی از نوع شوروی سابق پیش چشم  ماست و به ما هشدار می ملی

 .های دفاع از عدالت آموزشی است فرهنگی دفاع   از آموزش به زبان مادری از  پیش فرض/ فیلذا از نظر این تشکل صن

 دفاع از همبستگی قومی -3

ی و کند از گسترش همبستگ فرهنگی ایجاب می/های متعدد روبرو هستند؛  وظیفه ما به عنوان یک تشکل صنفی در این شرایط سخت و اسفناک اقتصادی  که مردم  کشور با بحران 

های مختلف جلوگیری کرده و  تواند از اشاعه نفرت پراکنی میان قومیت دفاع از حق آموزش به زبان مادری و اجرای عملی آن می. مهرورزی میان اقوام ساکن این سرزمین دفاع کنیم

بهره مندی از چنین . گی می کنند حق استفاده برابر از منافع عمومی را دارندها و مذاهب مختلف در این سرزمین زند بی شک همه آنهایی که با قومیت. حس اقلیت قومی بودن را بزداید

الزمه چنین حقی احترام به زبان مادری همه اقوام . تواند احساس تعلق خاطر سرزمینی را زنده نگه داشته و از واگرایی در حوزه سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند حقی است که می

 .های ساکن ایران برای اشاعه زبان و فرهنگ خود است مندی همه قومیت اسب برای بهرهایرانی و فراهم کردن بستر من

  معاهدات بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -۰

المللی حقوق  میثاق بین 47ماده . استدر طی  سه دهه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد قوانین و معاهدات متعددی را در جهت دفاع از آموزش زبان مادری به تصویب رسانده 

اعالمیه جهانی حقوق زبانی و از همه مهمتر  ۵4اعالمیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی، ملی ،مذهبی و زبانی ،ماده  ۰کنوانسیون حقوق کودک، ماده  34مدنی و سیاسی، ماده 

 . منشور زبان مادری سازمان یونسکو از آن جمله است

جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان یکی از . های خود بکوشند ها و ملیت های عضو را الزام  می کند که در جهت تقویت و گسترش زبان مادری در میان قومیت همه دولت این معاهدات

 1۵در اصل . ادی آموزش به زبان مادری تاکید شده استعالوه بر این در خود قانون اساسی نیز به صراحت بر آز. المللی است اعضای سازمان ملل موظف به اجرای معاهدات  بین

 :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است

 ".استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است ..."

شاره به برابری همه اقوام ایرانی و  هرگونه عدم تبعیض اجتماعی و فرهنگی به نوعی دیگر این حق مسلم بشری را مورد تاکید قرار قانون اساسی با ا 34و  44، 13همچنین اصول 

 .داده است
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مجلس شورای اسالمی به شمار قانون مدنی در حکم قوانین مصوب  3از طرف دیگر دولت ایران با الحاق چندین معاهده بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک که طبق ماده 

 .آیند، حق آموزش زبان مادری را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته است می

م و خواهد، شرایط و بستر الز ضمن تبریک مجدد روز جهانی زبان مادری به همه اقوام ایرانی، از دولت جمهوری اسالمی ایران می( تهران)بر این اساس   کانون صنفی معلمان ایران 

بند  المللی خود پای های بین ها فراهم کرده و از این طریق ضمن  اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به معاهدات و میثاق مناسب برای آموزش به زبان مادری را برای همه قومیت

 .باشد

 1333اول اسفند  

 (تهران)کانون صنفی معلمان ایران 

 

 سیاسی و عقیدتی صدای دادخواهی جمعی از زندانیان  -* 

 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی 34ی بیش از  بیانیه

 صدای دادخواهی ما را بشنوید

های دراویش بازداشت و  به اتهام شرکت در یکی از تجمع 133۶او در سال . برد طبق آخرین خبرها، بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی با سطح هوشیاری بسیار پایین در اغما به سر می

هست و هنگامی که در خرداد امسال برای اجرای حکم به زندان احضار شد، با این بیماری دست به ” پانیک اتک“بهنام دچار بیماری . بعد در دادگاه به دو سال حبس محکوم شدچندی 

جویی و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی نظر  ا مجریان سیاست انتقامام. در دوران حبس بیماریش تشدید شد، طوری که بنابر اعالم پزشکی قانونی، قادر به تحمل حبس نبود. گریبان بود

های تامیین  راه بند و بهداری زندان بود و با عوارض بیماری و دشواری های حبس در راه و نیم ماه  بهنام در همه. چنان او را در زندان نگاه داشتند پزشکی قانونی را به هیچ انگاشتند و هم

شود،  که حالش وخیم می بهمن، پس از آن 4۰سرانجام در نیمه شب . توجه زندان بود کرد و گرفتار سیستم پزشکی و درمان ناکارآمد و بی و پنجه نرم می دارویی دست دارو و بی

 …برند و هایش او را به بهداری می بندی هم

اند تا سیستمی بر سر کار بماند که از آغاز جز تحمیل خفقان  پرتگاه  نیستی آونگ کرده  ش را بر لبهجان  جوان! اندش اکنون او در بیمارستان به زندگی نباتی فرو رفته است؛ یعنی فرو برده

 .است و فقر و فالکت بر مردم و ستم مضاعف بر زندانیان و تامین منافع قشری زراندوز، کاری نکرده

 .ها را از مردان و زنان منتقد، معترض و مخالف انباشته است داند و زندان را جرم می مردم از حق آزادی بیان  بهنام را آن سیستمی به زندگی نباتی کشاند که استفاده

ای عدالت وجود ندارد؛ قوانین و مقررات و مجریانی  بهنام را آن قوانین و مقرراتی تا دم مرگ برده است که در هیچ یک از مراحل تشکیل پرونده، دادرسی، دادگاه و اجرای حکمش ذره

 .اش استوار است بر له کردن شخصیت زندانی، به زانو درآوردن او و تنبیه و آزار وی و خانوادهکه رویکردشان 

است و هر جز آن با سالمت جسم و روان زندانی  ها و مناسبات الزم برای زندگی انسانی برخوردار نبوده  بهنام در زندانی ذره ذره جسم و روانش کاهیده و همسایه مرگ شد که از حداقل

 .تیز داردسر س
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برند و هیچ  اکنون با وضع مشابه بهنام در زندان به سر می کم نیستند کسانی که هم. چه این وضع ادامه یابد، آخرین  آن نیز نخواهد بود بهنام نخستین قربانی این شرایط ظالمانه نبوده و چنان

 .شد ر خانواده و عزیزانش باشد، اگر صدای دادخواهیش شنیده میتوانست سرزنده در کنا امروز بهنام می. گوشی شنوای فریاد دادخواهیشان نیست

ها و نهادهای مدافع حقوق بشر  های بیدار و سازمان های شریف و آزاداندیش، وجدان انسان  ها و شرایط دهشتناک زندان، توجه همه ما زندانیان امضا کننده این بیانیه، شاهدان مستقیم رنج

 .اند کنیم و خواهان شناسایی و محاکمه کسانی هستیم که موجب وضعیت فعلی بهنام محجوبی شده ها جلب می داد در ایران و جهان را به این بی

 .دانیم قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی می ها هستیم و اولین گام را آزادی بی خواهان تغییر قوانین، مقررات و شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان

 :اسامی امضاکنندگان

عامران، سینا بهشتی، پیمان  عامریان، وحید بنی بکتاش آبتین، سید افخم ابراهیمی، سعید افسری، محسن اسفندانی، کیانوش اصالنی، سعید اقبالی، کیوان باژن، کسری بنی: ندان اوینز

هللا خزعلی، مصطفی خسرو  راد، روح نژاد، علی اصغر حسنی مجید حسینی زاده، علی حسن بیگی، پور، یاسین جمالی، عباس چطرروز، معین حاجی پورداد، آتبین جعفریان، رسول جلیل

زاده، مسیب رییسی یگانه، سیدحمید سجادی، بهروز  روشن، داوود رمضان ، مهدی دارینی، امیرساالر داوودی، فرزین رضایی(مهابادی)باوادی، دمحمجواد خالصی، رضا خندان

فر، حمید شریف، سجاد شکری، میالد شهدی، پوریا شهرابی توفیق، خسرو صادقی بروجنی، غالمحسین صارمی، علی اکبر  شجاعیرو، عباس سوهانی، سیدجواد سیدی، دمحم  سلطان

حسن نقی، ابولفضل غسالی، دمحم غیاثوند، احمد فارسی، م صحرایی، کیوان صمیمی، دمحمسعید صمیمی، سینا ظهیری، صادق عباسی، اسماعیل عبدی، کریم عزیزدمحمی، محمود علی

نژاد، عبدالرسول مرتضوی، حمید منافی، سید ابولحسن منتظر، پوریا مضروب،  قنبری، حسین گرمرودی، جواد الری، نصرهللا لشنی، امیررضا دمحمی، میالد دمحمی، علی مجیدی

 یگانه، احمد یزدانی ، رمضان همتی، سعید یاریالدین نظری، رحیم نوروزی، کسری نوری، حسین هاشمی، بهزاد همایونی امیرحسین میرخلیلی، سیامک میرزایی، شهاب

زاده، سعید ماسوری، رضا دمحمحسینی، مهدی مسکین نواز،  مطلب احمدیان، دمحم امیرخیزی، آرشام رضایی، حمزه سواری، آرش صادقی، حسن صادقی، جعفر عظیم: شهر زندان رجایی

 نژاد فرکوش، فرهاد میثمی، آرش نصری بهنام موسیوند، علی موسی

 زاده، مصطفی عبدیپ، ویا قبادی مقدم، کیانوش عباس شاهپور احسانی راد، عباس دهقان، دمحم شریفی: ندان تهران بزرگز

 دمحم داوری، سجاد زارع: آباد شیراز زندان عادل

   برگرفته از کانال کانون نویسندگان ایران

 

 دوم اسفند روززبان مادریبیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بمناسبت    -* 

اهمیت این روز .را به نام روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است ( فوریه 41)اسفند  4یونسکو به منظور بزرگداشت و حفاظت از تنوع زبانی و فرهنگی هر ساله  4444از سال 

عالوه بر این تحقیقات مربوط به یونسکو نشان می دهد که . در معرض خطر نابودی قرار دارند درصد از زبان های دنیا ۰3از آن جهت است که بنابر آمارهای جهانی در حال حاضر 

این مهم تا بدانجا ست . شود آموزشی می آموزش به زبان مادری در مراحل ابتدایی منجر به موفقیت بیشتر کودکان در یادگیری در مدارس و مشارکت بیشتر والدین در امر بهبود کیفیت

جامعه بین الملل نیز اهمیت و ضرورت آموزش زبان . کند آموزش به زبان مادری در دوره آموزش عمومی را یکی از پیش شرط های مبارزه با بیسوادی تلقی و تعقیب میکه یونسکو 

المللی ،ضمن  اعالمیه تهیه شده از سوی مراجع بینبه طوری که در چندین معاهده و . مادری را به درستی پذیرفته و آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته است

 .ها نیزدر  شناسایی این حق مورد تاکید قرار گرفته است تصریح به  حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود تعهدات مثبت و منفی دولت
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مجمع عمومی  1353نوامبر  44کنوانسیون حقوق کودک مصوب  34،ماده  مجمع عمومی سازمان ملل متحد 133۶دسامبر  1۶میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  47ماده 

اعالمیه جهانی  ۵4مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده  1334دسامبر  15اعالمیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی ،ملی ،مذهبی و زبانی مصوب  ۰سازمان ملل متحد ،ماده 

المللی هستند، که در آن دولت های عضو صراحتاً موظف شده اند که برای تقویت   و  مادری سازمان یونسکو از جمله این معاهدات بین و  منشور زبان 133۶حقوق زبانی مصوب سال 

کی از اعضای سازمان ملل متحد، دولت جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان ی.های خود ،کلیه منابع ،مواد و وسایل الزم را تولید و توزیع نمایند  ها و ملیت آموزش زبان مادری قومیت

  : قانون اساسی جمهوری اسالمی کامال شفاف و صریح در این خصوص مقرر داشته است 1۵عالوه بر این اصل .موظف به پیگیری و اجرای  این معاهدات است 

 ".س در کنار زبان فارسی آزاد استهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدار استفاده از زبان..."

داند که بر حق آموزش به زبان مادری تاکید کند  های صنفی فرهنگیان ایران ،ضمن تبریک روز جهانی زبان مادری به همه اقوام ایرانی ، وظیفه خود می لذا شورای هماهنگی تشکل 

کند که احساس تعلق خاطر سرزمینی و همبستگی ملی  جز با اشاعه برابری فرهنگی  سرزمین دانسته و تاکید می چرا که این امر را الزمه تفاهم  فرهنگی میان همه اقوام حاضر در این.

 .های برابری فرهنگی است شرط میان همه اقوام ایرانی بدست نمی آید، و احترام به زبان مادری همه اقوام ایرانی از پیش

33/14/4  

 

  ار نسبت به مصادره زمین هایشان برای احداث مجتمع فوالدتجمع اعتراضی جمعی از اهالی چاه به  -* 

نسبت به مصادره زمین های  روز جمعه اول اسفند،جمعی از اهالی منطقه کچو، گورانکش و پالنی شهرستان چابهاردراستان سیستان و بلوچستان برای انعکاس صدای اعتراشان

 .ع در محل مورد نظر زدندکشاورزی ومسکونیشان برای احداث مجتمع فوالد دست به تجم

 .رس شرق امضا شده استبنابه گزارش یک منبع خبری محلی،برای احداث این مجتمع فوالد، تفاهم نامه ای نیز بین سازمان منطقه آزاد چابهار و شرکت فوالد سترگ پا

 .ه حریم صنایع آالینده، نقض حق زیست انسانی استمیلیون تن، بدون در نظر گرفتن به فاصل 14احداث پروژه مجتمع فوالد با ظرفیت :معترضان گفتند

شاورزی و مسکونی مرجع تایید آالیندگی صنایع، سازمان محیط زیست است، اما سازمان منطقه آزاد چابهار بدون مجوز زیست محیطی و نظر کارشناسی، زمین های ک:آنها افزودند

 .الد در این منطقه استمردم را به غیر واگذار کرده و در حال تدارک احداث مجتمع فو

 یران، ما به کدام سمت می رویم؟کشورهای توسعه یافته به دلیل آالیندگی شدید صنایع فوالد به دنبال انتقال آنها از کشور و قاره های خود به نقاط دیگر هستند اما در ا:آنها اضافه کردند

 

 مقابل فرمانداری آبادان یشتی وعدم حمایت دولت درپی تعطیلی کرونایی جمع اعتراضی جمعی از بازاریان آبادان نسبت به بالتکلیفی مع  -* 

مقابل فرمانداری   13مقابله با بیماری کووید  تاسفند، جمعی از بازاریان آبادان نسبت به بالتکلیفی معیشتی وعدم حمایت دولت درپی تعطیلی محل کارشان در راستای 3روز یکشنبه 

 .آبادان اجتماع کردند
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نفر 144های آبادان و خرمشهر و چندین شهر دیگر خوزستان در وضعیت قرمز کرونایی از نوع انگلیسی قرار دارند و روزانه بیش از  زارشات رسانه ای،هم اکنون شهربراساس گ

 .شوند روانه بیمارستان می

یافته و انگلیسی نگرانی های زیادی را در سطح منطقه بوجود آورده است و  وضعیت خوزستان از نظر شیوع کرونا این روزها قرمز است به گونه ای که شیوع کرونا از نوع جهش

  .یازده شهر این استان در وضعیت قرمز بسر می برند

 

 تهدید به اخراج از کارحربه کارفرمایان برای باال کشیدن مطالبات کارگران -* 

شود و اخراج  ق خود را کامل بخواهید یا دنبال عیدی کامل باشید، سال بعد، قرارداد کاری شما تمدید نمیاگر حق و حقو: تعدادی از کارفرمایان برای باال کشیدن مطالبات کارگران

 .شوید می

 .دهند عدم تمدید قرارداد در سال بعد خبر می های تولیدی کوچک در گفتگو با خبرنگار رسانه ای، از تهدید جدید کارفرمایان برای کارگران برخی کارگاه

کارفرما ما را تهدید کرده که اگر حق و حقوق خود را کامل بخواهید : گویند شود و باید برای ادامه کار، قرارداد جدید داشته باشند؛ می ها پایان اسفندماه تمام می ه قرارداد آناین کارگران ک

 .شوید شود و اخراج می یا دنبال عیدی کامل باشید، سال بعد، قرارداد کاری شما تمدید نمی

ترسیم که سال بعد با ما  چون قراردادمان موقت است، دستمان به جایی بند نیست؛ می: گویند ها چندین سال سابقه کار دارند، در انتقاد از این وضعیت می ان که برخی از آناین کارگر

 .رویم میاز ترس بیکار شدن، سرا غ شکایت ن! گوید، گوش دهیم قرارداد جدید نبندند؛ بنابراین مجبوریم هرچه کارفرما می

کنند و هیچ کس از نوع تعامل کارفرما  های کوچک ورود نمی شود که به یاد داشته باشیم اصوالً بازرسان کار برای سرکشی به کارگاه تر می وضعیت بغرنج این کارگران در حالی بغرنج

 .شود با این کارگران مطلع نمی

 !یک میلیون و پانصد هزار تومانی یعنی کمتر از نصف مقدار قانونی، بسازیم و دم برنیاوریماز ترس بیکار شدن مجبوریم با عیدی : گویند این کارگران می

 

-9۰11های  دبستانی سال ،مربیان پیش9911-9۰11های  التدریس سال ،معلمان حق9919-9۰11های  بخش هایی از بیانیه مشترک معلمان خرید خدمات آموزشی سال  -* 

 :9919-9۰11های  سپار سال ومعلمان برون9919-9۰11های  ،سرباز معلمان سال9919

ترین چالش دولت و به تبع وزارت آموزش و پرورش مسئله ساماندهی هزاران نفر معلم غیر رسمی در وزارت آموزش و پرورش با درنظر گرفتن  سال آینده، عمده ۵انداز  در چشم

های  هاست که طرح سال. افزاری تامین نیروی انسانی از طریق دانشجو معلم و کنکور سراسری است و نرم افزاری هزار نفری معلمان و عدم پاسخگویی ظرفیت سخت۰44بازنشستگی 

 ای این وزیر و آن وکیل قربانیان تصمیمات غیراصولی و سلیقه. تر نیز نموده است غیرکارشناسی و تصمیمات غیرمسئوالنه، بحران تامین نیروی انسانی را نه تنها حل نکرده بلکه عمیق

فقدان اراده حاکمیت در مواجهه با معلمان غیررسمی و تعیین تکلیف نیروهای . اند ای بوده که به عشق معلمی مصائب را تحمل کرده صرفاً آرزوهای بر باد رفته جوانان فرهیخته

امری که با هر . عدالتی مضاعف چیز دیگری نبوده است و تبعیض و بی متاسفانه دور و تسلسلی ایجاد کرده که حاصل آن جز آشفتگی و درهم ریختگی 1334بکارگرفته شده بعد از سال 

  .اصولی اعم از اسالمی، اخالقی و قانونی در ضدیت آشکار قرار دارد
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مراهی بدنه آن مجموعه ای اساساً بدون ه در چهارچوب عقالنیت معتقدند اتخاذ تصمیم برای سامان بخشی به هر مجموعه( 1334) 1331معلمان و مربیان غیررسمی بعد از سال 

تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش و چگونگی تبدیل وضعیت نیروهای . های فراوانی به جامعه آموزشی کشور تحمیل نموده است ناممکن خواهد بود؛ امری که غفلت از آن آسیب

در حال حاضر دیگر یک مشکل صرف نبوده بلکه به یک ( سپار علمان و معلمان برونمعلمان خرید خدمات آموزشی، معلمان حق التدریس، مربیان پیش دبستانی، سربازم)قراردادی 

گشایی با همفکری و مشارکت این  گردد الزاماً بایستی معطوف به حل مسئله مورد نظر و در راستای گره مسئله اساسی بدل گشته و قاعدتاً هر گونه طرح یا پیشنهادی هم که ارائه می

دیدگاهی که فاقد مسئله . های این قشر از فرهنگیان قابل حصول نبوده و قاعدتاً از سوی ایشان پذیرفتنی نیست تصمیم و طرحی بدون اتکا به نظرات و دغدغه هیچ. نیروها ارائه گردد

هی و اشراف کاملی ندارند قطع به یقین جهت حل مسئله، مجموعه افراد، نهادها و حتی نمایندگانی که بر جزئیات مسئله آگا. محوری باشد بدون شک راهکار مناسبی نیز ارائه نخواهد داد

  .حلی عادالنه و کارشناسانه را ندارند قابلیت و توانایی الزم برای ارائه راه

 .ستی انتقاد شده استی برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی اشاره و از انفعال نمایندگان در برابر برخی مصوبات باالد در ادامه این بیانه به تاثیرپذیری ناآگاهانه

پذیری دولت و مجلس را مورد نقد قرار دادند و تاکید کردند که ورود نهادهای غیرمرتبط و مداخالت آنها در امور حاکمیتی  عدم مسئولیت های دولت و به تبع آن نویسندگان این بیانیه دیدگاه

شورای انقالب فرهنگی و معرفی آن به عنوان طرح،  3177ی  نامه برای مصوبه ر جهت نگارش آیینآموزش و پرورش و همچنین اقدامات غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس د

  .آشفتگی بدنبال خواهد داشت

وری تنها راه برون رفت های یاد شده، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنا بر این باوریم تعامل میان گروه: نویسندگان این بیانیه در مورد راهکارها یادآور شدند

قراردادی همچنان به حیات پر از -گردد بلکه سیکل معیوب استخدام ای حل نمی ها و شرایط حاکم بر این معلمان، نه تنها مسئله از وضعیت فعلی بوده و معتقدیم بدون در نظر گرفتن دغدغه

 . دهد خود ادامه می

 1333-1۰44های  معلمان خرید خدمات آموزشی سال

 1334-1۰44های  التدریس سال ن حقمعلما

 1331-1۰44های  دبستانی سال مربیان پیش

 1331-1۰44های  سرباز معلمان سال

 1331-1۰44های  سپار سال معلمان برون

 

 شهرداری اهواز به یک خبرنگار دستفروش  یورش ماموران اجرائیات  -* 

 .شهرداری اهواز به یک خبرنگار دستفروش بنام دمحم را بنمایش می گذارد  فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی یورش ماموران اجرائیات

درمان و گذران   ناچار شده برای هزینه  به خبرنگاری مشغول بود، به دلیل مشکالت سخت زندگی و بیماری والدین 34  اسفند یک منبع خبری محلی،دمحم که از اوایل دهه 1به گزارش 

 .بزی روی آورد، به فروش س اش زندگی خانواده
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اجرائیات شهرداری اهواز مواجه شده  حاال او که تنها راه ادامه زندگی را روی آوردن به فروش سبزی با وانتی که قرضی خریده است دیده، با برخورد هر روزه و ممانعت نیروهای

 .است

است و این ویدئو را منتشر کرده و از شهردار اهواز   هایش را به کنار خیابان ریخته بزیاسفند پس از روزها برخورد ناشایست عوامل اجرائیات شهرداری، س 1دمحم روز چهارشنبه 

 .نان حالل را به او نشان دهد  خواسته تا طریقه خوردن

 

 مرگ بهنام محجوبی و افزایش نگرانی از وضعیت سالمت زندانیان:کانون نویسندگان ایران  -* 

  .زندانی عقیدتی در بیمارستان لقمان جان باخت روز گذشته، سوم اسفندماه، بهنام محجوبی،

ی خانواده و  به گفته. های ویژه بستری شد بهمن ماه از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل و در بخش مراقبت 4۵سال داشت،  33بهنام محجوبی، درویش گنابادی که در زمان مرگ 

  .و کلیه از کار افتاده بودند و تنفس او به کمک دستگاه ممکن بودهای داخلی او، از جمله ریه  نزدیکانش برخی از اندام

آباد در حالی  در مهرماه سال جاری انتقال او به امین. آباد منتقل شده بود ی انتقال به بیمارستان، از زندان به بیمارستان روانپزشکی امین ی حبس خود دو بار به بهانه محجوبی در دوره

 1۰مبتالست و قطع داروهایش در زندان و تجویز روزانه « اختالل پنیک»صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی اعالم کرده بود که او به . نش فلج شده بودصورت گرفت که نیمی از بد

که مسئوالن زندان محجوبی را به قطع  تر در شهریور ماه خبر داده بود حسینی پیش. بخش توسط بهداری زندان موجب تشنج و فلج شدن نیمی از بدن او شده است قرص آرام 17الی 

دچار مسمومیت از طریق مصرف »های تهران در واکنش به خبر درگذشت این زندانی عقیدتی مدعی شد که او  با وجود این سوابق، اداره کل زندان. اند داروهایش تهدید کرده

 .شده است« ی دارو خودسرانه

ها و شرایط دهشتناک  شاهدان مستقیم رنج»آباد شیراز که خود  شهر، تهران بزرگ و عادل ندانیان محبوس در زندان اوین، رجاییهم زمان با وخامت حال بهنام محجوبی، جمعی از ز

« دانیان سیاسی و عقیدتیقید و شرط زن آزادی بی»و « ها قوانین ضدانسانی حاکم بر زندان»ای به شرح وضعیت بهنام محجوبی پرداختند و خواهان تغییر  بودند با انتشار بیانیه« زندان

. چه این وضع ادامه یابد، آخرین  آن نیز نخواهد بود بهنام نخستین قربانی این شرایط ظالمانه نبوده و چنان»آنها در بیانیه ی خود با اشاره به آنچه بر بهنام محجوبی رفته است نوشتند . شدند

 «.برند و هیچ گوشی شنوای فریاد دادخواهیشان نیست به سر میاکنون با وضع مشابه بهنام در زندان  کم نیستند کسانی که هم

اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با »در جریان حوادث خیابان گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و سپس به اتهام  3۶بهنام محجوبی در زمستان 

خرداد  31محجوبی . جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد ها و دسته دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه به« سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی

  .اش و تأیید پزشکی قانونی توان تحمل کیفر را نداشت در حالی به زندان اوین منتقل شد که به گواهی پزشک معالج 33

سنجد و هر آن کس را که  ی او رفت، ریشه در نگرشی واپسگرایانه و قرون وسطایی دارد که همگان را با متر و معیار حقیر ایدئولوژیک خود می هستمی که بر بهنام محجوبی و خانواد

ی حقیقی و حقوقی   مدافع حقوق بشر ها همان طور که کانون نویسندگان ایران و سایر شخصیت. شمارد در قاب تنگ نظری او نگنجد، رافضی، مرتد، ملحد، کافر، دشمن و مهدورالدم می

ها،  ی عقاید آن رگونه ارزشداوری در بارهو آزادی اندیشه و بیان در اعتراض به سرکوب دراویش گنابادی بیان داشتند، دراویش گنابادی و پیروان سایر ادیان و مذاهب، صرف نظر از ه

های مذهبی، از جمله اهل سنت و دروایش که روایت  اندیشی حاکمان در برخورد با اقلیت جزم. آمیز برخوردار باشند تهای مسالم ها و همایش حق دارند از آزادی عقیده و برگزاری آیین

جتماعی مردم ناپذیری به بار آورده و همبستگی ا های جبران ها از دین اسالم با روایت حاکمیت یکسان نیست و بد تر از آن در برخورد با اقلیت بهایی، در چهل سال گذشته خسارت آن

  .اند به مخاطره افکنده است ها با رواداری در کنار هم زیسته ایران را که قرن
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هایی که شمع وجودشان ذره ذره در  گذرانند، یا آن ها گذراندند و می هایی از عمر خود را در زندان مرگ اندوهبار بهنام محجوبی و بسیارانی چون او که به دلیل دگراندیشی، سال

  .ی جمعی   مردم ایران زدوده شود هایی که مادرانشان در سوگ شان سیاه پوشیدند، چیزی نیست که از خاطره شود،  یا آن ا ذوب شد و میه سیاهچال

ای به هر دلیل در  ما حال که عدهکنند اگرچه از اساس غیر قابل قبول است، ا شان می زندانی کردن دگراندیشان، کنشگران سیاسی و مدنی و آنانی که اقدام به اعتراض و بیان مطالبات

ی به موقع خدمات پزشکی و درمانی به او، خواسته یا ناخواسته، معنایی جز تبدیل حکم  انگاری در ارائه مرگ یک زندانی به دلیل سهل. ها هستند زندانند، زندانبانان مسئول حفظ جان آن

 .م استحبس به اعدام ندارد و از هر منظر که به آن نگریسته شود، محکو

 

 تجمع اعتراضی مهندسان ناظرمشهد مقابل ساختمان سازمان نظام مهندسی  -* 

های بزرگ  هابودن پروژه مناسبت زادروز خواجه نصیرالدین توسی روز، مهندسان ناظرمشهد برای اعتراض به درانحصار ورچشمی  اسفند همزمان باروز مهندس به 5روزسه شنبه 

نشدن سود این مبالغ دست به تجمع مقابل  ها ومحاسبه شده مهندسان برای پروژه های بلوکه های خاص و نورچشمی و وضعیت سپرده زرگ به برخی چهرههای ب ساختمانی واگذاری پروژه

 .ساختمان سازمان نظام مهندسی این کالنشهر دراستان خراسان رضوی زدند

شده  های بلوکه های ما آزادکردن پول یکی از خواسته:نظام مهندسی چند خواسته داریم، به خبرنگاررسانه ای گفت یکی از مهندسان حاضردرتجمع و با بیان اینکه ما از مدیران سازمان

 .های بانکی است مهندسان ناظر در حساب

شود، اما بخش دیگری از این مبلغ تا  پول آزاد میشود و در ابتدا بخشی از این  ای را بسازد، همه پول مهندس ناظر به حسابی واریز می خواهد خانه در ابتدا که مالک می: وی افزود

طور قطع از ارزش این پول در زمان بازگشت  های موجود، به ها و تورم شود و با توجه به افزایش هزینه شده ساکن نشوند، در حساب بانکی بلوکه می زمانی که افراد در خانه ساخته

 .شود کاسته می

هایی مانند محاسبه معدل این پول در حساب  البته این روال قانونی است، اما با اتخاذ راهکار: کامال قانونی است و باید به آن احترام گذاشت، گفت وی در پاسخ به این نکته که این روند،

 .توان به مهندسان ناظر کمک کرد بانکی، می

رسد و این  چهار هزار متر به افراد خاص می های بیش از سه متأسفانه همه پروژه: رد و گفتها به افراد نورچشمی و خاص انتقاد ک یکی دیگر از این افراد نیز از ارجاع برخی پروژه

 .شود های کوچک بین شمار زیادی از مهندسان دیگر تقسیم می شود و دیگر کار صورت انحصاری تقسیم می صورت تکراری بین این افراد به های خوب به پروژه

 

 ت درسیستان وبلوچستان نسبت به یورش به سوختبران واهالی سراوانآخرین گزارشات از ادامه اعتراضا  -* 

ان اسفند،کسبه شهرهای ایرانشهر، زاهدان و جکیگور با بستن مغازه ها اعتراضشان را نسبت به یورش سپاه پاسداران به سوختبران واهالی شهرست 7و1روزهای چهارشنبه وپنج شنبه 

  .های مختلف استان با آتش زدن الستیک محورهای ترانزیتی را مسدود کردندسراوان بنمایش گذاشتند و معترضان در شهر

 . و دمحم صالح مقدمی جان باخته اند( نوجوان)بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،در پی این تجمعات اعتراضی  دونفردر قلعه بید به نام های حسن دمحم زهی
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 .وبلوچستان، اینترنت دراین استان قطع یا بسیار ضعیف شده استدرادامه اعتصاب و اعتراضات گسترده اهالی در سیستان 

 

 9411نرخ حداقل دستمزد :صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد  -* 

کارگران و مزد اعالم شده و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی  ۰5.5امسال در شرایطی بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح است که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 

هرچه کارگران و مزدبگیران در تالطم و بحران .های طبقانی هستیم تر شدن فقر و افزایش شکاف بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گستردهبگیران و 

از وزیر کار تا .ترمیشود کارگران جدی  شتر در سفرهاندازی و چپاول بی های زیست انسانی بسر میبرند عزم دولت،کارفرما،عمال آنان برای دست آوردن حداقل بیشتری برای بدست

کشی  بیشتر را در گرو استثمار و بهره داری همه و همه کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه ایی آنان و اقتصاددانان سرمایه نشانده های رسانه شوراهای اسالمی،از نمایندگان مجلس تا دست

ایی، تا سال آینده پرونده هرگونه افزایشی در  برای مدتی بحث حداقل دستمزد مطرح و بعد از تصویب آن بدون در نظر گفتن تورم لحظه هرسال حوالی اسفند.دوچندان کارگران میدانند

 "عالی کار شورای"های تصویب کننده حداقل نرخ دستمزد و چینش و ماهیت افراد چرایی این امر را پاسخ میدهد؛ که البته نگاهی به نهاد.حقوق مختومه اعالم میشود

ایی نمایشی و فرمایشی برای  نفر به اصطالح نماینده کارگری در پروسه3نفر طرف دولتی و کارفرمایی در مقابل 7نهادی که باحضور .مرجعی برای تصمیم گیری تصویب نرخ دستمزد

گفتن از لزوم  چ کارگر مستقل ویا نمایندگان مستقل آنان فرصت حضور و سخنگاه به هی شورایی که هیچ.های کارگری از یکدیگر پیشی میگیرند جانبه به زیست خانواده یورشی همه

های ضد انسانی و  خوار برای تایید مصوبه های مزدور و جیره افزایش دستمزد و وضعیت معیشت کارگران را نمیدهد و به حضور اعضای شوراهای اسالمی و خانه کارگر؛ این نهاد

 .دادن سهم اندک کارگران ازتولید و ثروت ملی دارند سعی در مشروع نشان" نا نمایندگان"ضد کارگری بسنده میکنند و باحضور 

گیری کروناست که طی آن تعداد زیادی از کارگران یا اخراج شدند ویا با اندک حقوق دریافتی  گذشته متمایز میسازد بحران فراگیر و گسترده در پی همه رو را از سالیان انچه سال پیش

اما چنین شرایط سخت و دشوار هم .ی نظام سرمایه ساالر بیش از هممیشه گرفتارند در باتالقی ساخته.. ها برای پیشگیری و درمان کرونا کار و افزایش هزینه و اضافهبدون پاداش 

 .حاکمیت و کارفرما را از پرکردن انبانها برحذر نمیدارد

ایی که اگرچه سالهاست به  رویه.است شده 1۰44افزایش دستمزد در سال تماعی خواستار قانونی شدن دستمزد توافقی و عدمایی به سازمان تامین اج معاون حقوقی رییس جمهوری طی نامه

ست که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی  کسانی برای تمام آن  خطری های موقت اعمال میشود اما قانونی شدن آن زنگ طور غیر رسمی در قرارداد

اسالمی آنرا پذیرفته،امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده و حاال اینچنین  است که دولت جمهوری (ilo)سازمان جهانی کار134ی  نامه ایی که در ضدیت کامل با مقاوله مسئله.ارندند

ا هیج الزامی به افزایش دستمزد مخصوصا برای کارگران قراردادموقت رییس جمهور به سازمان تامین اجتماعی کارفرم طی این بخشنامه.ها دهن کجی میکند نامه عریان به این عهد

قراردادها بصورت  34۹ها سازی و درپی شتاب خصوصی 71آن هم در شرایطی که از سال.ست کشی بیشتر بازتر از هر زمان دیگری نداشته و دست کارفرما برای پرداخت کمتر و بهره

نیز با جدیت و استفاده از هر رانت و ابزاری توسط " ایی دستمزد منطقه"فقط حداقل دستمزد را دریافت میکنند و عالوه بر تمام اینها مسئله همان کارگران فقط و  74۹موقت منعقد شده و 

الد راهم متاثر خواهد کرد و تنگا و عسرت ما در گروه ملی فو ست که زندگی تعداد زیادی از همکاران ایی مسئله مافیای کارفاما از جمله کارفرمای گروه ملی فوالد پیگیری میشود و این

های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر  میلیونی میتواند اندکی از افرایش فشار بر خانواده14در این شرایط تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد .بیشتری برآنان تحمیل خواهد شد

میلیونی کمتربن میزانیست که یک خانواده 14این نرخ .نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست الت بیشمار کارگران را درمانمیلیون تعریف شده هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشک11

 .ان نیازمند است  کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک پواشک مسکن آموزش و درمان به

ر حال تاختن به اندکهای طبقه کارگر هستند تنها عاملی که میتواند بصورت مانع عمل کرده و مانع از پیشروی گستاخانه در این بزنگاه که حاکمیت مدافع سرمایه و کارفرما با تمام توان د

اندیشی  تمرین هم های کار و زندگی با در واقع طرح مسئله دستمزد امکانی را مهیا میکند که کارگران در محیط.است آنان شود،اتحاد و همبستگی طبقاتی و وجود تشکلهای مستقل کارگران
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ه شور و گفتگو بپردازند رفت از شرایط اضطرار زندگی به راهکاری مورد پذیرش جمع برسند و مدام در مورد موضوع دستمزد به مثابه همه هستی و دارایی طبقه کارگر ب برای برون

دستمزد مسئله روز و جاری کارگران  پایان ستم انسان برانسان مسئله حداقل زمان لغو کار مزدی و علی ایحال تا.ماه باشد مبحث محدود به یکبار درسال در حوالی اسفند  و اجازه ندهند این

 .اولیه انسان برای بقا تالش کنند  های مستقل کارگری با تمام توان و به پشتوانه کارگران مجدانه درجهت احقاق حقوق ست که تشکل مزدبگیران و متحدان آنان خواهد بود و ضروری

قدم خواهیم  میلیونی برای کارگران هستیم و برای حصول نتیجه و نیل به این هدف با کارگران در سراسر دنیا همراه و هم14تصویب حداقل مزد   گران گروه ملی فوالد نیز خواهانما کار

 شد

 

 ها ها در رابطه با خوابگاه نامه سرگشاده دانشجویان به مسئوالن وزارت علوم و دانشگاه  -* 

ای پرمشقت به برخی از  برند و در تعداد محدودی و در پروسه سر می های دانشجویی عمالً در تعطیلی به گیری بیماری کرونا همچنان خوابگاه قریب به یک سال از شروع همه با گذشت

اصوالً در این یک سال هیچ درخواستی . اند خوابگاه را دریافت کردهاین دانشجویان که بخش کوچکی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی هستند مجوز استفاده از . گیرند دانشجویان تعلق می

ی عملی امکان استفاده از خوابگاه فراهم از دانشجویان کارشناسی مورد بررسی قرار نگرفته است و اکنون نیز در جدیدترین تصمیمات صرفاً به مدت حدود دو هفته و تنها برای واحدها

  .شده است

 .داریم ها اعالم داشته و پیشنهادهای جایگزین را برای بهبود شرایط بیان می های موجود در اداره خوابگاه ی دانشجویی اعتراض خود را به رویه وان بخشی از بدنهعن وسیله ما به این به

کار دانشجویی نیازمند محیطی برای . تحصیلشان هستندکردن آموزش مجازی و پیگیری  ی ما شماری از دانشجویان فاقد محیط و امکانات مناسب برای دنبال زده ی بحران در جامعه

های  های دانشجویی و در میان تحمیل هزینه در دوران تعطیلی خوابگاه. تمرکز، تأمل و پژوهش است که در بیرون از خوابگاه برای برخی دانشجویان بیرون از دسترس قرار گرفته است

در کنار آن خبرهای تلخی از فروپاشی زیست . هایمان اشکان فتحی در بازگشت از کارگری در رودخانه غرق شده است همکالسی مالی، روحی و انگیزشی فراوان به دانشجویان یکی از

ه آموزش و ای در این روند سخت و یک طرف اند و عده دانشجویانی تا آستانه انصراف از تحصیل پیش رفته. رسد مان می ها به گوش دانشجویان خارج از خوابگاه از جمله خودکشی

  .اند اند و از تحصیل ناامید شده امتحانات مجازی بریده

حال از   آیا مسئوالن تا به. پرسش این است که حق آموزش رایگان ما و حق برخورداری از امکانات رفاهی مناسب برای پیگیری تحصیل با چه توجیهی نادیده گرفته شده است

دانند که دانشجویانی بدون اتاق و امکانات مستقل و با مشکالت محیطی فراوان، بیرون از دانشگاه، در حال  اند؟ آیا نمی اند چیزی شنیده تی خوابیده.آر.دانشجویانی که در پارک یا بی

ن محروم از امکانات و سوق بارتر بوده است و درحال شکنجه دانشجویا های دانشگاه و وزارت علوم از کرونا برای هم صنفان ما مرگ فروپاشی هستند؟ حقیقت این است که سیاست

 .دادنشان به مرگ تدریجی است

در کمیته انضباطی دانشگاه ! های احتماال مسوالنه و دلسوزانه صورت غیابی و با رعایت پروتکل دانشجویان به. متاسفانه میدان خالی دانشگاه به عرصه سرکوب و طرد تبدیل شده است

های دانشگاه از هیچ ابزار فشاری برای شوک درمانی در  دان سو حقوق شوند و از آن پیگیری حقوقشان به برخورد انضباطی تهدید میشوند و یا برای  محاکمه و به تعلیق محکوم می

خواهی  زاری در جهت سرکوب حقعنوان اب ی انضباطی نبایستی به کند کمیته اند که اعالم می ی انضباطی فرمایشی را نخوانده نامه آیا مقدمه همین آیین. کنند دوران کرونا صرف نظر نمی

 دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد؟
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خواهد برای دانشجو از پولی که حق  مساله اصلی این است که دانشگاه نمی. های بهداشتی دیگر برای دانشجویان صرفاً در حکم بهانه است ها به بهانه اجرای پروتکل خالی کردن خوابگاه

اما مسئوالن به هیچ . های سریع در ورود به خوابگاه و مشارکت نمایندگان دانشجویی قابل حل است اماندهی فوری فضاهای خوابگاهی، انجام تستهمه چیز با س. دانشجوست خرج کند

 .کنند های منتقل شده توجهی نمی عنوان به نظرات دانشجویی و دغدغه

ها و تهدیدهای بهداشتی موجود در  ها، آلودگی باشد، بلکه ما از یکسو خواهان پایان یافتن نابسامانی آل می دهها محیطی امن، بهینه و ای البته صحبت این نیست که شرایط فعلی خوابگاه

ها  در خوابگاهدهی بهتری  توان سامان گیری و اداره امور می تر و مشارکت دانشجویان در تصمیم کنیم با همین منابع موجود ولی با نگاه و رفتاری مسوالنه ها هستیم و گمان می خوابگاه

های خوابگاهی برای دانشجویانی که به  های ناشی از عدم حضور دانشجویان برای آماده کردن حداکثر ظرفیت جویی در یک نمونه بزرگ، چگونه است که مبالغ هنگفت صرفه. داشت

چگونه در برابر استیصال . وران کرونا به دانشجویان تعلق نگرفته است در کجا قرار داردها و امتیازهای دانشجویی که در د ها، یارانه خوابگاه احتیاج دارند اختصاص نیافته است؟ هزینه

های  مهکنند قادر به پیگیری تحصیلشان خارج از خوابگاه نیستند هیچ واکنشی نشان داده نشده است؟ این جمعیت طرد شده به واسطه کرونا کجای برنا برخی از دانشجویان که اعالم می

کنند از احوال دانشجویانشان با تماس تلفنی مطلع هستند، چگونه در برابر این  گویند و ادعا می هایی که از مسئولیت اجتماعی سخن می رت علوم هستند؟ مسئوالن دانشگاهدانشگاه و وزا

 کنند؟ آورند و دق نمی حجم از طرد و فروپاشی خم به ابرو نمی

ما جز این جمالت چیزی در دفاع از . ایم های دفاع خود را آماده کرده سازی برگه مان پیشاپیش در برابر هر اتهام و پرونده صنفان مکنیم که برای ایستادگی بر سر حقوق ه ما اعالم می

فاده از این آموزش مسئولیت فراهم آوردن امکانات است. شود هستیم ای که منجر به تبعیض و طرد  ها و هرگونه رویه ما خواهان آموزش رایگان، الغای تبعیض: خودمان نخواهیم نوشت

 .مان سکوت نخواهیم کرد صنفان ما در برابر فروپاشی و طرد هم. دانشگاه و وزارت علوم است و ما از این خواسته به هیچ قیمتی کوتاه نخواهیم آمد

د تمایزی بین مقاطع کارشناسی، ارشد یا دکترا وجود ندارد، اساساً با چه سنجشی ها بایستی برای دانشجویانی که به آن احتیاج دارند بازگشایی شوند و در این مور گوییم که خوابگاه ما می

سپس باتوجه به مسایل . صورت شفاف اعالم کنید ها را به ای مشترک با نمایندگان دانشجویان تشکیل دهید و اطالعات خوابگاه پیشنهاد ما این است که کمیته! این تمایز خلق شده است؟

اگر دانشجویی باز هم بدون خوابگاه ماند آن وقت از . فکری و مشارکت نمایندگان دانشجویی تعیین شوند شروع به اسکان دانشجویان کنید ایی که بایستی با همه بهداشتی و اولویت

حلی برای گره  گاه پاک کردن مساله است نه یافتن راهتعطیلی خواب. ها برای اضافه کردن امکانات کافیست ها در این ماه جویی دانشگاه برای آن شرایط هم صرفه. محدودیت سخن گویید

اگر . فکری نمایندگان دانشجویان جستجو شود های بهینه گشایش خوابگاه و افزودن امکانات متناسب با شرایط موجود با هم جای تعطیلی و حذف، روش پیشنهاد ما این است که به! کار

هر . شک مسئول تمام عواقب محروم کردن دانشجویان از خوابگاه و امکانات هستید ی همین مسیر دارید شما بی ر اصرار به ادامهاما اگ. اراده داشته باشید راه حل پیش پای شماست

 .مرگی و هر طردی صورت بگیرد مسئولیت مستقیم آن با مسئولین دانشگاه و وزارت علوم است

 :داریم طور خالصه موارد مورد تاکید خود را اعالم می در پایان به

 .یمما اختصاص خوابگاه صرفا به بخش کوچکی از دانشجویان در مقطعی خاص را باعث طرد و حذف بخش بزرگی از دانشجویان از فرآیند تحصیل می دان .1

 .ر دانشجویان باید پایان یابدها که منجر به محیطی ناسالم، بدشکل و آلوده شده است، با شفاف کردن منابع و مشارکت موثرت نابسامانی و آشفتگی در اداره خوابگاه .4

 .رسوم بازگشایی شودخوابگاه و خدمات دانشجویی بایستی بر اساس نیاز دانشجویان و با مشارکت و اعالم نظر نمایندگان دانشجویی و با رعایت مقررات بهداشتی م .3

را مردود دانسته و خواهان احترام یکسان به ... در سن، جنسیت، قومیت، ملیت و مندی از خوابگاه، از جمله تبعیض در مقطع تحصیلی، اساساً هرگونه تبعیضی برای بهره .0

 .همگان هستیم
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طور شفاف برای امکانات و تسهیالت خوابگاهی و سایر  اند، باید به خاطر شرایط کرونا در اختیار دانشجویان قرار نگرفته ها و امتیازهای دانشجویی که به منابع مالی، یارانه .5

 .نشجویی بکار گرفته شوندخدمات دا

 .کنیم جهت پیشبرد بهتر مطالبات و تاثیرگذاری بیشتر به متن بپیوندند های دانشجویی تقاضا می از همه دانشجویان، شوراها  و انجمن

 : اسامی شوراها و فعالین امضا کننده نامه

 شورای صنفی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

  ادبیات خارجی دانشگاه تهران ها و شورای صنفی دانشکده زبان

 شورای منتخب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 فعالین صنفی  مستقل دانشگاه تهران

 فعالین صنفی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

 شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

 شورای صنفی دانشگاه خوارزمی  کمیته خوابگاه

 :های علمی امضا کننده نامه انجمن اسامی

  برداری و اطالعات مکانی دانشگاه تهران انجمن علمی دانشکده مهندسی نقشه 

  انجمن علمی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران انجمن علمی زبان چینی دانشکده زبان

 کده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانانجمن علمی باستان شناسی دانش

  انجمن علمی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 انجمن علمی جامعه شناسی   دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

 اعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییانجمن علمی مددکاری اجتم

 انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  طباطبایی
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 انجمن علمی مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

 اجمن علمی و مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

 

 برای پیگیری خواستهایمان راهی جز اعتصاب دوباره نیست: ارگران غیر رسمی نفتبیانیه دوم ک  -* 

هزار از کارگران پیمانی از مراکز مختلف نفتی و  45اعتصاب سراسری اول ما در مرداد ماه برپا شد و در آن . ما کارگران پیمانی در نفت در تدارک اعتصاب سراسری دیگری هستیم

بعالوه به قراردادهای موقت کاری و پیمانی و . یک خواست مشخص ما در این اعتراضات افزایش فوری سطح حقوقها بود. وگاهها وارد اعتصاب شدیمموسسات وابسته به آن و نیر

نبودن امکان استفاده رایگان از آنها  ا ونداشتن امنیت شغلی، پایین بودن سطح استاندارد زیستی و کاری خود در محیط کار و در خوابگاهها و غذا خوری ها و به سطح نازل درمانگاهه

ان و پاسخ هر اعتراضی را با برای همه کارگران نفت، به دزدی ها و اختالس ها و تعرض به زندگی و معیشت کارگر تحت عنوان خصوصی سازی ها ، به امنیتی بودن محیط کارم

  .شت جهان اعتراض داشتیم و هیچکدام از این مطالبات پاسخ نگرفتتهدید دادن و به عدم ایمنی محیط کار و عدم رعایت پروتکلهای سازمان بهدا

از همین رو عده ای جلو افتادند و با کمپین های کذایی شماره بندی شده خود، جنجال به راه . مدتهاست که در زیر سختی زندگی به حد انفجار رسیده ایم. این اعتصاب بدون مقدمه نبود

ه را مدیریت کنند تا با این کار هم موقعیت خود را در خلل و فرج دعواهای درون حکومتی شان تقویت کنند و هم کنترل اوضاع را در دست داشت انداختند و تالش کردند اعتراض ما

ه خانه ها را دادند و اگر کسی هم در جایی برای اینکار از همان آغاز برای اینکه جمع نباشیم و نتوانیم جمعی تماس بگیریم، فرمان به تعطیلی کار و ترک خوابگاهها و بازگشت ب. باشند

بعدهم از باالی سر ما کارگران . میدادند بحثی از تجمع میکرد، او را خائن خوانده و تحت عنوان حفظ امنیت، فورا از گروههای مهندسی شده خود خارج کرده و حتی به وی گرای امنیتی

بدون اینکه اجازه دهند که خود ما کارگران ذره ای در تصمیم گیریها دخیل . خاطر جمعی دادند که اوضاع تحت کنترل است به مجلس و مقامات مختلف در حکومت نامه دادند و به آنها

قوی تر کرده و  بدین ترتیب با بازی کردن این نقش تالش کردند موقعیت خود را.باشیم و جامعه صدای رسای اعتراض مان را بخوبی بشنود و بتوانیم متحدانه پیگیر مطالباتمان باشیم

اما ما کارگران بارها اعالم کرده ایم که دنبال هیچ جناح حکومتی نیستیم . اعتراضات ما را به دستمایه ای برای کشاندن اعتراض کارگران بسوی این بخش و آن بخش حکومتی تبدیل کنند

  .حرف ما همین استامروز نیز . و خواسته و مطالبه داریم و دیگر ادامه این وضعیت برای ما ممکن نیست

ما آنچنان بود که آنهاییکه سنگ کارگر را بدینگونه بود که ما در مرداد ماه با غنیمت شمردن موقعیت در صفی هزاران نفره و با خواستهای فوری مان به میدان آمدیم و قدرت اعتصاب 

را به دست و پا افتادند و با جنجال بر سر اینکه اینجا و آنجا کمپین موفق شده است، ذره ذره تالش به سینه میزدند و با کمپین های شماره بندی شده شان بازاری درست کرده بودند،فو

لیکه در حا. بعد هم یکجانبه ختم اعتصاب را اعالم کردند.کردند نیروی اعتصاب ما را متفرق کنند و دسته دسته کارگران را راهی کار و بستن قرارداد جداگانه با پیمانکاران مفتخور کنند

با چنین پروژه برنامه ریزی ای شده ای و با رایزنی از باالی سر ما بود که با درو غ کارگران را سرکار بازگرداندند و . هنوز در خیلی جاها هنوز بسیاری از ما سر کار بازنگشته بودیم

وقها را هم نمیدهند و بسیاری از کارگران غیر متخصص حتی در حد دو میلیون مزد تازه خیلی جاها حق. آخر سر هم برای کارگر جوشکار هفت میلیون و هشت میلیون مزد تعیین شد

   .این درحالیست که چماق اخراج هم همواره باالی سرمان است. میگیرند که خط نابودی و تباهی است

خودتان شاهدید .ان هستیم، نباید اجازه دهیم که این بازی دوباره تکرار شوددوستان مروری بر این تجربه برای همه ما هشدار دهنده است و اکنون در تدارک دور دیگری از اعتراضاتم

ر صدای مخالفی را سرجایش بنشانند و که همین االن نیز که ما کارگران جان به لب رسیده دنبال حق و حقوقمان هستیم،چگونه دارند با هوا کردن فیل کمپین دستمزد سعی میکنند ه

او سخنانش با کلی تشر زدن ها و امر و نهی کردن ها کارگر را در . نه ها ؛ سخنان ارسالن امینی تحت عنوان طراح کمپین خطاب به کارگران نفت استیکی از این نمو. ترمزی باشند

نشان نمایندگی کارگر بر سینه خود به گونه با او صرفا با زدن . اجرایی نشدن وعده های داده شده در مرداد ماه خطابار میخواند تا نقش ترمز کننده خود در این اعتراضات را بپوشاند

درصد نیروها  04او با گفتن اینکه علت خلف وعده بازگشت . کارگران سخن میگوید که امروز حتی مزدوران شورای اسالمی هم جرات اینگونه سخن گفتن با کارگر مطالبه گر را ندارد
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آنها را ترسو وبزدل و خائن میخواند و از آنان میخواهد که بدون استرس و حاشیه به کار و زندگی روز مره خود مشغول به کار بوده است، کارگران را به پیمان شکنی متهم کرده و 

تهدیداتش شروع شده و " کمپین اعتراضی بعدی"باشند و گوش بفرمان ایشان و اکنون نیز دارد نسخه خانه نشینی کارگران در اعتصاب بعدی را می پیچد و در پز اعالم 

مپین اصلی باطل وغیرقابل هرگونه اقدام خودسرانه و بدون علم و آگاهی از مسایل افزایش حقوق بدون بندهای حقوقی مزایا و تاریخ مشخص و بدون هماهنگی با طراحان ک:"نویسدمی

تگی و سردرگمی و بی نتیجه ماندن و شکست کمپین اصلی پیش رو قبول برای جامعه پروژه ای و طراح کمپین میباشد و اینچنین جوزدگی ها و اقدامات نسنجیده و کور باعث چند دس

منظور از نیروی . ایجاد میکنند دوری کنیم" افراطی و خودسر"و در همانجا نصحیتش به ما کارگران اینست که احساسات خود را کنترل کنیم و از این حواشی که نیروهای ." خواهد بود

  .بلکه باید قراردادهای موقت کاری دائم شود ودست این زالوهای پیمانکار مفتخور از مراکز کاری کوتاه شود. ط باید حقوقها افزایش یابدافراطی ما کارگرانی است که میگویم نه فق

می این چنینی و از باالی سر تصمی پاسخ ما کارگران به اشخاصی چون ارسالن امینی اینست که ما تجربه نیشکر هفت تپه را داریم و ما شورایی و جمعی تصمیم میگیریم و هرگونه

قبال در همبستگی با تجمع اعتراضی همکاران رسمی خود در چهارم بهمن اعالم کردیم . خواستهای ما نیز روشن و مشخص است. کارگر را خودسرانه دانسته و آنرا باطل اعالم میکنیم

ما سرقفلی نمایندگی را به کسی نداده ایم و خودمان در تصمیم . ط مهم اتحاد و قدرت مبارزاتی ما خواهد بودو در اینجا یکبار دیگر آنها را اعالم کرده و متحد شدن حول این خواستها شر

  .خواهیم کردگیری جمعی مان هر کارگری را که در دل مبارزه صدای اعتراضمان باشد و خواستهای برشمره زیر را نمایندگی کند، به نمایندگی خود انتخاب 

 :غیر رسمی عبارتند از خواستهای ما کارگران

هیچ کارگری نباید . میلیون افزایش یابد 14ی حقوقهای ما همانطور که در مرداد ماه اعالم کرده ایم کفاف زندگی مان را نمیکند و باید به رقم باالی خط فقر اعالم شده دولت یعنی باال -1

  .کمتر از این رقم مزد دریافت کند

به  ردن تعرضات پیمانکاران مفتخور به زندگی و معیشتمان باید قراردادهای موقت و پیمانی به قراردادهای دائم و مستقیم با نفت تبدیل شود وبرای داشتن امنیت شغلی و سدک -4

  .پاسکاری ما کارگران ما بین پیمانکاران مفتخور خاتمه داده شود

 .پرداخت گردد و طلبهایمان در همه جا بفوریت. حقوقهای ما هر ماه بموقع پرداخت شود-3

بویژه پروتکلهای سازمان . قاء یابدما کارگران غیر رسمی باید از امکانات درمانی رایگان در نفت برخوردار شویم و همانطور که همکاران رسمی ما اعالم کرده اند سطح آن ارت-0

ما کارگران نفت نیز همصدا با همه . الزم پیشگیری به رایگان در اختیار همه قرار گیردبهداشت جهانی برای مقابله با بیماری مرگبار کرونا در همه مراکز اجرایی شود و امکانات 

هرگونه تبعیضی به رایگان و سراسری در  کارگران، بازنشستگان ، معلمان و بخش های مختلف جامعه اعالم میکنیم واکسن استاندارد باید خریداری شود و واکسیناسیون رایگان بدور از

 .ر گیرداختیار همه قرا

در خاتمه تاکید میکنیم که قوانین ویژه . حق تشکل، حق تجمع، حق اعتراض ، حقوق پایه ای همه کارگران است. به فضای امنیتی در نفت و مراکز وابسته به آن خاتمه داده شود -۵

این قوانین باید تماما لغو شود و به این تعرضات به زندگی و .کارگران شدت داده استاقتصادی که مراکز نفتی از جمله این مناطق هستند، قوانینی است که فشار و بردگی کاری را بر ما 

در اعتصاب سراسری بعدی همه متحدانه حول این . و اینها همه خواستهای متحد ما کارگران رسمی و غیر رسمی در نفت و مراکز وابسته به نفت است. معیشت ما پایان داده شود

 .م اول بر افزایش حقوقها به باالی دوازده میلیون تاکید کنیمخواستها جمع شویم و در گا

 :یادآوری

 ها و سایر اعتراضات کارگری اعتصاب هماهنگ کارگران پتروشیمی  ارزیابی اولیه از+
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ها از محیط کار کماکان ادامه دارد؛  اویر و فیلمگذرد؛ اعتصاب علیرغم عدم انتشار وسیع تص بیشتراز دو هفته از اعتصاب هماهنگ کارگران پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی می

ها و  های همیشگی این است که بخش عظیمی از کارگران اعتصابی به خانه اینکه پوشش تصویری اعتصاب برخالف روزهای اول از تب و تاب افتاده، دلیلش عالوه بر حساسیت

 .اند از نیروی کار شدههای کاری خالی  اند و بنابراین بسیاری از سایت شهرهایشان برگشته

اند  اثر بوده اند، اما این موارد محدود و کم ای را به کار کشانده های محدودی هم تا اآلن رخ داده و پیمانکارانی با وعده و وعید تعدادی از کارگران پروژه شکنی گرچه در مواردی اعتصاب

 .کنند افشا و تحریم می شکن را با اسم و رسم و خود کارگران فهرست این پیمانکاران اعتصاب

های علنی  ای وارد فشار بر فعاالن و ادمین شد، نیروهای امنیتی از مرحله بینی می کنندۀ اعتصابات، این مالحظه قابل بیان است که همانطور که پیش های مجازی هماهنگ دربارۀ ارگان

تا )برای کارگران ممنوع اعالم شود و در حقیقت نیروهای امنیتی « شده تعیین»صادی  خارج از چهارچوب اقت-های هماهنگی اعتصابات شدند تا هرگونه اظهارنظر یا شعار سیاسی رسانه

ها را وادار کنند که خودشان نظارت و سانسور را بر نظرات و  توانستند فعاالن علنی این گروه( حدودی شبیه به ماجرای اتحادیۀ کامیونداران در زمان اعتصاب سراسری کامیونداران

ها و شعارها در این اعتصاب باشد، با فشار  باید تبدیل به مرکزی برای رشد و پویایی ابتکار عمل به همین خاطر هم ارگانی که به شکل طبیعی می. کنندگان ا عمال کنند حرکات اعتصابت

  های سازمانده ناپذیر  وجه علنی چنین افرادیا ارگان ها از تبعات  بعضاً اجتناب این .های تحمیلی از باال از بیرون تبدیل شد به کانالی برای کنترل و نگه داشتن یک اعتصاب در چهارچوب

 . است

و خواهان بهبود برخی شرایط کار، نظارت دولتی بر پیمانکاران و   ها و مسئوالن دولتی شده ای از فعاالن علنی این اعتصاب وارد فرایند تهیۀ طومار و ارسالش به ارگان درحالیکه دسته

مشکل تنها از آنجایی . اند تا زودتر به نتیجه برسد کننده اما به شکل خودبخودی متمایل به افزایش تعارض در این اعتصاب هستند، بخشی از کارگران اعتصاب« ق تشکیل سندیکاح»

خواه با فشار نیروهای امنیتی، خواه از سر توهم به -، دستۀ اول های مختلف به شکل موازی رخ دهند و یکدیگر را تکمیل کنند شود که بجای اینکه این ابتکارات و تالش شروع می

یا سازماندهی  خارج از مرکزیت را بگیرد؛ عموماً با   ، مایل است جلوی هرگونه ابتکار عمل«داشتن اعتصاب صنفی نگه»ایستد و به اسم  جلوی دستۀ دوم می -های قانونی چهارچوب

 !«حفظ اتحاد»یا « کردنسیاسی ن»، «امنیتی نکردن»توجیهاتی مثل 

هایی که پیش از این هم  مشابه با تجمع)های اصلی شهر تحصن کنند  ای از کارگران اعتصابی پیشنهاد کردند که به جای ماندن در خانه، کارگران در پارک مثالً در روزهای اخیر عده

منتها چنین ابتکارعملی به فوریت به (. 3۵هایشان در پارک ملی اراک در سال  ران هپکو و خانوادههای شبانۀ کارگ های اخیر تجربه شده، از جمله تحصن بارها در جنبش کارگری سال

این . گیری شد کنندۀ علنی بایکوت و مقابلش موضع ، از سوی همان مرکزیت هماهنگ«خیانت»و حتی « توطئه»  اعتصاب و کشاندن  کارگران به بیرون از خانه و« سیاسی کردن  »اسم 

های این شهر تحصن شبانه کردند و در مورد روند اعتصاب  تعدادی از کارگران پیمانکاری شهر ایذه در یکی از پارک  ه علیرغم این برخورد غیردموکراتیک و قهری،درحالیست ک

 .گفتگو کردند

ها، خسارت مالی را متوجه  ر نتیجۀ دیرکرد در تکمیل پروژهاهمیت این موضوع از این روست که تمرکز این اعتصاب به شکل فعلی  آن هنوز صرفاً علیه پیمانکاران است و د

تواند هم فشار اجتماعی از پایین بر دولت را بیشتر کند و هم  کردن حضور کارگران اما می خیابانی(. یعنی دولت و وزارت نفت)کند و نه مستقیماً کارفرمای بزرگ  پیمانکاران ُخرد می

 .و طوالنی شدن اعتصاب بهبود ببخشدروحیۀ کارگران را به دنبال بالتکلیفی 

شود؛ منتها بدون نقطه ضعف و  تر می کنندۀ مستقل خود روشن اینجاست که ضرورت سازماندهی موازی کارگران با هر نظر و عقیده و برنامه و داشتن رسانه و ارگان هماهنگ:پینوشت

های سازمانده واستفاده ازتمام روشهای ممکن برای به نتیجه رساندن اعتصاب واعتراض ودستیابی به  کانال ها و پاشنۀ آشیل کنونی، یعنی با حفظ مخفی ماندن هویت در مدیریت گروه

 .خواسته های برحق خودومجبورکردن کارفرمایان ودولت به الزام انجام تعهداتشان دربرابرکارگران ومزدبگیران میباشد

  1333مرداد  43 -برگرفته از شبکه های اجتماعی 
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 روز اعتصاب 11گزارشی از       جدال اعتصابات نفت و گازدر   -* 

افزایش  ای صنایع نفت و گاز کشور از جمله پایپینگ جوشکار، فیتر، فورمن و مونتاژ کار، اخیراً با تشکیل کمپین اعتراضی، اعتصابات سراسری برای کارگران پیمانکاری و پروژه

له زمانی شروط خود را از جمله دستمزدهای پیشنهادی کارگران، پرداخت به موقع مزد کارگران، نصب کولر و کاهش افراد در ها در پنج مرح این کمپین. دستمزد را کلید زدند

بوط به صنفشان، فعالین کارگری در ابتدا با انتشار یک لیست از مشاغل مر. اند را به پیمانکاران اعالم کرده… ها و حمام کارگران و های ایاب و ذهاب، بهبود بهداشت کمپ سرویس

پذیرند که با حقوق  اند که تنها در صورتی پیشنهاد کاری پیمانکاران را می اند و پس از انتشار آن بین کارگران به این توافق رسیده حقوق پیشنهادی خود را بسته به هر شغل تعیین کرده

اه بیدخون، پتروپاالیش کنگان، پاالیشگاه المرد، پاالیشگاه اصفهان، نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر تاکنون کارگران برخی پیمانکاری ها در نیروگ. درخواستی آنها موافقت شده باشد

الیشگاه ماهشهر، شرکت آسفالت طوس دشت مشهد، نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز، پاالیشگاه جفیر در اهواز، فوالد سنگان پیمانکاری، پتروشیمی سبالن، نیروگاه برق رودشور تهران، پا

 .اند پارس جنوبی و چندین مرکز دیگر دست از کار کشیده 1۰و 4۰و44آزادگان، پاالیشگاه نفت سنگین قشم، نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی، فازهای 

اند و همچنین اعالم  البات کمپین اعالم کردهلیستی بیش از هزار نفر از نام و کد ملی کارگران اعتصابی است که حمایت خود را از شرایط و مط  های این کمپین تهیه از دیگر فعالیت

 .اند اسامی پیمانکارانی که کارگران اعتصابی را تحت فشار قرار داده

رگری و هماهنگی و تولد فعالیت کا با توجه به وجود جو امنیتی در محل کار این کارگران و همچنین پراکندگی جغرافیای محل کار و زندگی فضای مجازی امکانات مناسبی را برای

 .صنفی متشکل فراهم کرده است

با عدم پرداخت دستمزد خرداد و تیرماه کارگران سعی کردند آنها را … ها از جمله شرکت کیسون در پتروشیمی دنا، شرکت تهران جنوب پاالیشگاه بیدبلند ماهشهرو  برخی پیمانکاری

بخشی و تالش برخی کارگران جمعیتی از  ز خیل جمعیت بیکار بخشی از اعتصابات را دچار مشکل کنند اما با آگاهیبرخی پیمانکارها توانسته بودند با استفاده ا. تحت فشار قرار دهند

 .ها حتی در بین کارگران مجرب وجود دارد و آنها به طور مداوم با این مسئله مواجه هستند شکن آنها به اعتصاب پیوستند اما همچنان مسئله اعتصاب

مهارت الزم در جوشکاری و درجه جوشی که زده . جایی با هر کارگری نیستند آیند که به سادگی قابل جابه ران اعتصابی اغلب کارگران ماهر و فنی به حساب میاست کارگ  البته گفتنی

این است که حدوداً بعد . به آنها خسارت وارد کرده استهای تعمیری بر دست پیمانکاران گذاشته و  استفاده از جوشکاران غیرماهر خود هزینه. های معتبر است شود مستلزم گواهینامه می

 .از دو هفته تماس با کارگران معترض برای عقد قرارداد و مذاکره بیشتر شد

ماه معوقات مزدی را  ۶ ای های نفت تجربه از سوی دیگر از ابتدای اعتصاب پیمانکاران با عدم پرداخت طلب مزدی سعی کردند، شرایط اعتصاب را بر کارگران سخت کنند اما پروژه

 .اند و بسیاری از آنها مصمم به ادامه اعتصاب هستند هم داشته

ها و قطع جیره غذایی روزانه مجبور به  های دیگر برای کار آمده بودند، با شروع اعتصاب به علت بسته شدن درهای خوابگاه که از شهرستان… خیلی از کارگران جوشکاری و فیلتر و

ضمناً . این بخشی از تالش پیمانکاران برای شکستن اعتصاب و جلوگیری از تجمعات بوده است. دند و عمالً تجمعات نفتی فقط در روزهای اول وجود داشته استبازگشت به خانه ش

 .کند ها را دارند، سنگینی می های تلگرامی و هماهنگی تهدیدات امنیتی بر سر برخی کارگران از جمله آنهایی که مسئولیت گروه

روز اعتصاب  43این استراتژی بعد از . کنند، مگر اینکه پیمانکاران شرایط کمپین افزایش دستمزد را بپذیرند مانند و قرارداد جدیدی امضا نمی اند که در خانه می ما کارگران اعالم کردها

های پیمانکاری پتروشیمی سبالن، برخی پیمانکاران میدان نفتی  ز جمله تعدادی از شرکتها حاکی از آن است که برخی پیمانکاران ا شنیده. هایی داشته است کارگران نفت تا حدی موفقیت
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اند و برخی دیگر از جمله پاالیشگاه آبادان حاضر به افزایش دستمزدها شده اما همچنان  ای را پذیرفته شرایط دستمزد کمپین کارگران پایپینگ و پروژه… آذر در شهرستان مهران ایالم و 

 .بلغ اعالم شده توسط کمپین استکمتر از م

اما همچنان اخبار اعتصابات کارگران . اند تپه اعالم همبستگی و اتحاد کرده ها با کارگران هفت ای نفت و گاز در برخی از اطالعیه کمپین افزایش حقوق کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه

فته و کمپین به لحاظ انتشار اخبار و تالش برای کسب حمایت جامعه و دیگر مراکز کارگری هنوز وضعیت مطلوبی های رسمی بسیار کم انتشار یا نفت و گاز طی این مدت توسط رسانه

 .ندارد

ه دالر های پیمانکاری که درآمدهای آنها ب تاکنون موجب شده، سود شرکت 37صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از پر سودترین صنایع کشور است که افزایش قیمت دالر از اواسط سال 

ها نیز به همین تناسب بیشتر شده اما وضعیت دستمزدها،  هزار تومان افزایش داشته و سود این شرکت 4۰هزار تومان به  ۰دالر از . شود، افزایش چشمگیر داشته باشد تعیین می

غرافیای مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و درنتبجه عدم شمولیت قانون کار در آن همچنین عواملی چون قرار گرفتن در ج. تغییر چندانی نکرده است… ها و  ها، تأخیر در پرداخت خوابگاه

های پیمانکار، گرما و آلودگی هوا در این مناطق مزید بر رنج و تهدیدی جدی برای سالمتی  در کنار استثمار عیان و خشن شرکت. مناطق، سودآوری این حوزه را دو چندان کرده است

ها، سعی در نادیده گرفتن  مانند یک ویترین شیک به رسانه آن به  دولتی هر از چندگاهی با نشان دادن وضعیت به مراتب بهتر کارگران رسمی و عرضهپروپاگاندای . کارگران است

پر از کارگرانی است که حتی … و  آبادان، عسلویه، ماهشهر، کنگان. درصد از کارگران غیر رسمی و عمدتا پیمانکاری این حوزه از صنایع را دارد 74بار حدود  وضعیت فاجعه

. گذارد هایی تا آخر عمر کارگر بر جای می جوشکاری کار پر استرسی است و عوارض و بیماری. کنند های هوا را تنفس می شرایط درستی برای نفس کشیدن ندارند و هر روزه آالینده

تشکیل . یابند تر از قبل هستند و چم و خم کار متشکل و اعتصاب را بیشتر می تاه کنند؛ آنها امروز متشکلکارگران امروز این امید را دارند که دست استثمار را از روی سر خود کو

 .دهد می های اعتصاب به تأسی از تجربیات تاریخی اعتصابات پیشینی کارگران نفت و دیگر نقاط کشور و همبستگی و اتحاد کارگران امروز راه را نشان ها و صندوق کمیته

 نگاران مستقل ایران زنامهکانال رو

34August 4444 

 

 ای نفت و گاز کشوردرباره دستاورداعتصاب دامنه دارشان گزارش کارگران پایپینگ و پروژه  -* 

مپین اعتصاب کارگران نفت و درصدی ک 54موفقیت » ای نفت و گاز کشوررا با عنوان نگاران مستقل ایران گزارش کارگران پایپینگ و پروژه شهریور، کانال روزنامه 41روز جمعه 

 :ومقدمه زیرمنتشر کرد« گاز

درصدی در  54های تقریباً  ده و موفقیتبا اتمام پنجمین مرحله از کمپین اعتصابی کارگران نفت و گاز کشور، کارگران گزارشی از دستاوردهای این دوره از اعتصابات خود منتشر کر

رگران صنعت نفت و گاز کشور، بعد از یک دوره بیش از یک ماهه اعتصاب هماهنگ در مراکز نفتی کشور و مطالبه گری در قالب کا. افزایش دستمزدها این دوره را منتشر کردند

ر این خصوص اند که د گیری درباره مراحل بعدی مطالبه گری کمپین را به آینده موکول کرده های ضمنی، تصمیم ضمن کسب موفقیت« ای کمپین اعتراضی کارگران پایپینگ و پروژه»

 .رسانی خواهد شد نیز اطالع

 :نگاران مستقل ایران بقرارزیراست ای نفت و گاز کشور بنقل از کانال روزنامه بخشی از گزارش کارگران پایپینگ و پروژه
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در ادامه از همه عزیزانی که صبر پیشه کردنذ و طبق . یدتوانید فریب ده دهیم که دیگر کارگران را نمی ها وپیمانکاران زالوصفت هشدار می ما کارگران پروژه دراین متن به شرکت

 .کنیم اند، تقدیر و تشکر می کمپین مشغول بکار شده

 ای ی عزیزان پروژه با درود بیکران و عرض ادب و احترام خدمت همه

ها و  شرکت. درصد رسیدیم 54باغیرت پروژه خوشبختانه به موفقیت تقریباً  کش و ها با همکاری بسیاری از نیروهای زحمت برادران عزیزان توجه داشته باشید، طی پنج مرحله از کمپین

ی  توانند چپاول کنند؛ بخصوص همه دانند حق کارگر را نمی کارفرمایان و پیمانکاران دیگر می. پیمانکاران از این اتحاد کارگران وحشت کرده و از این همبستگی کارگران متعجب هستند

 .توانند کارگر را فریب دهند و با حقوق  کم کارگران را مشغول کنند دستشان آمده که دیگر نمیپیمانکاران که حساب کار 

ی باید بگوییم، فالن پیمانکار فامیل هست یا فالن پیمانکار از اقوام ما است، دوست ما است و سرمان را پایین بیندازیم و باحق ما کارگران پروژه ای  نهوق کم کار کنیم، آنهم در زماای تا ک 

ی باید خوابگاه با امکانات کم، سرویس رفت و آمد با وضعیت افتضاح، غذای بی 140که پراید  کیفیت را تحمل کنیم؟ هر جا و در هر پروژه دیدید که حقوق،  میلیون تومان شده است؟ تا ک 

خود مشورت کنیم؛ اتحاد داشته باشیم و دست از کار بکشیم و اعتصاب کنیم تا متصدی کار  سامانی دارد، سریعاً با دوستان بیمه، خوابگاه، غذا، سرویس و دیگر شرایط کار، وضعیت نابه

ظهر کار کنم؟ نه دیگر  14صبح تا ساعت  1ای چجوری با یک مربای سه در سه و با یه کره سه در سه از ساعت  من   کارگر پروژه. شرایط کارگاهش را برایمان درست فراهم سازد

 .ا وپیمانکاران زالو صفت به پایان رسیده استه خوری شرکت زمان حق

 .های بعد با اتحاد بیشتر نشان خواهیم داد اتحاد خودمان را نشان دادیم و بازهم در کمپین1333ها وپیمانکاران در سال  به تمامی شرکت

به عنوان مثال جوشکار برق آرگون کربن . فزایش حقوق نیروها موافقت شده استی شما عزیزان و به لطف کمپین با ا ها و با همکاری و همیاری همه در اکثر پروژه! دوستان عزیزان

میلیون تومان مشغول بوده، بعد  1یا  5.5فیتر که قبل از کمپین با حقوق . اند میلیون تومان مشغول بکار شده14یا 11یا  14میلیون تومان بوده، االن با 7یا  1.5که قبل از کمپین حقوقش 

میلیون  7.5یا  7میلیون تومان مشغول بوده، االن و بعد از کمپین با حقوق  0.5یا  0؛ داربست بند که قبل از کمپین باحقوق  میلیون تومان مشغول بکار شده 5با حقوق از کمپین و االن 

 .تومان مشغول بکار هستند

ها و  ها مشغول بکار شوند و شرکت ه و دیگر مناطق کسور مشغول بکار هستند، طبق کمپیناز اینجا خواهش داریم از تمام عزیزانی که بدور ازخانواده و در گرما و شرجی در عسلوی

ای اعم از جوشکار، فیتر، مونتاژکار، داربست بند، مکانیک، انبار دار ، برق کارکمکی و سایر مشاغل  پیمانکاران زالو صفت بدانند و هوشیار باشند که حقوق کارگران اجرایی پروژه

 .فزایش خواهد داشتپروژه هر سال ا

 

 دانیم؟ از اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت چه می  -* 

اب چه نتایجی کنیم اعتصاب بر کدام بستر و چگونه شکل گرفت، نقش کارگران پیمانی در آن چه بود، مسئوالن و پیمانکاران چه واکنشی نشان دادند، و اعتص در این گزارش بررسی می

 .داشت برای کارگران در بر

 لیال محمودی

 1333مهر  34
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ی  کارگران پیمانی در میانه. در تداوم اعتصاب فراگیر یک ماهه کارگران پیمانی صنعت نفت، موج جدیدی از نارضایتی، اعتراض و اعتصاب مراکز نفتی را در بر گرفته است

افزایش دستمزد و پرداخت به موقع آن در برخی مراکز نفتی، تغییر دیگری در وضعیت کار کارگران هایشان کار را از سر گرفتند، اما به رغم  ی رسیدگی به خواست شهریور، با وعده

. کند تر شدن وضعیت اقتصاد و گسترش بیشتر کرونا سالمت، کار و معیشت کارگران را تهدید می های اعتصاب فراگیر به جای خود باقی است و وخیم خواست. صورت نگرفته است

 .د موج جدید اعتراض و اعتصاب به مراکز بیشتری گسترش خواهد یافترس چنین به نظر می

دانیم، اعتصاب بر کدام بستر و چگونه شکل گرفت، واکنش  ، بزرگترین اعتصاب صنعت نفت در سه دهه اخیر را سازمان دادند، چه می33از کارگران پیمانی نفت که در مرداد 

 یجی در بر داشت؟مسئوالن و پیمانکاران به آن چه بود، و چه نتا

با فراخوان قبلی و پس از آن سازماندهی شد که مذاکره کارگران با پیمانکاران، مقامات اداره کار و مسئوالن  1333مرداد  11اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت روز شنبه 

های منفرد نیز نتوانست  اعتصاب. نتیجه ماند اهش ساعت کار و بهبود شرایط کار بیافتاده، افزایش حقوق، ک های عقب خدمات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی برای پرداخت حقوق

 .پیمانکاران را به پذیرش مطالبات کارگران وادارد

هزاران . یک ماه ادامه یافتاستان کشور را در بر گرفت و بیش از  14مرکز نفتی و نیروگاهی انرژی در  ۵4اعتصاب در تداوم خود گسترش یافت و در هفته چهارم، دامنه آن بیش از 

 .گردند هایشان به کار بازنمی های خود بازگشتند با این تاکید که تا برآورده شدن خواست بخش قابل توجهی از آنان به شهرهای محل اقامت و نزد خانواده. کارگر دست از کار کشیدند

 موقعیت و جایگاه کارگران پیمانی در صنعت نفت

های نفتی در چهار شرکت زیر مجموعه  ها و پروژه استای سیاست اقتصادی حکومت مبتنی بر ارزان سازی نیروی کار در کشور، وزارت نفت بسیاری از فعالیتاز میانه دهه هفتاد در ر

ها به  این شرکت. مانکاران خصوصی سپردهای نفتی را به پی این وزراتخانه شامل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده

 .های پیمانی تامین نیروی انسانی واگذار کردند و استخدام پرسنل را به شرکت( پیمانکاران دسته دوم)هایی از کار را به پیمانکاران کوچک  نوبه خود بخش

بصره به ماده هفتم قانون کار مربوط به تعریف قرارداد کار، مجوز قراردادهای موقت کار صادر در این سال با افزودن دو ت. فراهم شده بود 13۶3تر در سال  زمینه قانونی این امر پیش

 .شد

، ها با قراردادهای پیمانی، قرارداد موقت آن. در یک بازه زمانی تقریباً سی ساله، بخش اعظم کارگران صنعت نفت به کارگرانی با قراردادهای کوتاه مدت و فاقد امنیت شغلی تبدیل شدند

نیافتنی برای  امنیت شغلی و قرارداد ثابت و مستقیم به رؤیایی دست. های پیمانی دست دوم، قراردادهای سفید و شفاهی نیز رواج دارد در شرکت. اند و قرارداد معین به کار مشغول

 .کارگران نفت بدل شده است

اما آمار دقیقی از این کارگران در دست . های پیمانی هستند ارگران صنعت نفت طرف قرارداد شرکتدرصد ک 74کم  بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که در حال حاضر دست

حاتم . های پیمانکاری هستند هزار کارگر مشمول قانون کار در صنعت نفت است که تحت پوشش شرکت 14۶آخرین آمار ارائه شده توسط مسئوالن وزارت کار حاکی از اشتغال . نیست

 .جریان است وزارت کار روز اول مرداد با ارائه این آمار اعالم کرد بر سر تدوین طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران مذاکراتی با وزارت نفت درشاکرمی معاون 

رگران با قرارداد سفید، قراردادهای شفاهی های پیمانکاری صنعت نفت باید به رقم اعالم شده توسط معاون وزارت کار، تعداد نامشخص کا برای به دست آوردن مجموع کارگران شرکت

 .های نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق آزاد تجاری را افزود که مشمول قانون کار نیستند و کارگران شاغل در پروژه

 های نارضایتی، مطالبات زمینه
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های غیر بهداشتی، غذای با  ها و خوابگاه وده به گازهای سمی، نبود ایمنی کار، غذاخوریدستمزد پائین، ساعات طوالنی کار در هوای آل. فرساست شرایط کار کارگران پیمانی نفت طاقت

دستمزد اندک کارگران نیز در بسیاری از موارد با تاخیر چند ماهه پرداخت . شود های غیر استاندارد کار با اضطراب مداوم ناشی از فقدان امنیت شغلی تکمیل می کیفیت پائین و سرویس

کارگران حتی مشمول مزایای « مناطق ویژه اقتصادی»در . کنند اند نیز اجرا نمی مفاد قراردادی را که خود با کارگر بسته. پردازند مانکاران حق بیمه کارگران را کامل نمیپی. شود می

 .حداقلی قانون کار نیستند

هیچ تشکلی به رسمیت شناخته . صاد ایران فضای محیط کار در این صنعت به شدت امنیتی استبه سبب حساسیت تاریخی حکومت نسبت به کارگران نفت و نقش تعیین کننده نفت در اقت

کارگران . شود پیمانکاران افزوده می« لیست سیاه»دهد بلکه نامش به  خود را از دست می  اعتراض مساوی است با عدم تمدید قرارداد و با تکرار اعتراض، کارگر نه تنها شغل. شود نمی

 .خوانند داری نوین می وضعیت کار خود را برده پیمانی نفت

او . آویز کرد در میدان نفتی یادآوران هویزه خود را حلق 13در محدوده چاه نفتی شماره « نظم آفرینان ایمان»کارگر جوان شرکت پیمانکاری مؤسسه « عمران روشنی مقدم»خرداد  44

ها و شاید  یکی از ده»خبرگزاری فارس نوشت خودکشی عمران روشنی مقدم . ضای او برای پرداخت مساعده را رد کرده بودصبح روز خودکشی کارفرما تقا. چند ماه حقوق نگرفته بود

 .است« صدها مورد خودکشی کارگران پیمانی نفت

 .دفاعند به این اوضاع باید شیوع کرونا و گرمای کشنده تابستان را افزود که کارگران در برابر آن بی

ها  ده. ادارات تعطیل شدند اما پیمانکاران از تعطیل کارگران و حتی کاهش ساعت کار خودداری کردند. درجه هم رسید ۵4رمای کشنده در برخی مناطق نفتی به باالی تابسان امسال گ

 .کارگر در اثر ساعات طوالنی کار  سخت زیر تابش مستقیم خورشید از شدت گرما بیهوش شدند

رسانه عصر جنوب با وجود دریافت خبرها و تصویرهای از حال رفتن چند تن از کارگران حین کار اجازه . کارگر نفت در فضای مجازی منتشر شد کلیپ و اخبار گرمازدگی چندین

 .گو کند و درباره شرایط کارشان گزارش دهد و نیافت با کارگران گفت

 .در اثر گرما حین کار جان باخت( سازی بندرماهشهر تاسیسات مخازن و ذخیره)ان جنوب های پیمانکاری شرکت تهر زاده از کارگران شرکت مرداد ابراهیم عرب 7روز 

ها، کارگران را در  ها، سرویس حمل و نقل، سرویس بهداشتی و غذاخوری های محل اقامت، غیربهداشتی بودن خوابگاه ها به طور فشرده، تراکم کارگران در کانکس کار در کارگاه

 .کارگران برخی مناطق نفتی نگران از انتقال بیماری به خانواده، از رفتن به مرخصی خودداری کردند. رونا قرار داده استمعرض مستقیم ابتال به ک

 «هایتان بروید، مجبورند بیایند دنبالتان به خانه»: فراخوان اعتصاب

ردادهای سفید، تعویق پرداخت دستمزد و عدم امنیت شغلی دارند اما پراکنده بودن کارگران ها، قرا ی طوالنی در اعتراض به شرایط کار و خوابگاه ای صنعت نفت سابقه کارگران پروژه

اند موانع مختلف را پشت سر بگذارند و اعتصاب مشترکی  این نخستین بار در سه دهه اخیر است که کارگران توانسته. هاست های پیمانکاری مانعی بر سر حرکت مشترک آن در شرکت

 .سازماندهی کنند را در سراسر ایران

 :گشت که در آن از جمله گفته شده بود ی یک کارگر به همکارانش در فضای مجازی می نوشته. های نفت فضای اعتراض و اعتصاب بود های پیش از اعتصاب، فضا در سایت در ماه

باشد و هیچکس حاضر نیست که از حق ما دفاع بکند، چرا ما کارگران که چرخ  برد بیشترین فشار بر قشر کارگر می امروز که کشور در بدترین شرایط اقتصادی و تورم بسر می»

ه در تمام عمرشان هنوز خاک بر لباسشان اقتصاد به حساب میایم باید سکوت کنیم و بترسیم و پشت هم نباشیم؟ آیا منتظریم دستی ازغیب به دادمان برسد؟ یا انتظار داریم مرفهین ک
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ما حقمان را از ( کارگر برده نیست)دانیم که حق گرفتنی است، نه دادنی؟ بیائید برای یک بار هم که شده پشت هم، دست در دست هم یک صدا فریاد بزنیم  نمی ننشسته حقمان را بدهند؟ آیا

 .«خواهیم آبادکردن این همه پروژه را می

شان  ها به دلیل تخصص کش ین کارگران ماهر شامل سازندگان، برقکاران، جوشکاران و لولها. صنعت نفت فراخوان داده شد« ای گروه مرکزی پایپینگ و اکیپ پروژه»اعتصاب توسط 

شعار کارگران خطاب به پیمانکاران در . هاست ها از کار، تعطیلی پروژه جمعی آن نتیجه دست کشیدن دسته. ای در تولید برخوردارند و به سادگی قابل جایگزینی نیستند از موقعیت ویژه

 .«توانید به جای ما جوشکاری و فیترینگ کنید رویم تا شما اگر می به خانه می»: دهد اب اعتماد به نفس آنان بازتاب میروزهای اعتص

ا خطاب به و سایر مطالبات کارگری ر( میلیون تومان در ماه 14از چهار و نیم تا )های در خواستی کارگران پایپینگ  ، کمیته رهبری اعتصاب فهرست حقوق33مرداد  5چهارشنبه 

خواست از « از تبریز تا ارومیه تا جنوب عسلویه، بندر قشم، المرد، آبادان، ماهشهر، جفیر اهواز، بوشهر، و پاالیشگاه اصفهان»ها  کمیته از کارگران همه پروژه. پیمانکاران اعالم کرد

 .«هایتان بروید، مجبورند بیایند دنبالتان به خانه»ند؛ روز دست از کار بکشند و به شهرهای محل اقامت خود بازگرد 44مرداد به مدت  11شنبه 

 .شان منتشر خواهد شد شکنان با این هشدار مواجه شدند که اسامی مرداد مهلت داده شد و اعتصاب 34به پیمانکاران تا 

 روند اعتصاب

هایی از کارگران در پاالیشگاه نفت سنگین  گروه. ی هماهنگ اعتصاب را آغاز کردندها و صنایع پتروشیمی جنوب ایران در اقدام مرداد شماری از کارگران پاالیشگاه 11صبح شنبه 

پارس جنوبی کنگان، سینا صنعت در پتروشیمی پارس  4۰و  44، 4، 1پاالیشگاه آبادان، و فازهای  4در اسلکه تنبک، پارسیان سپهر المرد، فاز  13قشم، شرکت اکسیر صنعت در فاز

، شرکت پتروهمگام ماهشهر، 1۰رکت آویژه صنعت در پاالیشگاه نفت سنگین قشم، سیکل ترکیبی ارومیه، پتروشیمی سبالن، شرکت تناوب در فاز فنل، شرکت آذران گستر و ش

 .ها ماندند ابگاهبرخی در خو. برخی کارگران عازم شهرهای محل اقامت خود شدند. دست از کار کشیدند IGC پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی هنگام، پاالیشگاه آبادان شرکت

پارس جنوبی، پتروپاالیش پارس جنوبی  1۰بسیاری از کارگران پاالیشگاه جفیر در نزدیکی اهواز، کارگران فاز . مرداد دامنه اعتصاب به چند مرکز دیگر گسترش یافت 14یکشنبه 

 .کارگر پتروپاالیش کنگان نیز اعتصاب کردند 544. در پاالیشگاه ماهشهر به اعتصاب پیوستند« تهران هینو»واقع در بوشهر و کارگران شرکت 

بخشی از کارگران در نیروگاه برق بیدخون در عسلویه، نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز، نیروگاه برق رودشور تهران، کارگران . مرداد کارگران چند نیروگاه برق به اعتصاب پیوستند 13

 .مرداد به اعتصاب پیوستند 1۰جاده تبریز به آذرشهر در روز  1۶نیروگاه حرارتی و گازی تبریز در کیلومتر نیروگاه مپنا بویلر مشهد در این همین روز و کارگران 

در پی اعتصاب، نماینده کارگران به محل شرکت . کارگر پتروشیمی ماهشهر دست از کار کشیدند ۶۵4در همین روز . مرداد پاالیشگاه اصفهان به اعتصاب پیوست 1۰روز 

 .شان به محل کار شدند کارگران مقابل درب ورودی اجتماع کردند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان و ورود نماینده. شد الورود ممنوع

ر مرداد در سومین روز اعتصاب خود به طور کلی دست از کا 1۰مرداد به اعتصاب پیوسته بودند، روز  14ای جی که از  شرکت 1۰کارگران شرکت پارس جنوبی عسلویه و فاز 

 .کشیدند و شرکت را تعطیل کردند

پارس ایالم مهران، هایی از پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه، پاالیشگاه پارسیان و پتروشیمی المرد در استان فارس، نیروگاه بیدخون و شرکت جهان روزهای بعد گروه

ان، پاالیشگاه نفت سنگین قشم، شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پاالیشگاه نفت سنگین قشم، ای آباد پارس جنوبی کنگان و بخشی از کارگران پروژه 43پاالیشگاه فاز 

در اسلکه تنبک، شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پارس فنل، سیکل ترکیبی ارومیه، پتروشیمی سبالن،  13سی در پاالیشگاه آبادان، شرکت اکسیر صنعت در فاز . جی. شرکت آی



1911اسفند   – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                                         14  
 
 

فارس در بندر مجیدیه شهرستان  دشت عباس دهلران، پروژه بید بلند خلیج IDC ، شرکت پتروهمگام ماهشهر، پتروشیمی بوعلی، برق سبالن اردبیل، شرکت1۰فاز شرکت تناوب در 

 .ماهشهر اعتصاب کردند

کارگران برخی مناطق نفتی جنوب از جمله کنگان، . کار خالی شدندهای کاری به طور کامل از نیروی  برخی سایت. بخش زیادی از کارگران اعتصابی به محل اقامت خود بازگشتند

 .خالی شد( کشی لوله)کار  از کارگران جوشکار و پایپینگ 1۰فاز . ها را ترک کرده و به محل سکونت خود بازگشتند المرد و ُمهر خوابگاه

های  هارم اعصاب آمده است که کارفرمای کارگران اعتصابی در نیروگاه ایرانشهر با خواستدر گزارش روز چ. پس از چهار روز از آغاز اعتصاب، اولین ثمرات آن به بار نشست

 .های شغلی نیز افزوده شود یابد و حقوق سایر موقعیت میلیون تومان افزایش  14ها موافقت کرده حقوق جوشکاران به  آن

 .رسید 45در پنجمین روز اعتصاب، تعداد مراکز اعتصاب به 

کارگران در . فرماندار آبادان از تریبون صدا و سیما علیه کارگران اعتصابی موضع گرفت. ش دامنه اعتصاب تحریک و تبلیغ علیه کارگران اعتصابی نیز آغاز شدهمزمان با گستر

دستمزد و مزایا، حق بیمه متناسب با موقعیت شغلی،  ها به پرداخت سروقت الزام شرکت: ها خواست. های اعتصاب را اعالم و خواستار رسیدگی شدند ای خواست ای خطاب به خامنه نامه

ای، تشکیل هیات نظارت و بازرسی از محیط کار،  های حرفه کاهش ساعت کار و افزایش مرخصی ماهانه متناسب با توجه به آلودگی مناطق صنعتی و به منظور جلوگیری از بیماری

 .ا، حذف بندهای غیرقانونی قراردادهای کارحذف پیمانکاران دست دوم، به رسمیت شناختن حق ایجاد سندیک

استان ایران شامل خوزستان، هرمزگان، بوشهر، اصفهان،  14های برق و مراکز صنعتی دیگر در  مرکز نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه ۰4با گذشت یک هفته از اعتصاب، دستکم 

 .ایالم در اعتصاب بودندفارس، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی و 

سازی هپکو در اراک، کارگران چند شهرداری از جمله اهواز، فوالد  تپه، ماشین اعتصاب کارگران نیشکر هفت. های دیگری در سراسر کشور جریان داشت در همین روزها اعتصاب

ریسی، کارگران بازنشسته شرکت واحد، کارگران زن و مرد شرکت بازیافت زباله التد سنگان، شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان، آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، معلمان حق

آرا  ، کارگران شرکت فوالد جهاناهواز، معلمان مدارس خصوصی، پرستاران، کارگران کنتور سازی قزوین، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر

 .جمله در اراک، تهران، البرز، و خراسانآهن از  در خرمشهر و کارگران راه

 .با گذشت دو هفته از اعتصاب نفت، کارگران بیشتری به آن پیوستند و شرکت تهران جنوب ماهشهر بطور کامل تعطیل شد

او در توضیح . ارس جنوبی در عسلویه خبر دادمرداد علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر از پرداخت مطالبات کارگران هشت شرکت پیمانکاری فعال در منطقه ویژه پ 43

 :گفت

نفر از کارگران این  544زار و این هشت شرکت در مرحله بحرانی و مشکالت قرار گرفته بودند که با ورود دادستانی شهرستان عسلویه مشکالت بوجود آمده برطرف و حقوق سه ه»

 .«شتندها به طور کامل پرداخت و این قشر به سر کار خود بازگ شرکت

 .شوند میلیون راضی نمی 14کارگران نپذیرفتند و تاکید کردند به کمتر از . و نیم میلیون را دادند 5در پاالیشگاه آبادان پیمانکاران به کارگران اعتصابی پیشنهاد افزایش حقوق به 

 .هزار تن اعالم کرد 14اطق نفتی را بیش ازمرداد در پانزدهمین روز اعتصاب، سندیکای فلزکار مکانیک تعداد کارگران اعتصابی در من 4۵
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به . شکنان هشدار داد شهریور تمدید کرد و به اعتصاب 1۵ای زمان اعتصاب را تا  سازمانده اعتصاب با صدور بیانیه« ای مدیریت گروه مرکزی پایپینگ و اکیپ پروژه»در همین روز، 

ان که تالش دارند کارگران را به طور فردی با وعده و وعید به سر کار باز گردانند، در هر کارگاه یک گروه واتساپی کارگران رهنمود داده شد برای حفظ اتحاد در برابر پیمانکار

 .تشکیل دهند و در برابر پیمانکاران متحد عمل کنند

ن با تجربه برای مذاکره به محل کار بروند و پس از آن که کارفرما تن از کارگرا ۵های آنان را پذیرفت، ابتدا  همچنین از کارگران خواسته شد در صورتی که پیمانکار تمامی خواست

 .قرارداد را با پذیرش همه شروط کارگران امضا کرد، کارگران به سرکار بازگردند

اب به پیمانکاران و کارفرمایان صادر و شرایط ای خط مرداد بیانیه 34کنندگان اعتصاب  های کارگران بودند، هماهنگ با افزایش تعداد پیمانکارانی که حاضر به مذاکره بر سر خواست

 :خود را برای پذیرش پیشنهاد کارفرمایان چنین اعالم کردند

 .کننده تنظیم قرارداد تایپی بر روی سربرگ  شرکت، با ذکر مطالبات کارگران، و مهر و امضای پیمانکار و ارسال آن به هیات هماهنگ

 .بیرن نامدار زنگنه وزیر نفت ناگزیر شد درباره اعتصاب نفت و مطالبات کارگران صحبت کند مرداد در هفدهمین روز اعتصاب، 47دوشنبه 

برخی از این اعتراضات مربوط به پیمانکاران »: کنند، از وزارت نفت سلب مسئولیت کرد و گفت ی پیمانکاران دسته دوم کار می او در ارتباط با مطالبات هزاران کارگر که به واسطه

 .«وده که بعضا ربطی به نفت نداشته استدسته دوم ب

اگر الزم باشد که از کارفرما بخواهم وظایف خود را انجام دهد کوتاهی »ای نامعلوم بسنده کرد و گفت  های کلی برای آینده وزیر نفت درباره مطالبات سایر کارگران پیمانی به وعده

مثال اگر کسی بگوید من دو برابر . همه باید وضع کشور را در نظر بگیریم… اما اگر فراتر از این باشد»… داشت؛ اما موضع او درباره خواست افزایش دستمزد صراحت . «کنم نمی

 .«توانم بکنم خواهم من کاری نمی حقوق می

هایی که  استی و سایر مطالبات، اعالم کردند در شرکتهای درخو ها ضمن تاکید بر حقوق آن. های پیمانکاری اتمام حجت کردند ای با شرکت شهریور سازماندهندگان اعتصاب در بیانیه ۶

 .یابد کارفرما به خواست کارگران تن ندهند، اعتصاب بطور نامحدود ادامه می

 نتایج اعتصاب

پیمانکاران و . گران به اعتصاب پیوستندی کار در برخی از مراکز همه. هزار کارگر شرکت داشتند 1۵ی سازماندهندگان، در اعتصابی که بیش از یک ماه ادامه یافت بیش از  به گفته

نهایت بسیاری از  های معمول برای درهم شکستن اعتصاب از قبیل تهدید، تالش برای ایجاد شکاف میان کارگران، و تطمیع کارگران منفرد استفاده کردند اما در مسئوالن تمامی شیوه

 .های آنان تن دادند به خواست پیمانکاران در برابر همبستگی و پایداری کارگران تسلیم شدند و

را در نظر « وضع کشور»خواست  در شرایطی که وزیر نفت کارگران را از خواست افزایش حقوق برحذر داشته و از آنان می. حقوق معوقه کارگران در بسیاری از مناطق پرداخته شد

 .ها را افزایش دهند بگیرند، بخشی از پیمانکاران حاضر شدند حقوق

 .میلیون تومان را نپذیرفتند 5پارس جنوبی هم کارگران افزایش دستمزد به  1۰در فاز . آبادان پیشنهاد افزایش دو میلیون تومان به حقوق کارگران را داد، کارگران نپذیرفتندپاالیشگاه 
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ی ساتراپ صنعت راندمان در پتروشیمی سبالن، پیمانکاری افشین پتروشیمی مرجان، سبالن، پلیمر آرین، پاسیان ایده نما، شرکت مهندسی و ساخت آرسن توسعه، شرکت فنی مهندس

ات کارگران اعتصابی را شجاعی، داریوش بهرود، حاجی قلی امینی، پیمانکاری لیموچی شرکت تهران جنوب، پتروپاالیش شرکت گاما و شرکت زاگرس نصب پیمانکاران مطالب

 .پذیرفتند

 :یکی از کارگران در هفدهمین روز اعتصاب نوشت

منم فقط گفتم در صورت اومدن تنها چیزی که . تازه گفته اگه کارتون اوکی باشه بیشتر هم میده. تومان بده 3تومان هست و تقبل کرده که  3شرکت به ما زنگ زده گفته حقوق کمپین »

 .«گفت مشکلی نداره. میخوام کپی از قرارداده

 

 :ع خبری محلیآخرین اخبار از سیستان وبلوچستان بنقل ازیک منب  -* 

ه سمت معترضان، اسفند،اعتراضات در سیستان وبلوچستان وارد چهارمین روز خود شده و اینترنت در استان همچنان قطع است و با تیراندازی ماموران امنیتی ب 5روز جمعه   -

 .شماری کشته و زخمی شدند

 .اهدان، خاش و ایرانشهرصورت گرفته است اسفند،اعتراضات پراکنده ای در شهرهای سراوان، سوران، ز 5روز جمعه  -

 .،معترضان به قتل سوختبران در منطقه پنجشیر میرجاوه اقدام با برپایی آتش اقدام به بستن جاده نمودند(اسفند5)جمعه شب  -

 .زکز قدرت را به آتش کشیدند،معترضان به قتل سوختبران، در منطقه آشار سربازدست به تجمع مقابل بخشداری زدند ودرب این م(اسفند5)جمعه شب  -

ه را در شهرهای مختلف گزارش های دریافتی تایید شده حاکی از آن است که حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات، از استان های همجوار نیروهای ضد شورش و یگان ویژ -

 .بلوچستان مستقر کرده است

  .گاه خودروهای زرهی و نیروهای یگان ویژه به سه شهر زاهدان ، ایرانشهر و سراوان را نشان میدهدویدیوهایی که توسط شاهدان عینی گرفته شده حرکت ده ها دست -

کرده که شماری  اسفند،در ادامه و گسترش اعتراضات، نیروهای امنیتی به سمت شهروندان در روستای پمپ از توابع جازموریان شهرستان رودبارجنوب تیراندازی 7روز پنج شنبه  -

 .اند زخمی شده

  .به طور  کامل قطع شده است اینترنت در شهرهای مختلف بلوچستان با اختالل جدی مواجه شده و در شهرهای بزرگتر  -

  .در مواردی برای چند ساعت درشهرهای جنوبی بلوچستان اینترنت های خانگی وصل شده و دوباره قطع شده اند

ی، نیروهای سپاه پاسداران، و خودروهای وابسته به ارگان های امنیتی در سرتاسر شهرزاهدان ، تقاطع ها و اماکن مرکزی و یگان های ضد شورش نیروی انتظامی، موتورهای نظام -

 .حاشیه شهر را گرفته اند

 .توصیف شده است« بسیار امنیتی»وضعیت منطقه قلعه بید، شورو، کورین  -
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  .شورو، کورین و قلعه بید را تحت فشار قرار داده تا اعتراضات را خاموش و معترضان را تحویل دهندهمچنین دستگاه های امنیتی، ریش سفیدان و معتمدان منطقه  -

 .کورین بازداشت شده اند تعداد زیادی از اهالی زاهدان و خصوصا معترضان در منطقه شورو و -

 ی شماری از ،ماموران امنیت(اسفند 7)برخی از زخمی ها نیز بازداشت  شده اند ازجمله پنج شنبه شب 

 .معترضان زخمی شده در شورو را از داخل بیمارستان همراه با ضرب و شتم بازداشت کردند

سعید از طایفه شه "فرزند یاردمحم، " زکریا از طایفه شه بخش"فرزند مالحسین، " عبدالجلیل شه بخش"هویت برخی از معترضان که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده به نام های 

 .به دست و یک گلوله دیگر به پایش اصابت کرده عنوان شده است گلوله  فرزند مال حسین که دو " عمر شه بخش"رزند یاردمحم، ف" بخش

 .شان کرده و بازداشت نمودندمنزل در شورو تعقیبابتدا عمر که زخمی بوده به بیمارستان منتقل شده و سپس نیروهای امنیتی با شناسایی او و کسانی که او را به بیمارستان منتقل کرده تا 

  .این افراد لحظه بازداشت، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به مکان نامعلومی منتقل شدند

 

 فراخوان تجمع اعتراضی  معلوالن تهران  -* 

مل و نقل جانبازان و معلوالن و استنکاف شهرداری تهران از اجرای آن دستگاه ون با هدف تجهیز سامانه ح 14همزمان با چهارمین سالروز مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر خرید 

های شهری و به نتیجه نرسیدن  پذیری در پروژه سازی و دسترس و ناتوانی شورای شهر تهران در ملزم نمودن شهرداری به اجرای قانون و مصوبات و رعایت ضوابط و مقررات مناسب

  .نماید ، کمپین معلوالن اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی میمکاتبات و جلسات متعدد با مدیران شهری

 15تا  3اسفند ازساعت  17چهارشنبه : زمان

 تهران پارک شهر خیابان بهشت مقابل شورای شهر تهران: مکان

 

 :آخرین خبرها آخرین از سیستان وبلوچستان بنقل ازیک منبع خبری محلی  -* 

 .زابل را مسدود کردند -رین مورد معترضان بلوچ مسیر ترانزیتی افغانستان زهک اعتراضات همچنان ادامه دارد و در آخ-

 .،معترضان به قتل سوختبران توسط سپاه، مسیر ورودی شهرچابهاررا بستند(اسفند 3) شنبه شب  -

 . ایرانشهر صورت گرفته است -چابهار  چابهار  و -اعتراضات مشابه در زهک، و مسیر ترانزیتی جاسک  -

 .ترضان به قتل سوختبران مسیر باهوکالت دشتیاری به سمت چابهار را هم بستندمع -
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 ضرب و شتم و بازداشت گسترده معترضان به کشتار سوخت بران -

 :نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف استان، معترضان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند -

  .نفر را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند ۰با تیراندازی به سمت معترضان، دست کم  اسفند ، مأموران آگاهی ایرانشهر 5روزجمعه /

  .از توابع شهرستان زاهدان توسط نیروهای ضد شورش بازداشت شدند" شورو"همچنین در این روز دستکم سه معترض در 

  .عنوان شده است" یحیی شکل زهی"هویت یکی از بازداشت شدگان ایرانشهر 

  .این سه نفر از طایفه شه بخش هستند. فرزند مالحسین عنوان شده است" عبدالجلیل"فرزند یار دمحم و " سعید"و " زکریا"اشت شدگان شورو هویت بازد

مأموران آگاهی با کشف مکان  .استبرده نیروهای آگاهی ایرانشهر به سمت معترضان شلیک کرده اند که بر اثر آن یحیی از ناحیه پا مجروح شده و به مسجدی در خیابان فردوسی پناه /

  .با وجود مراجعه خانواده و نزدیکان یحیی به مراکز درمانی، تاکنون خبری از وضعیت او در دسترس نیست .اختفای یحیی، او را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم انتقال داده اند

ساله بنام دانیال سعیدی فرزند غالم جان ساکن اسپیچ سراوان ، سبب جراحت او  10ه یک دانش آموز موتور سواراسفند ،نیروهای انتظامی با شلیک گلوله پالستیکی ب1روز چهارشنبه /

 .از ناحیه پا شدند

 .بران مرزی، شماری از سوخت بران بازداشت شدند اسفند، پس از تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سوخت  0روز دوشنبه /

  .سین ناروئی فرزند گل دمحم اهل روستای سرتختی شهرستان بمپور عنوان شده استهویت یکی از بازداشت شدگان ح

 

 :آخرین خبرها آخرین از سیستان وبلوچستان بنقل ازیک منبع خبری محلی  -* 

 .زابل را مسدود کردند -اعتراضات همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد معترضان بلوچ مسیر ترانزیتی افغانستان زهک -

 .،معترضان به قتل سوختبران توسط سپاه، مسیر ورودی شهرچابهاررا بستند(اسفند 3)به شبشن  -

 . ایرانشهر صورت گرفته است -چابهار  چابهار  و -اعتراضات مشابه در زهک، و مسیر ترانزیتی جاسک  -

 .معترضان به قتل سوختبران مسیر باهوکالت دشتیاری به سمت چابهار را هم بستند -

 شتم و بازداشت گسترده معترضان به کشتار سوخت برانضرب و  -

 :نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف استان، معترضان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند -

  .نفر را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند ۰اسفند ، مأموران آگاهی ایرانشهر با تیراندازی به سمت معترضان، دست کم  5روزجمعه /
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  .از توابع شهرستان زاهدان توسط نیروهای ضد شورش بازداشت شدند" شورو"مچنین در این روز دستکم سه معترض در ه

  .عنوان شده است" یحیی شکل زهی"هویت یکی از بازداشت شدگان ایرانشهر 

  .این سه نفر از طایفه شه بخش هستند. ن شده استفرزند مالحسین عنوا" عبدالجلیل"فرزند یار دمحم و " سعید"و " زکریا"هویت بازداشت شدگان شورو 

مأموران آگاهی با کشف مکان  .برده استنیروهای آگاهی ایرانشهر به سمت معترضان شلیک کرده اند که بر اثر آن یحیی از ناحیه پا مجروح شده و به مسجدی در خیابان فردوسی پناه /

  .با وجود مراجعه خانواده و نزدیکان یحیی به مراکز درمانی، تاکنون خبری از وضعیت او در دسترس نیست .وم انتقال داده انداختفای یحیی، او را بازداشت کرده و به مکانی نامعل

اوان ، سبب جراحت او ساله بنام دانیال سعیدی فرزند غالم جان ساکن اسپیچ سر 10اسفند ،نیروهای انتظامی با شلیک گلوله پالستیکی به یک دانش آموز موتور سوار1روز چهارشنبه /

 .از ناحیه پا شدند

 .بران مرزی، شماری از سوخت بران بازداشت شدند اسفند، پس از تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سوخت  0روز دوشنبه /

  .هویت یکی از بازداشت شدگان حسین ناروئی فرزند گل دمحم اهل روستای سرتختی شهرستان بمپور عنوان شده است

 

 تجمعات اعتراضی دامنه دار اهالی  راوه نسبت به احداث معدن مس در نزدیکی روستا در منطقه و مقابل ساختمان قوه قضائیه درتهران  - *

 بازداشت تعدادی از فعالین محیط زیست واهالی معترض روستا به دستور دادستان دلیجان

یجان دراستان مرکزی برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به احداث معدن مس در نزدیکی روستا از هفته آخر بهمن ماه ،اهالی روستای راوه از توابع شهرستان دل

 .تجمعاتی را  درمنطقه و مقابل ساختمان قوه قضائیه درتهران برپاداشتند

این معدن : جلوگیری از احداث معدن مس، به خبرنگاریک رسانه محلی گفتاسفند،یکی از اهالی این روستا در باره اعتراضات چند روز گذشته  اهالی این روستا جهت  14روزیکشنبه 

کیلومتری با روستا و تخریب های زیست محیطی که  5با مزارع مردم روستا و فاصله حدودا  ( متر344-444)مجوز اکتشاف گرفته است ولی با توجه به فاصله بسیار کم1353در سال 

 .ا به همراه داشته استبه بار می آورد، اعتراض اهالی منطقه ر

بنا بر شنیده ها در جداسازی مس از ناخالصی ها، از اورانیوم استفاده می شود و همین باعث می : وی علت اصلی اعتراضات اهالی روستا را آلودگی زیست محیطی معدن دانست و گفت

 .شود تا هوای منطقه تا چند ده کیلومتر آلوده شود

را حفاظت شده اعالم کرده است و ( منطقه پلنگ دره)محیط زیست قم منطقه ما  1334اوه زیر مجموعه محیط زیست استان قم محسوب می شود، در سال با توجه به اینکه ر: وی افزود

 .همین باعث شده تا محیط زیست هم نسبت به احداث این معدن معترض باشد چرا که احداث آن را مغایر با قوانین منطقه محافظت شده می داند

ولی پس از تاسیس و فروش : با بیان اینکه کارخانه سیمان در نزدیکی روستا قرار دارد و در زمان تاسیس آن توافق شد که یک درصد فروش آن به منطقه تعلق بگیرد، گفت وی

فق صورت گرفته، بدبین شدند و االن هم با توجه به تغییر نام معدن محصول کارخانه، این اتفاق نیفتاد و مردمی که برای تاسیس کارخانه سیمان مشتاق بودند با این عدم پایبندی به توا
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در حال حاضر هم عدم پایبندی به توافق صورت گرفته و  تجربه بدی که اهالی منطقه نسبت به کارخانه سیمان دارند باعث . مس، نسبت به احداث این معدن هم بدبین شده و معترضند

 .مس بیشتر شودشده تا اعتراضات نسبت به احداث معدن 

با ورود ماشین های حفاری معدن به منطقه به اوج خود رسید و مردم با تجمع در نزدیکی معدن خواستار توقف ( اواخر بهمن ماه)اعتراضات مردمی حدود یک هفته قبل : وی افزود

پس از . ن رفته و در مقابل ساختمان قوه قضائیه خواستار رسیدگی به مشکالت خود شدندپس از آن نیز برای پیگیری مطالبات خود، با در دست داشتن پالکارد هایی به تهرا. حفاری شدند

 .اق نیفتاده استاین اعتراض قرار شد کارشناس قوه قضائیه به همراه کارشناس محیط زیست به راوه آمده و موضوع را از نزدیک پیگیری کنند که فعال این اتف

این بازداشت ها که به دستور دادستان دلیجان انجام شد، باعث شد تا : یط زیست و تعدادی از اهالی منطقه در جریان اعتراضات اهالی، گفتوی با اشاره به بازداشت شدن نیروهای مح

 .تشنج در میان اهالی منطقه بیشتر شود

نامگذاری " دالی دلیجان"باشد ولی در حال حاضر این معدن " راوه"به نام مالک این معدن موافقت کرد اسم معدن : با مالک معدن انجام شد، گفت1351وی با اشاره به توافقی که سال 

 .شده است

متاسفانه این اتفاق رخ نداده و این عدم : ح کردوی با بیان اینکه سرمایه گذار این معدن در توافقات اولیه این قول را داد که برای احداث این معدن نظر اهالی منطقه را جلب کند، تشری

 .هالی منطقه در کنار خطراتی که احداث معدن برای منطقه و روستای راوه ایجاد می کند باعث شده تا روستاییان به این موضوع معترض باشندتوافق با ا

با توجه به . ه اعتراضاتی داشتنددر بازدیدی که از معادن مس کرمان داشتم متوجه شدم که در آن جا هم مردم منطق: وی با اشاره به مشکل مشابهی که در معادن مس وجود دارد، گفت

متری زمین، آب های زیر  544تا  044پروانه چرای دام در منطقه راوه داریم، زمانی که معدن احداث شود یک سری از مراتع از بین می روند؛ همچنین به علت حفاری 34اینکه تعداد 

که احداث این معدن مشکالت زیادی را برای اهالی منطقه به وجود می آورد ولی متاسفانه هیچ پیش بینی خاصی در واقع با توجه به این. زمینی و سطحی منطقه نیز تاثیر قرار می گیرد

 .نشده که چه نفعی به اهال منطقه می رساند

لی ترین حق اهالی منطقه است که از کارخانه ای که در این حداق: وی با بیان اینکه مسئولین نباید بخاطر اشتغال اهالی منطقه در کارخانه سیمان، منتی بر سر مردم روستا بگذارند، گفت

 .نزدیکی آنان فعالیت می کند، نفعی هم به آنان برسد و این منت گذاشتن ها مردم را آزرده خاطر می کند

این معدن، دستور توقف ساخت و ساز آن صادر شده تا پس از اعتراضات اهالی به احداث : وی با بیان اینکه فعال احداث این معدن متوقف شده است تا رسیدگی ها صورت پذیرد، گفت

 .قرار است جلسه ای بین اهالی و سرمایه گذار در فرمانداری دلیجان برگزار شود تا به نتیجه ای برسیم. بازرسی ها انجام شود و مجوز های الزم اخذ گردد

 

 زدیکی روستا در منطقه و مقابل ساختمان قوه قضائیه درتهرانتجمعات اعتراضی دامنه دار اهالی  راوه نسبت به احداث معدن مس در ن  -* 

 بازداشت تعدادی از فعالین محیط زیست واهالی معترض روستا به دستور دادستان دلیجان

ه احداث معدن مس در نزدیکی روستا از هفته آخر بهمن ماه ،اهالی روستای راوه از توابع شهرستان دلیجان دراستان مرکزی برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت ب

 .تجمعاتی را  درمنطقه و مقابل ساختمان قوه قضائیه درتهران برپاداشتند
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 این معدن: محلی گفت اسفند،یکی از اهالی این روستا در باره اعتراضات چند روز گذشته  اهالی این روستا جهت جلوگیری از احداث معدن مس، به خبرنگاریک رسانه 14روزیکشنبه 

کیلومتری با روستا و تخریب های زیست محیطی که  5با مزارع مردم روستا و فاصله حدودا  ( متر344-444)مجوز اکتشاف گرفته است ولی با توجه به فاصله بسیار کم1353در سال 

 .به بار می آورد، اعتراض اهالی منطقه را به همراه داشته است

بنا بر شنیده ها در جداسازی مس از ناخالصی ها، از اورانیوم استفاده می شود و همین باعث می : ی زیست محیطی معدن دانست و گفتوی علت اصلی اعتراضات اهالی روستا را آلودگ

 .شود تا هوای منطقه تا چند ده کیلومتر آلوده شود

را حفاظت شده اعالم کرده است و ( منطقه پلنگ دره)ط زیست قم منطقه ما محی 1334با توجه به اینکه راوه زیر مجموعه محیط زیست استان قم محسوب می شود، در سال : وی افزود

 .همین باعث شده تا محیط زیست هم نسبت به احداث این معدن معترض باشد چرا که احداث آن را مغایر با قوانین منطقه محافظت شده می داند

ولی پس از تاسیس و فروش : ن تاسیس آن توافق شد که یک درصد فروش آن به منطقه تعلق بگیرد، گفتوی با بیان اینکه کارخانه سیمان در نزدیکی روستا قرار دارد و در زما

شدند و االن هم با توجه به تغییر نام معدن  محصول کارخانه، این اتفاق نیفتاد و مردمی که برای تاسیس کارخانه سیمان مشتاق بودند با این عدم پایبندی به توافق صورت گرفته، بدبین

در حال حاضر هم عدم پایبندی به توافق صورت گرفته و  تجربه بدی که اهالی منطقه نسبت به کارخانه سیمان دارند باعث . س، نسبت به احداث این معدن هم بدبین شده و معترضندم

 .شده تا اعتراضات نسبت به احداث معدن مس بیشتر شود

با ورود ماشین های حفاری معدن به منطقه به اوج خود رسید و مردم با تجمع در نزدیکی معدن خواستار توقف ( بهمن ماهاواخر )اعتراضات مردمی حدود یک هفته قبل : وی افزود

پس از . ود شدندبه مشکالت خ پس از آن نیز برای پیگیری مطالبات خود، با در دست داشتن پالکارد هایی به تهران رفته و در مقابل ساختمان قوه قضائیه خواستار رسیدگی. حفاری شدند

 .اق نیفتاده استاین اعتراض قرار شد کارشناس قوه قضائیه به همراه کارشناس محیط زیست به راوه آمده و موضوع را از نزدیک پیگیری کنند که فعال این اتف

ین بازداشت ها که به دستور دادستان دلیجان انجام شد، باعث شد تا ا: وی با اشاره به بازداشت شدن نیروهای محیط زیست و تعدادی از اهالی منطقه در جریان اعتراضات اهالی، گفت

 .تشنج در میان اهالی منطقه بیشتر شود

اری نامگذ" دالی دلیجان"باشد ولی در حال حاضر این معدن " راوه"مالک این معدن موافقت کرد اسم معدن به نام : با مالک معدن انجام شد، گفت1351وی با اشاره به توافقی که سال 

 .شده است

متاسفانه این اتفاق رخ نداده و این عدم : ح کردوی با بیان اینکه سرمایه گذار این معدن در توافقات اولیه این قول را داد که برای احداث این معدن نظر اهالی منطقه را جلب کند، تشری

 .ه ایجاد می کند باعث شده تا روستاییان به این موضوع معترض باشندتوافق با اهالی منطقه در کنار خطراتی که احداث معدن برای منطقه و روستای راو

با توجه به . در بازدیدی که از معادن مس کرمان داشتم متوجه شدم که در آن جا هم مردم منطقه اعتراضاتی داشتند: وی با اشاره به مشکل مشابهی که در معادن مس وجود دارد، گفت

متری زمین، آب های زیر  544تا  044منطقه راوه داریم، زمانی که معدن احداث شود یک سری از مراتع از بین می روند؛ همچنین به علت حفاری  پروانه چرای دام در34اینکه تعداد 

ورد ولی متاسفانه هیچ پیش بینی خاصی در واقع با توجه به اینکه احداث این معدن مشکالت زیادی را برای اهالی منطقه به وجود می آ. زمینی و سطحی منطقه نیز تاثیر قرار می گیرد

 .نشده که چه نفعی به اهال منطقه می رساند

این حداقلی ترین حق اهالی منطقه است که از کارخانه ای که در : وی با بیان اینکه مسئولین نباید بخاطر اشتغال اهالی منطقه در کارخانه سیمان، منتی بر سر مردم روستا بگذارند، گفت

 .عالیت می کند، نفعی هم به آنان برسد و این منت گذاشتن ها مردم را آزرده خاطر می کندنزدیکی آنان ف
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پس از اعتراضات اهالی به احداث این معدن، دستور توقف ساخت و ساز آن صادر شده تا : وی با بیان اینکه فعال احداث این معدن متوقف شده است تا رسیدگی ها صورت پذیرد، گفت

 .قرار است جلسه ای بین اهالی و سرمایه گذار در فرمانداری دلیجان برگزار شود تا به نتیجه ای برسیم. شود و مجوز های الزم اخذ گرددبازرسی ها انجام 

 

 تجمع اعتراضی اعضای مالباخته تعاونی مسکن کارگران برق منطقه ای تهران مقابل فرمانداری هشتگرد  -* 

 .مالباخته تعاونی مسکن کارگران برق منطقه ای تهران دست به تجمع مقابل فرمانداری هشتگرد زدند اسفندبرای باری دیگر، اعضای 3روزشنبه 

، تعاونی مسکن کارگران برق تهران اقدام به عضوگیری می کند تا برای این افراد زمین تهیه کند، 71الی  74بنابه گزارش رسانه ای شده،ماجرا از این قرار است که بین سال های 

 .سیاست دولت بر این بود که مردم در این شهرک ها اسکان پیدا کنند. ای هشتگرد آن زمان جزء شهرک های اقماری بوده و هم ردیف با چند شهرک تهران بوده استزمین ه

اجعه می کنند و درخواست کننده زمین از تعاونی بیشتر شد، مدیران تعاونی اقدام به خرید اراضی کرده و با تبلیغاتی که دولت روی هشتگرد انجام داده بود، مردم عادی هم به تعاونی مر

هکتاری را در قالب های مختلف خریداری کرده و درصدد پیگیری روال قانونی 444هکتاری و 144تعاونی پس از عضوگیری مبلغی را از انها دریافت می کرد، تعاونی زمین های 

   .می شود

سال است که در مراجع قضایی پیگیری  45هزار مالباخته به دادگاه می رود و  44با شکست هایی مواجه می شود، به گونه ای که پرونده با  با تغییر مدیران و تغییر سیاست ها، تعاونی

 .تعاونی بودمدیره  می شود ومردم هم به تنگ آمده اند، اما مشکلی که باعث شد اعضای تعاونی روز شنبه مقابل فرمانداری هشتگرد تجمع کنند تصمیم اعضای هیات

است که با چرا غ سبز فرمانداری این شهرستان همراه شده است،  1007اخیرا اداره ثبت هشتگرد به درخواست تعاونی برق تهران در نالش برای تغییر حد غربی پالک فرعی 

 .ز دست مردم هستندمالباختگان معتقدند با توجه به افزایش قیمت زمین، نهادها و عده ای از افراد درصدد خارج کردن زمین ا

 هزار نفر از اعضای تعاونی برق کارگران را تحت شعاع قرار داده و آنها را در عمل مالباخته می کند، تجمع کنندگان در حاشیه اعتراض خود 3با توجه به اینکه تصمیم مذکور قریب به 

 .بیانیه ای را هم با مضمون مطالبات  اعضا منتشر کردند

 

 رگران شیر پگاه تهران نسبت به عدم بازگردندان زمین هایشان و وعده های توخالی مسئوالن مقابل ساختمان قوه قضائیهتجمع اعتراضی کا  -* 

ئوالن دست به توخالی مس اسفند، کارگران شیر پگاه تهران درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم بازگردندان زمین هایشان در منطقه تهران پارس و وعده های 14روز یکشنبه 

 .تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه زدند

های خود که ازسوی یکی از نهادها تصرف  ها در دریافت زمین برپایه گزارش رسانه ای شده،این چندمین بار در یک الی دو سال اخیر است که این کارگران در اعتراض به خلف وعده

 .به نشانه اعتراض تجمع کرده بودند35و چندین روز متوالی در اسفند ماه سال  37، شهریور ماه سال 31اه سال ها فروردین م آن. کنند شده، تجمع اعتراضی برگزار می

اه عالرغم گرفتن حکم تخلیه از دستگ)های مسکونی خود  هزار متر از زمین 154نفر از کارگران خانواده شیر پگاه تهران منتظر دریافت  744چندین سال است : تجمع کنندگان گفتند

 .ها صاحب  یک سرپناه شویم ها انتظار چه زمانی قرار است با این زمین شود و معلوم نیست پس از سال هستند ولی هیچ پاسخ روشنی به ما داده نمی( قضایی
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هزار متر را در محدوده شهرک  154سعت حدود کارگر این واحد صنعتی، قطعه زمینی به و 744دار کردن بیش از  سال پیش صنایع شیر پگاه برای خانه44از قرار معلوم از حدود 

اند به  ها بعدا توسط یکی از نهادها تصرف شده و کارگران پگاه عالرغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضایی هنوز نتوانسته ظاهرا این زمین. کند حکیمیه تهران پارس تهیه و واگذار می

 .های خود برسند زمین

های مسکونی تحویل کارگران داده شود اما همچنان معطل  اقدام که با حمایت مدیریت سابق مجموعه پگاه تهران همراه بود قرار شد دو ماه پیش زمیندر آخرین : یکی از معرضین افزود

 .گیرد هستیم و هیچ اقدامی از سوی مسئوالن این نهاد صورت نمی

 

 دزدی ایلنا خبرگزاری خانه کارگراز جیب خبرنگارانش  -* 

به نسبت یکسال کار »تخلف کارفرمای این خبرگزاری درحالی است که متن مصرح قانون کار . نا عیدی خبرنگاران را معادل دو برابر پایه دستمزد پرداخت کرده استخبرگزاری ایل

. ما در متن قانون به آخرین مزد اشاره شده استکرد ا را مطرح می« پایه مزدی»متن قانون در صورت لزوم . را رقم عیدی در نظر گرفته است« معادل شصت روز آخرین مزد کارگر

های دیگر مزدی همچون حق مسکن،حق خوار و بار و بن کارگری از جمله مزایای اجباری مزد به حساب آمده و در نتیجه در تعریف مزد قرار  ضمن اینکه براساس قانون کار مولفه

  .گیرد می

اخیراً نیز مسئوالن خانه . اند ی حقوق کارگران شاغلش را پایمال کرده که اعضای خانه کارگر خود را حامیان کارگران نامیدهاین خبرگزاری خانه کارگر درحال در اقدامی ضدکارگر

گران و بازنشستگان سازی کار حقوق بی کارگر برای انشقاق و تحدید اعتراض و تجمع بازنشستگان، یک روز قبل از روز اعالم تجمع فعاالن مستقل بازنشستگان اعالم تجمع کرده و در

  .اند نقش داشته

 .این روند درحالی است که وزارت کار بر پرداخت عیدی نظارتی ندارد. کند ای نیست که در پرداخت عیدی به خبرنگاران تخلف می خبرگزاری ایلنا تنها رسانه

 نگاران مستقل ایران کانال روزنامه:منبع

 

ته،زخمی وبازداشتی وهمچنین معترضان جان باخته،زخمی وبازداشتی به قتل سوختبران بدست سپاه پاسداران ونیروهای امنیتی آخرین اطالعات درباره سوخت بران جان باخ  - *

 :ازیک منبع خبری محلی بنقل

 :اسامی سوختبران جان باخته براثر شلیک مستقیم سپاه پاسداران+

  یحیی گنگوزهی فرزند علی خان -1

  عبدالرحمان شهرسان زهی -4

  بدی شهرسان زهی فرزند بهارشاهع -3

 سلمان شهرستان زهی اهل مهرستان -0
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 رحمان بخش دهواری فرزند بهارشاه اهل سوران -5

 عبدالوهاب دامنی اهل تابدیم -1

 انس صاحب زاده ساکن شمسر سیدآباد -7

  عبدالغفور توتازهی -5

 دمحم میربلوچ زهی -3

 اوانساله فرزند بشیر اهل سر 17دمحم نصرت زهی -14

 اسامی سوختبران زخمی شده توسط سپاه+

 بهزاد آزادی فرزند رسول بخش اهل مهرستان -1

 ادریس بلوچ زهی فرزند حسن اهل روستای بلبل -4

  دمحم مندازهی اهل سرجنگل کورین -3

  سلمان فرزند جنگهان اهل پرکن سوران -0

 عبدالستار دهواری فرزند خیردمحم اهل روستای کلپورگان -5

 :سوختبر بازداشتی اسم+

 حسن ناروئی فرزند گل دمحم اهل روستای سرتختی شهرستان بمپور

 :اسامی معترضان جان باخته به قتل سوختبران براثر تیراندازی سپاه پاسداران ونیروهای امنیتی+

 ساله 13حسن دمحم زهی کودک  -1

 حاج دمحمصالح معتقدی -4

 :معترضان زخمی به قتل سوختبران اسامی +

 عمر شه بخش فرزند مالحسین -1

 یحیی شکل زهی -4
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 ساله فرزند غالم جان 10دانیال سعیدی دانش آموز  -3 

 مهدی شه بخش -0 

 :اسامی معترضان بازداشتی به قتل سوختبران+

  دمحم شهرسان زهی فرزند کاهم داد اهل مهرستان -1

  ساله فرزند لهداد اهل مهرستان 11عزیز شهرسان زهی  -4

 رزاده فرزند عبدالغفور ساکن روستای دزکدمحم د -3

  عبدالجلیل شه بخش فرزند مالحسین -0

  عمر شه بخش فرزند مالحسین -5

  زکریا از طایفه شه بخش فرزند یاردمحم -1

  سعید از طایفه شه بخش فرزند یاردمحم -7

 یحیی شکل زهی -5

 ایرج دهواری اهل سراوان -3

 عبدالطیف ملک زاده اهل سراوان -14

نترنت و جو شدید امنیتی اسفند همین منبع،تعداد سوختبران و معترضان کشته، زخمی و بازداشت شده بیشتر از آمار فعلی است اما به دلیل عدم دسترسی، اختالل در ای 11به گزارش 

 .تاکنون آمار دقیق و هویت آنان در دست نیست

 

 ت تحقیقات مستقل کیفری قرار گیردبران محروم باید تح قتل سوخت:سازمان عفو بین الملل  -* 

اسفند در نزدیکی شهر سراوان، در استان سیستان و  0بران غیرمسلح در روز  سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران به شکل غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار علیه جمعی از سوخت

  .الملل را به طرزی فاحش نقض کرده است در حقوق بین« حق حیات ضابطه ممنوعیت سلب بی»بلوچستان، استفاده کرده است و بدین ترتیب، اصل 

دهند که در آن  اند، نشان می یابی و تایید شده الملل مکان سازمان عفو بین« آزمایشگاه شواهد بحران»های قربانیان، همراه با فیلم های ویدئویی که توسط  شهادت شاهدان عینی و خانواده

اند و باعث کشته و زخمی شدن  بران غیرمسلح، متعلق به اقلیت ستمدیده بلوچ، شلیک کرده مستقر در پاسگاه نظامی شمسر، با سالح گرم به سمت سوخت روز، ماموران سپاه پاسداران،

 .اند چندین نفر شده
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ایی را نسبت  رحمانه اعتنایی بی به سوی گروهی از افراد غیرمسلح، بینیروهای امنیتی ایران با آتش گشودن »: الملل گفت دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین

شان  کسانی که علیه. المللی، انجام شود های صورت گرفته، تحقیقات فوری و مستقل کیفری، مطابق با استانداردهای بین ضرورت دارد که در خصوص قتل. اند ها روا داشته به جان انسان

  «.دارد باید به صورت عادالنه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه شوند مدارک و شواهد قابل قبول وجود

. المللی در خصوص استفاده از سالح گرم است ها به موازین بین توجهی کامل آن دهنده بی شان از سالح گرم نشان بار توجیهات ارائه شده از سوی مقامات ایران برای استفاده مرگ»

ها و تضمین این امر که نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از  ها انسان گذاری و حفاظت از جان شان در خصوص احترام ی وظایف شرمانه دهنده نقض بی نها همچنین نشا آن اظهارات 

 «.زنند، است های فراقضایی نمی سالح گرم دست به اعدام

ل خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی مجاز است و استفاده عمدی و کشنده از سالح گرم تنها در صورتی قابل المللی، استفاده از سالح گرم تنها برای دفاع در مقاب طبق قوانین بین

 .ناپذیر باشد کامالً اجتناب  ها توجیه است که این عمل برای محافظت از جان انسان

دهند كه اقدامات آنها به  كنند، آنها یا قصد كشتن دارند یا اهمیتی نمی افراد غیرمسلح استفاده می وقتی نیروهای امنیتی با اراده و بر خالف قانون از سالح گرم علیه»: دیانا الطحاوی گفت

شوند و بنابراین باید  های حاصل از چنین اقدامات غیرقانونی نه تصادفی بلکه عمدی محسوب می المللی، قتل در هر صورت، طبق قوانین بین. شود ها می احتمال قوی موجب مرگ انسان

 «.های فراقضایی مورد تحقیق قرار گیرند ت عنوان اعدامتح

 

 کارگران بازیافت زباله شهرداری تهران قربانی درگیری های مسلحانه  پیمانکاران  -* 

ا را با قمه و چوب مورد ضرب و شتم ما زباله ها را در ساعات پایانی شب جمع آوری می کردیم که در همین حین یک گروه به ما حمله کردند و م: یک کارگر مجروح این درگیری ها

 . قرار دادند و این اتفاق چندین بار رقم خورده است و عمال ما امنیت خود را از دست داده بودیم

و اوباش را اجیر می کند  یکی از پیمانکاران عده ای از اراذل:اسفند،رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در این خصوص به خبرنگاررسانه ای گفت 14روزسه شنبه 

 .و با سالح سرد و شبه سالح گرم به کارگران یک پیمانکار دیگر حمله ور می شوند و آن ها را شبانه مورد ضرب و شتم قرار می دهند

 .است شهرداری تهران درگیری هایی ایجاد شده 3بازیافت زباله در تهران به وضعیت مافیایی درآمده است و در منطقه : وی ادامه داد

یکی از این . زباله بوده است پیمانکاران فراوانی در حوزه زباله در تهران فعالیت می کنند، اتفاقی که رقم خورده است، درگیری میان دو پیمانکار جمع آوری و بازیافت: او ادامه داد

 .شرکت ها این اراذل و اوباش را اجیر کرده بود 

 

 ر اعتراض به تأیید حکم یازده سال زندان آرش گنجی در دادگاه تجدید نظری کانون نویسندگان ایران د بیانیه  -* 

وکالی او، ناصر زرافشان و راضیه زیدی ابال غ حکم یازده سال زندان آرش کنجی، نویسنده، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران، در دادگاه تجدید نظر تأیید و در تاریخ نهم اسفند به  

عضویت و همکاری با گروهک مخالف "و " تبلیغ علیه نظام"، " اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی"های ناروایی چون  ه سال جاری بر مبنای اتهاماین حکم  در دی ما. شد

ی  که در برگیرنده" ای بزرگ لید کوچک، دروازهک"در دادگاه بدوی به ریاست قاضی عموزاد صادر شده بود و مصداق اتهام های یاد شده چیزی نبود جز ترجمه و انتشار کتاب " نظام
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اهالی . صدور این حکم سنگین و ظالمانه اعتراضات گسترده ای در پی داشت. ی تحوالت کردستان سوریه پس از رهایی از چنگال دولت اسالمی داعش ها و مقاالتی است درباره گزارش

با وجود این، دادگاه تجدید نظر بدون اعتنا به . ق بشر و آزادی بیان در داخل و خارج کشور به این حکم اعتراض کردندفرهنگ، شاعران و نویسندگان مستقل و چندین  نهاد مدافع حقو

دارد، حاکی از آن ای دور و دراز  ی چنین رویه ای در دستگاه قضایی کشور که سابقه سیطره. این اعتراضات و با زیرپا گذاشتن موازین دادرسی عادالنه، حکم اولیه را عینا تایید کرد

ها بهای  پرشمارند شاعران، نویسندگان، هنرمندان و سخنورانی که در این سال. است" امنیتی"هایی چون فرهنگ و آزادی اندیشه و بیان، نگاهی  است که نگاه این دستگاه به مقوله

گفتنی است هم اکنون پنج عضو کانون . اند و می پردازند س عدم امنیت شغلی پرداختهی نگاه امنیتی بر دستگاه قضایی کشور را با زندان، سانسور، خودسانسوری و احسا سیطره

 .برند ای در زندان به سر می نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن، گیتی پورفاضل و علیرضا نوری برای پرداختن چنین هزینه

کند و خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای زندانی خود و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی  سال زندان آرش گنجی را قاطعانه محکوم می ی یازده کانون نویسندگان ایران حکم ظالمانه

 .است

1333/14/13 

 میلیون تومان را برافرازیم 91اسفند پرچم مطالبه افزایش حداقل دستمزد به باالی  97در تجمع روز   -* 

اند تا متحد و یکپارچه پرچم مطالبه افزایش حداقل مزد به باالی  لی فوالد اهواز تا کارگران صنایع نفت، از بازنشستگان تامین اجتماعی تا معلمان به میدان آمدهکارگران ایران از گروه م

 .میلیون تومان را برافراشته نگاه دارند 14

 .دارند تا حداقل مزدی چندین برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر ایران تحمیل کنند کارفرما و نمایندگان فرمایشی کارگری قصد  امسال نیز نمایندگان دولت و

 .میلیون تومان را فریاد میزنند و خواهان مزدی بر پایه تأمین سبد معیشت واقعی هستند 14کارگران ایران یکصدا حداقل مزد باالی 

 .صبح در محل وزارت کار دست به تجمع اعتراضی خواهیم زد 14/34ساعت  اسفند 17معلمان در روز   در همین راستا، کارگران و بازنشستگان و

 کارگران و همسرنوشتان؛

 .میلیون تومان در این تجمع بزرگ حضور خواهیم یافت 14با برافراشته نمودن خواست افزایش حداقل مزد به باالی 

  اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 شاغل و بازنشسته بر مبنای نرخ تورم واقعی کارزار تقاضای افزایش حقوق کارمندان  -* 

هاي اجرایي براساس  نظام پرداخت كارمندان دستگاه  35و اصالح شده در سال  135۶قانون مدیریت خدمات کشوری  ،  مصوب سال   ۶۰و  14۵نظر به این که بر اساس  مواد 

از حاصل از نتایج ارزشیابي عوامل ذکر شده در این فصل ضرب در ضریب ریالي، مبناي تعیین حقوق و هاي مذكور خواهد بود و امتی ارزشیابي عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگي

و با توجه به تبصره ی همین ماده ضریب ریالي مذكور می باید با . گردد گیرد و براي بازنشستگان و موظفین یا مستمري بگیران نیز به همین میزان تعیین مي مزایاي كارمندان قرار مي

و از آن جا که در بسیاری از سال ها پیش و پس از تصویب این قانون  ،  . رسید بیني و به تصویب مجلس شوراي اسالمي مي جه به شاخص هزینه زندگي در الیحه بودجه ساالنه پیشتو
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و بازنشستگان عزیز می خواهیم که با امضای این کارزار  ،  به اجرای دقیق افزایش حقوق ها به مراتب  ، حتی کم تر از تورم رسمی اعالم شده بوده  ،  به این وسیله از تمامی شاغالن 

  .قانون مدیریت خدمات کشوری  ،  یعنی افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم  ،  تاکید نمایند ۶۰و  14۵مواد  

کلف به اجرای این قانون و حتی پرداخت مابه التفاوت سنوات گذشته به شاغالن و الزم به یاد آوریست که  بعضی  آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و محاسبات نیز دولت ها را م

 .بازنشستگان کرده است

 .لطفا نام و نام خانوادگی خود را به فارسی تایپ کنید

viewform/PIZjIgw3iva1gTFZqcOfy3h7p335YA_pJ4_vPKY1ehNmp3FAIpQLScr1/e/d/forms/com.google.docs://https 

 (تهران)کانال کانون صنفی معلمان ایران:منبع

 

 اسفند از شهرستان ها 97گزارشاتی از تجمعات بازنشستگان در   -* 

ی بازنشستگان و کارگران دراعتراض به وضعیت سخت معیشتی و دستمزد ناچیز در تهران و همزمان در دهها شهر اسفند ماه دو تجمع اعتراضی از سو97امروز یکشنبه  -9

  . درکشور برگزارگردید

صی ها به خشونت کشیده امی ولباس شختجمع اول در مقابل سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار ازساعت ده وپانزده دقیقه درحال شکل گیری بود که با هجوم وحشیانه نیروهای انتظ

 . شد وبازنشستگان وکارگران مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند و تعدادی از کارگران و بازنشستگان توسط پلیس با خشونت تمام دستگیر شدند

 . آباد و اردبیل ، اهواز بصورت همزمان برگزار گردیدتجمع دیگری هم درمقابل مجلس تهران و شهرهای کرج ، رشت ،اراک ، مشهد ،کرمانشاه، خراسان شمالی بجنورد ، تبریز ،خرم 

یار فکور روزنامه نگار اقتصادی،  اسعد اسامی بازداشت شدگان تجمع مقابل وزارت کارتا تنظیم این گزارش عبارتند از  اسماعیل گرامی از بازنشستگان فرهنگی و فعال کارگری ، کام

 .ی احتمالی دیگر تا این لحظه اطالعی دردسترس نمی باشدمفتاحی کارگر اسنپ فود میباشند از بازداشتی ها

 .بازداشت شدگان به پایگاه هفتم پلیس امنیت منتقل شده اند

 اسفند در مقابل وزارت کار و ضرب و شتم و بازداشت تجمع کنندگان 97هجوم وحشیانه پلیس به تجمع یکشنبه  -1

کار، از صبح ساعت هشت تعداد زیادی نیروی  اسفند مقابل وزارت 17یکای کارگران شرکت واحد برای تجمع در روز یکشنبه با توجه به فراخوان چند تشکل مستقل بازنشستگان و سند

ه مجاور کارو ساختمان تامین اجتماعی ک پلیس به هیچ کسی اجازه ایستادن در مقابل وزارت. کار مستقر شدند و شماری پلیس زن نیز حضور داشت انتظامی در داخل و بیرون وزارت

 .داد وزارت کار است نمی

پس . تعدادشان به حدود صد تن رسید 14:34کار هست، شکل گرفت که تا ساعت  راه بهبودی که در نزدیکی وزارت غربی چهار ای حدود چهل نفر در ضلع شمال هسته 14:1۵از ساعت 

هایی از تجمع  هسته. تعداد از جوانان را بازداشت کرد پلیس بازنشستگان را به شدت ضرب و جرح کرد راه حمله کرد و شماری از بازنشستگان و از آن پلیس به تجمع کنندگان در چهار

 .کار نیز برای جلوگیری از تجمع بسته شد برای ساعتی درب مترو نزدیک وزارت. راه بهبودی شکل گرفت که پلیس متفرق کرد غربی چهار نیز در مقابل مترو همچنین در ضلع جنوب

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9ehNmp1vPKY_0pJ_YA995p7h9gTFZqcOfy1iva9PIZjIgw/viewform
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اند که اسامی آنها مشخص  کند و شمار دیگری از بازنشستگان و جوانان حاضر در تجمع بازداشت شده فود کار می ور روزنامه نگار اقصادی و اسعد  مفتاحی که در اسنپکامیار فک

 .نیست

زنی بر سر  تجمع اعتراضی و اعتصاب برای چانه. کند م میگری پلیس را محکو سندیکای کارگران شرکت واحد یورش وحشیانه پلیس و جلوگیری از تجمع و بازداشت همراه با وحشی

تواند در برابر  گری پلیس عامل سرمایه همیشه نمی وحشی. کنیم مزد حق کارگران و بازنشستگان است و از جوانان حامی طبقه کارگر که در تجمع امروز مشارکت داشتند قدردانی می

های مستقل کارگری و  سندیکا تشکل. شدگان امروز باید فوری آزاد گردند بازداشت. ران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران گرددکارگران سد ایجاد کرده و مانع از اعتراضات کارگ

 .خواند می شدگان فرا بازنشستگان و حامیان طبقه کارگر را به حمایت از بازداشت

  کار بازداشت شدند اسفنند مقابل وزارت 97ل در اسنپ فود و چند تن دیگر در تجمع اسماعیل گرامی بازنشسته، کامیار فکور خبرنگار اقتصاد، اسعد مفتاحی شاغ -9

کار که با فراخوان سندیکاها و تشکالت مستقل بازنشستگان و کارگران برگزار شد چند تن از شرکت کنندگان در تجمع با خشونت و  اسفند در تجمع مقابل وزارت 17صبح امروز 

ها افراد بیشتری  بنابر گزارش. فود بازداشت شدند اسماعیل گرامی بازنشسته، کامیار فکور خبرنگار اقتصادی و اسعد مفتاحی شاغل در اسنپ. اشت شدندکشان بر روی زمین بازد کشان

 .شان مشخص نیست اند که اسامی بازداشت شده

کرد و نیروهایی زیادی را برای جلوگیری از تجمع امروز در مقابل وزارت کار مستقر کرده ها و مردهای بازنشسته که سن باالیی هم دارند ضرب و شتم  در این تجمع پلیس وحشیانه زن

 .بود

شرکت کنندگان در تجمع را قویا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اقدامات وحشیانه پلیس برای جلوگیری از تجمع، ضرب و شتم بازنشستگان و بازداشت 

 .خواند سندیکا تشکالت مستقل کارگری و بازنشستگان را به حمایت از بازداشت شدگان فرامی. باشد قید و شرط ایشان می واهان آزادی فوری و بیکند و خ محکوم می

 :اتحادیه آزاد کارگران ایران+

 تجمع کارگران در مقابل وزارت کار مورد یورش نیروهای امنیتی قرارگرفت -9

روهای طبق فراخوان قبلی امروز در مقابل وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند که مورد هجوم وحشیانه نی کارگران و بازنشستگان و معلمان

 .امنیتی قرار گرفت و تجمع کارگران را سرکوب کرده و تعدادی را نیز بازداشت کردند

قانون کار که افزایش مزد را بر  ۰1میلیون تومان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، اجرای ماده  14دستمزد به باالی کارگران و معلمان و بازنشستگان با خواسته افزایش 

زاری تجمع در و مطالبات صنفی و معیشتی اقدام به برگ قانون تامین اجتماعی و رفع مشکالت بیمه تکمیلی و دیگر خواست  3۶اساس تأمین سبد معیشت مبتنی میگرداند، اجرای ماده

 .مقابل وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی نمودند

های مستقل کارگری،  و ساختمانی و تمامی تشکل فراخوان این تجمع مورد حمایت کارگران مراکز مختلف کارگری از جمله کارگران فوالد، کارگران غیر رسمی نفت، کارگران فصلی 

 .بازنشستگان و معلمان قرار گرفته بود

اند که تاکنون اسامی سه نفر از آنان به نامهای کامیار فکور، اسماعیل گرامی و اسعد مفتاحی  کنندگان نیز دستگیر شده جوم نیروهای امنیتی و انتظامی به این تجمع تعدادی از تجمعدر ه

 .اعالم شده است و اخبار تکمیلی آن متعاقباً اعالم خواهد شد
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و انتظامی به کارگران  کننده درود میفرستد و ضمن ابراز انزجار از هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی  ی کارگران و بازنشستگان و معلمان تجمعاتحادیه آزاد کارگران ایران به تمام

فالکتبار معیشتی برنخواهند کارگران و دیگر مزدبگیران ایران دست از تالش خود در اعتراض به وضعیت . کننده، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان است تجمع

 .داشت و متحدانه برای افزایش دستمزد و تحقق دیگر مطالباتشان به مبارزاتشان ادامه خواهند داد

 33اسفند  17 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 اسعد مفتاحی آزاد شد -1

 .سرای اوین آزاد شداسعد مفتاحی که صبح امروز در تجمع کارگران مقابل وزارت کار دستگیر شده بود از داد

 ! اسفند بازنشستگان تهران  مقابل وزارت کار تهران97گزارشی از تجمع+

 ! حکومت نظامی بر قرار شد 

اعالم شده  14:34پیش از آعاز تجمع که در ساعت   .،مانع  تجمع بازنشستگان  و شاغلین شدند   از ابتدای صبح امروز انبوهی از ماموران امنیتی و لباس شخصی با محاصره محل تجمع

 .بود نیروهای یگان ویژه مانع از ایستادن افراد در محل میشدند

ردند و نیروهای امنیتی با اعمال خشونت بعد از ممانعت از گردهمایی تجمع اعتراضی بازنشستگان، تجمع کنندگان نبش خیابان مجاور وزارت کار با سر دادن شعارهای کوبنده مقاومت ک

    .نه زدند، دست به هجوم وحشیا

 .سال از زندگی حود را در عرصه تولید اجتما عی از دست دادند، چه توجیهی میتواند داشته باشد؟؟؟ 34که  این رفتار سرکوبگرانه علیه کسانی 

 دفاع بازنشستگان از معیشت و حق زندگیشان جرم است   که اینچنین  مورد تهاجم و بگیر و ببند قرار گرفتند؟؟

 !بازنشستگان نباید به منابع صندوقهایشان دسترسی داشته و همچنان به حقوق  حقیرانه ی خود تن دهند" ه حاکمیت اصرار داردموضوع این است ک

 ".پای میفشاریم  ما هر گونه تعرض به تجمعات اعتراضی را محکوم کرده و همچنان بر این حق خو در دفاع از منافعمان

 .ولی خبری بر مبنای دستگیری آقای اسماعیل گرامی فعال کارگری منتشر شده است از تعداد دستگیر شدن اطالع دقیقی نیست 

 بازنشسته بیدار معترض

 شورای بازنشستگان ایران

 گزارشی دیگر از تجمع امروز درخیابان آزادی تهران+

 .ن رفتیمما با فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به این سازمان برای پیگیری مطالبات 33اسفند  17یکشنبه 

 .قبل از رسیدن به وزارت کار، ماموران نیروی انتظامی مانع حرکت بازنشستگان به سوی این دو نهاد می شدند
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 .شد تعدادی از جوانان دانشجو هم به ما ملحق شدند ها بیشتر می رفته رفته تعداد بازنشسته

. کردند اما همه محکم ایستاده بودند زنان پلیس هم کمکشان می. ندگو آوردند و سعی در متفرق کردن داشتندنیروی انتظامی با فشار سعی در پراکندن ما داشت و وقتی حریف نشدند بل

 :کردیمرفتیم، از آنجا شعار دادن را شروع   های غول آسا زنجیری درست کردند و به ما فشار شدید آوردند که جمعیت متفرق شود اما همچنان با فشار از پشت سر جلو می ها با بدن پلیس

 ها دالریه هزینه/حقوق ما ریالیه

 هرگز ندیده ملتی/عدالتی این همه بی

 بالی جان مردم/گرانی تورم

 از این همه بیداد/فریاد فریاد

ا بازنشسته در حال نجات یک جوان ه وسط چهارراه جلوی چشم مردم ده. ها آنها را بردند جوان بازداشت شدند و با وجود مقاومت و حمایت بازنشسته ۰در این حین در عرض ده دقیقه  

 .از دست نیروهای انتظامی بودند و خیابان بند آمده بود

. برد ها را می از درون وزارت کار ونی بیرون آمد که بازداشتی. بعد از به کار بردن آن همه خشونت و پراکنده کردن ما، دوری زدم و برگشتم ُگله به ُگله بازنشستگان ایستاده بودند 

 .تم داخلش را ببینم اما دو دست از شیشه بیرون آمده و مردم را متوجه خود کردندنتوانس

 .اند باش داده اند و به ما آماده گفتند اینها برای سراوان آمده نیروهای انتظامی به مردم می. کردیم و اکثرا از این همه سبعیت و خشونت در تعجب بودند با بازنشستگان صحبت می

 .روها اول حیرت کردم بعد خوشحال شدموحشت این نی من از

 . گردیم؛ کارمان تمام نشده به آنها گفتیم باز هم برمی

 یک بازنشسته تامین اجتماعی

 11اسفند97گزارش  یک شرکت کننده درتجمع بازنشستگان امروز+

وهای پلیس و ماموران امنیتی از اول وقت سرتاسر جلو سازمان تامین اجتماعی و امروز  بر حسب فراخوان تجمع ، بازنشستگان و کارگران به همراه معلمان مقابل وزارت کار ،  نیر

  . وزارت کار را قرق کرده بودند و از هرگونه تجمع بشدت جلوگیری میکردند

هجوم آوردند و با یورش وحشیانه به جمعیت در بالخره سر خیابان شادمان تجمع کنندگان که در حال افزایش بودند با یورش پلیس و امنیتی ها به جمعیت حاضر در حال شکل گیری 

  . صدد متفرق کردن بر آمدند که با مقاومت تجمع کنندگان موجب درگیری شد

سپس درب . د ه و تجمع را بر هم زدنآقای گرامی یکی از بازنشستگان و سه تن از دانشجویان را به طرز وحشیانه دستگیر و پس از راهپیمایی سمت درب مترو شادمان به جمعیت حمل

  .  ورودی مترو را بستند

 . به جمعیت حاضر یورش بردند و انها را متفرق کردند 
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 .اما تجمع در بیش از بیست شهرستان با موفقیت برگزار شد 

 :تجمعات رسانه ای شده+

 های مختلف های کارگری در استان تجمع بازنشسته -9

 .تماعی، خواستار توجه به مطالبات معیشتی خود شدندبازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اج

 .بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی نسبت به وضع نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند( هفدهم اسفند)امروز 

دند و اعالم کردند در جلسه فردا عصر  شورایعالی کار، بایستی به الزامات های زندگی ش حاضران در تجمع، خواستار افزایش مزد و مستمری به اندازه سبد معیشت خانوار و هزینه

 .قانونی در تعیین مزد و مستمری توجه شود

تگان سازی در سال جاری، رفع تبعیض میان بازنشس ، شروع دور جدیدی از همسان33سازی برای بازنشستگان  های دیگری نیز مطرح کردند؛ اولویت همسان کنندگان، خواسته تجمع

آنها همچنین خواستار برقراری حق مشارکت در تعیین سرنوشت شدند و اعالم کردند بایستی نمایندگان واقعی بازنشستگان . های مختلف و ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی صندوق

 .در اداره تامین اجتماعی نقش داشته باشند

 .امروز برگزار شده است 14:34بریز، مشهد و برخی شهرهای دیگر کشور از ساعت براساس اطالعات رسیده، این تجمع در تهران، کرمانشاه، ت

 تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی اصفهان مقابل اداره کل تامین اجتماعی -1

 .ن نبودن حقوق دریافتی اعالم کردندبازنشستگان تامین اجتماعی اصفهان صبح امروز برای چندمین بار با تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی اعتراض خود را به همسا

 .چندمین بار بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور مقابل اداره کل اعتراض خود را به همسان نبودن حقوق و مزایا اعالم کردند: کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت سخنگوی اداره

 

 اعتراض همزمان کارگران تراورس نواحی زاگرس و لرستان  -* 

 .کارگران تراورس لرستان و زاگرس همزمان در اعتراض به پرداخت نشدن حدود سه ماه معوقات مزدی و عیدی دست از کار کشیدند( اسفند ماه 17)امروز یکشنبه صبح 

ارگران شرکت پیمانکاری ابنیه فنی مناطق گروهی از ک( اسفند ماه 17)به دنبال برپایی تجمعات صنفی اخیر کارگران تراورس در برخی نواحی مختلف ریلی، صبح امروز یکشنبه 

 .لرستان و زاگرس به صورت جداگانه عالرغم حضور در محل کار خود از انجام فعالیت روزانه خوداری کردند

 .کارگر در تراورس زاگرس مشغول به کار هستند 344کارگر در تراورس لرستان و حدود  ۶44از قرار معلوم 

جاری جدا از پرداخت نشده عیدی نیمه دوم سال  شود در سال گفته می. ها به تاخیر افتاده است های، دی، بهمن و اسفند برخی از آن مطالبات مزدی ماهبه ادعای این کارگران؛ پرداخت 

 .جاری کارگران حق لباس و بن ماه مبارک رمضان خود را هنوز طلبکارند
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 .اند برای دومین رو متوالی دست به اعتراض صنفی زده( اسفند ماه 1۶شنبه )ذشته ها از روز گ طبق اظهارات کارگران معترض، همکاران لرستانی آن

 .هزار کارگر دارد که مجموع این کارگران از شرایط موجود نگران هستند 7به ادعای این کارگران، شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور حدود 

د در آستانه سال نو همزمان با اتمام فعالیت پیمانکار سابق شرکت تراورس، آنها نتوانند معوقات مزدی خود را دریافت کارگران نگرانن: کارگران تراورس لرستان و زاگرس یادآور شدند

 .های مالی خود را از کارفرما وصول کنیم آهن همه طلب کنند بنابراین قصد داریم قبل از خروچ پیمانکار بخش خصوصی از راه

 

 :مارس روز جهانی زن 8اطالعیه ها یی درباره بزرگداشت   -* 

 مادس روز جهانی زن 8باد  گرامی:سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -9

و هدیه چه نباید به فراموشی سپرده شود و روز جهانی زن به روزی برای دادن گل  آن. آغاز شد و حال شاهد دگرگونی آن در وجوه مختلف هستیم 1343مارس از تاریخ  5داشت  گرامی

مارس را برای ما به عنوان روز  5طور که اعتصاب زنان صنایع پوشاک که روز  همان. های کارگری است مارس و نقش زنان در جنبش 5ی کارگری روز  به زنان تقلیل یابد، پیشینه

رود که تنها در این روز به حضور زنان در  زامات عینی بود، همواره بیم آن میهای کارگری شد که خود نیز ناشی از ال گری زنان در جنبش ی فرآیندی از دخالت زن ماندگار کرد، نتیجه

 .توانند در روند تغییرات بنیادین داشته باشند فقط و فقط شعاری منحصر به این روز باقی بماند میادین اندیشیده شود و نقشی که می

. تواند در همین امور روزمره نادیده انگاشته شود شان نیز می شود و نقش ی نیمی از افراد به حاشیه سپرده می مرههای روز گویند دغدغه جا که تنها مردان سخن می باید در نظر گرفت آن

ها به کار دار باشد و زنی باشد که تن گری و مانند آن مشغول باشد و یا تنها یک زن خانه یک زن ممکن است مشغول هیچ نوعی از کار تولیدی نباشد و به نوعی از کارها نظیر منشی

توانند در برهم  شوند اما نباید همین نیز باعث شود نقش آنان و قدرتی که می یک زن ممکن است مشغول کارهای زنانه شده و کم درآمد باشد که هیچ انگاشته می. پردازد بازتولیدی می

داشتن زنان  شود، تنها یک روز برای گرامی کم در آن یک روز صدای زنان بلندتر می مارس گرچه مناسبتی است که دست 5روز . زدن مناسبات موجود داشته باشند نادیده گرفته شود

ای  به هر روی در لحظه. همراه داشته است را مرور کنیم ها و امکانات مقاومت آنان برای همگان به چه تا کنون برای بیشتر در نظر گرفتن خواسته نیست، بلکه روزی است که باید آن

در همین لحظه و حاال الزم . های زیست آنان را به محلی برای انتفاع خود بدل کند خواهد تمام ساحت مآبی از هر سو بر جسم و روان زنان حمله کرده و می دساالری و قیمایم که مر ایستاده

 .است را ترسیم و برایش تالش کنیم دهورزانه، در مقابل آن بایستیم و افقی که در آن برابری جنسیتی برپا ش های سلطه سازی است با رد تمام این دیگری

 

 مارس 8بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز جهانی زن  -1

 :مارس منتشرکرد 5اسفند،شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه ای بشرح زیر به مناسبت روز جهانی زن  17روزیکشنبه 

جنبشی که زمینه های آن در نیمه ی دوم قرن نوزدهم شکل گرفت و با برگزاری انترناسیونال زنان در اوایل قرن . ن، یادآور جنبشی فراگیر سیاسی و اجتماعی استمارس روز جهانی ز

 .بیستم به جنبشی بین المللی تبدیل شد

 .ی خواهندزنان جهان به عنوان نیمی از  جامعه ی انسانی چیزی فراتر از حق و شایستگی خود نم
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 .ان بوده استی سیاسی این روز، برگزاری اعتصابات، اعتراضات و جنبش هایی برای آگاهی بخشی و هشدار علیه نابرابری های مستمر و گاه سازمان یافته آن ریشه

بی و تاکید بر منزلت و ویژگی های اولیه ی زنان همچون های مذه در بسیاری از کشورهای دنیا تحت تاثیر سنت غلط مردساالرانه و انحرافات مذهبی و با برجسته کردن شخصیت

های آنان را نادیده گرفته و نقشی ساختگی و هدایت شده به آنان  سعی دارند از زن، همسر وشهروندی مطیع و رام بسازند و از این طریق حقوق و خواسته... مادربودن، همسر بودن و

  .بدهند

 قاد دارند و حق خود می دانند، می اندیشند و برای رسیدن به برابری خواهی و ایفای نقش شایسته ی یک انسان در عرصه های مختلف اجتماعی،اما زنان همواره به چیزی که به آن اعت

 .تالش می کنند... سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و

آزارها واقع شده اند، از جمله در کشور ما ایران، زنان همواره با تبعیض و شوربختانه زنان در کشورهای جهان سوم بیش از هر جای دیگر از جهان مورد آماج انواع ستم ها و 

شان از جهات گوناگون مورد تعرض قرار گرفته است، از این رو   نابرابری های مضاعف و چند گانه از طریق سنت های ارتجاعی و ضد انسانی مواجه بوده، حقوق مدنی و اجتماعی

  : زنان همواره خواهان

اصالح قوانین ازدواج،حق برابری طالق ، حق برابری در ارث ،آزادی درحجاب ، حق برابری در شهادت و : عیض و تصویب قوانین منطبق با ارزشهای واالی انسانی مانند رفع تب .1

  ...قضاوت ، حق حضانت فرزند و

  رفع تبعیض از قوانین مربوط به حقوق و دستمزد .4

  در دفاع از مطالبات زنانحق تشکل یابی  و برگزاری تجمع  .3

 فراهم کردن فضای سالم و مبارزه با خشونت جنسی در محیط کار .۰

 دسترسی  رایگان و همگانی زنان به تحصیل و حق داشتن شغل بویژه در مناطق محروم .۵

 .لغو قوانین مغایر با ارزشهای واالی انسانی مربوط به زن کشی و قتلهای معروف به ناموسی.  1

 ... و( کودک همسری که در واقع تجاوز به کودکان است) دادن به ازدواج کودکان  پایان .7

 آموزش های الزم برای ارتقای بهداشت دختران در سن بلو غ و فراهم آوردن دسترسی به وسایل بهداشتی رایگان .5

 م مرتبط با جنسیت زنانروسپیگری، قاچاق انسان و دیگر جرائ: مبارزه با جرائم سازمان یافته علیه زنان مانند .3

  آموزش حقوق شهروندی به دختران .14

 .ها در ایران نشان دهنده ی آگاهی، رشد و توجه به حقوق انسانی خود در جامعه ی زنان است یادآوری می شود ، نگاهی به فعالیت جنبش زنان و فعاالن زن در طی این سال

رض شادباش به زنان آگاه ،قدرتمند، شایسته و شجاع ایران بخصوص زنان معلم و زنان کنشگر صنفی  و زنده نگه داشتن شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن ع

فرهنگی  هر گونه  این تشکل. که در روند توسعه یافتگی ایران نقش ارزنده ای داشته اند ... یاد و خاطره ی زنان اندیشمند ،بویژه  نویسندگان ، هنرمندان ، مخترعین فعاالن حقوق بشرو
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کند و خواهان ارج نهادن به حقوق واقعی زنان به عنوان نیمی از  جامعه ی انسانی می باشد، همچنین  ستم و خشونت آشکار و پنهان علیه زنان جهان ،به ویژه زنان ایران را محکوم می

امعه ای خواهد بود، که در آن زمینه  برای حضور و نقش فعال و موثر زنان فراهم باشد،  و خواسته ی برابر، توانمند ، توسعه یافته و شکوفا ج این تشکل براین باور است ، که جامعه

 .ی آنها محقق  شود خواهانه های انسانی  و ترقی

 

 مریوان به مناسبت روزجهانی زنان -بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان  -9

رشد بیکاری،فقر،جنگ،آوارگی،تبعیض جنسیتی و بسیاری نابه سامانی های ازاین دست را به خود می بیند و درصورت جهان در آستانه ی  هشت مارس امسال همچنان روند رو به 

خطر جدی نخواهد شد بلکه حتی زیست بوم بطور عام و ادامه ی حیات انسان و موجودات زنده ی دیگر با  تداوم حاکمیت سیستم نابرابر کنونی از دهشت و سیه روزی انسان نه تنها کاسته

 روبرو خواهد بود

اکمیت ها برای بازتولید وضعیت  اولویت کسب سود به هرقیمتی،جنگ های نیابتی،تعمیق هرچه بیشتر شکاف فقر و غنا عرصه را بر اکثریت مردمان ساکن این کره تنگ تر کرده ؛ح

ضدانسانی ترین ایدئولوژی ها مانند نژادپرستی،بنیادگرایی مذهبی،مردساالری و مهاجر  موجود عالوه بر استثمار و سرکوب مبارزات حق طلبانه در سراسر دنیا ارتجاعی ترین و

 .ستیزی را باد می زنندو دراین میان کودکان و زنان بیشتر از همیشه قربانی  می گردند

ز لبنان و عراق گرفته تا فرانسه و شیلی و سودان عرصه ی مصاف با چنین شرایط سراسر غیرانسانی و غیر قابل تحملی میلیون انسان را به خیابان ها ومیادین شهرها کشانده و ا

 .مناسباتی گشته که انسان را قربانی کسب منفعت و تداوم حاکمیت نابرابرش نموده است

اج کودکان دختر،به اسارت بردن زنان و خوشبختانه زنان در صف مقدم این پیکار برحق و رهایی بخش جهانی هستند چراکه صنعت  سکس،دستمزد نابرابر درقبال کار مساوی،ازدو

 به میدان آمدن در صفوف متشکل و متحدانه و پیکار درراه ساختن دنیایی شایسته ی انسان  را به ضرورتی مبرم و تاریخی تبدیل کرده است...    فروش آن ها،زنانه شدن فقر و 

کارگران،معلمان ،پرستاران .وتهیدستی کشانده و دولت هیچ برنامه ای برای عبور ازاین شرایط نابه سامان ندارد درایران نیز بیکاری گسترده روزبروز بخش بیشتری  از مردم را به فقر

ار ب این جامعه را به سوی یک انفجو سایر اقشار فرودست جامعه به دلیل پیگیری مطالباتشان با تهدید و زندان و تبعید مواجه اند و بی تدبیری حاکمان و فضای سرکوب و ارعا

 .اجتماعی کشانده است

خانوادگی،ترک تحصیل  تهیدستان شهری در چهارچوب وضعیت موجود افقی برای کسب شغل و معیشت و برخورداری از حداقل های زندگی نمی بینند و اعتیاد،خشونت،مشکالت

  هرروز سایه ی شومش را هرچه وسیع تر برجامعه می گستراند...و

هم اکنون . فشار در درجه ی اول متوجه زنان است چراکه بدلیل سلطه ی مناسبات و فرهنگی ایدئولوژیک و مردساالر زنان اولین قربانیان هستند روشن است که این موج وسیع فقرو 

 .دمنزنان کمتر از بیست درصد نیروی کار شاغل را تشکیل می دهندو با وجود افزایش قابل توجه زنان تحصیلکرده از دستیابی به شغل شایسته محرو

رت قانونی و فرهنگی براین بخش بصومساله ی ازدواج کودکان دختر ،دستمزدنابرابر با مردان،قوانین تبعض آمیز،محرومیت و فقر ساختاری زنان تنها گوشه ای از وضعیتی است که 

 . امعه تحمیل شده استجاز

کالت تازه ای روبرو کرده،  فقر فزاینده و بیکاری باعث افزایش روند ترک تحصیل دختران شده واین زن ستیزی نهادینه ودارای پشتوانه ی قانونی،دانش آموزان دختر را هرروز با مش

 .کودک را به دنبال داشته است-مساله پیامدهای مخربی چون ازدواج درسنین پایین و پدیده ی تراژیک مادر
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خواسته ها و مطالباتشان نداشته و مدام برای ایجاد ظرف های ممکن فعالیت و تشکل تالش نموده  در چنین شرایطی است که اقشار مختلف مزدبگیرو تهیدست جامعه راهی بجز پیگیری

ازراه نایستاده اند زیراکه انتخابی بجز مبارزه درراه به دست آوردن یک زندگی   اند و دراین مسیر همانگونه که عیان است با مشکالت و نامالیمات زیادی روبرو بوده ولی کماکان

 نسان درپیش روی خود نمیبیننددرشان ا

کننده و غیرقابل انکار از مبارزه بوده اند و  روز بروز بیشتر و  در این میان زنان در هیچ عرصه ای ازمبارزه و طرح و پیگیری مطالبات غایب نبوده ودر بیشتر عرصه ها بخشی تعیین

 حتی ازبذل جان هم نهراسیده اند تکامل یافته تر علیه مناسبات ضد زن حاکم می شورند و دراین مسیر هم

می داریم که تا رسیدن به دنیایی عاری ازهرگونه  در آستانه ی هشت مارس روز جهانی زن ضمن تبریک این روز تاریخی به تمام انسان های آزادیخواه و طرفدار برابری انسان ،اعالم

  پیروزی ازآن ماست ستمی و تحقق برابری زن و مرد دست از مبارزه برنخواهیم داشت و یقینا

 مریوان -انجمن صنفی معلمان کردستان 

 !باد روز جهانی زن  گرامی

 

 بیانیه کانون نویسندگان ایران  درگرامی داشت روز زن -4

، نژاد، ملیت و عقیده، از حقوق یکسان ها فار غ از جنسیت ی انسان هشتم مارس، روز جهانی زن، روز یادآوری پیکار زنان و مردان برای دست یافتن به دنیایی است که در آن، همه

 .برخوردار باشند

اگرچه هنوز در . های مشترک بشری برداشت هایی بلند در جهت تحقق آرمان توان گام ی پیگیر در صفوفی واحد، می دهد که با مبارزه دستاوردهای پیکار زنان در قرن گذشته نشان می

برند قابل  برند، با این وجود، شرایطی که زنان   امروز در آن به سر می آزار جنسی و دستمزد کمتر در مقایسه با مردان رنج می جهانی زندگی می کنیم که زنان از تبعیض جنسیتی،

تاریخ گواه . ی مبارزه است امهعملی و پای فشردن بر اد ی بی ترین پیام روز جهانی زن، دست رد زدن بر سینه از این رو مهم. مقایسه با شرایط پرمشقت زنان در ابتدای قرن بیستم نیست

  .تر به پیش رفته است هآن است که جنبش زنان در ایران و دیگر نقاط جهان، هربار پس از سرکوب، نیرومندتر از پیش بر پاخاسته، شانه راست کرده و در صفوفی فشرد

های خود  تی و مردساالر ایجاد کردند، مسیری پر فراز و نشیب را برای دستیابی به خواستی سن سال جامعه ی مشروطه نخستین شکاف را در دیوار مستحکم و دیرینه زنان که در دوره

ای که هدف آن واپس راندن  ستیزانه ی اخیر برای صیانت از حقوق خود و مبارزه با قوانین ارتجاعی و زن ی زنان در چهار دهه مبارزه. اند و همچنان راه درازی پیش رو دارند پیموده

 .دار است که از این مقطع دشوار و حساس تاریخی سربلند عبور خواهد کرد طلبی زنان ایران، جنبشی ریشه دهد جنبش برابری شان میزنان است، ن

های سیستماتیک و  ضهای حیات فردی و اجتماعی تاکید کرده و در برابر تبعی ی عرصه های خود بر برابری حقوق زنان در همه کانون نویسندگان ایران همواره در اسناد و بیانیه

های هنری زنان و اعمال سانسور مضاعف بر آثار ادبی و هنری آنها، مخالفت  هایی چون پافشاری بر نقش سنتی زنان در خانواده، حجاب اجباری، ایجاد محدودیت برای فعالیت سیاست

  .صریح خود را ابراز داشته است

ان و مردان آزاداندیش، به ویژه زنان نویسنده، شاعر و هنرمند که با آثار خود نویدبخش دنیایی به دور از هرگونه نابرابری ی زن کانون نویسندگان ایران روز جهانی زن را به همه

 .گوید هستند، شادباش می



1911اسفند   – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                                         117  
 
 

 کانون نویسندگان ایران

  1333اسفند  17

 

 برد اسماعیل گرامی آزاد شد، کامیار فکور هنوز در بازداشت به سر می -*

اما خبرها حاکی از انتقال کامیار فکور دیگر . معلم بازنشسته که دیروز در تجمع مقابل وزارت کار دستگیر شده بود امروز با تعلیق مجازات از دادسرای اوین آزاد شداسماعیل گرامی 

 .اسفند به اطالعات سپاه دارد 17دستگیر شده تجمع روز 

 .داشت کامیار فکور را قویا محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کامیار فکور هستیمما ضمن شادباش به مناسبت آزادی اسماعیل گرامی، ادامه باز

 33اسفند  15 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 اسفند را آزاد کنید 97بازداشت شدگان :های کارگری ایران کمیته پیگیری ایجاد تشکل -* 

 . و نه  کارگران و بازنشستگان   به همراه معلمان جهت افزایش دستمزد و حقوق خود اعالم تجمع کرده بودند شنبه هفده اسفند هزار و سیصد و نود امروز یک

ایان وحشیانه دستگیر کردند از جمله آق با افزایش جمعیت برای تجمع، نیروهای امنیتی و پلیس به مردم حمله کردندو تعدادی از بازنشستگان و جوانان و دانشجویان حاضر را به طرز

 اسماعیل گرامی، اسعد مفتاحی وکامیار فکور

های امنیتی و لباس شخصی را به جانشان انداخت به حدی که تعداد نیروهای امنیتی چند برابر  گویی به مطالبات برحق کارگران و بازنشستگان ،نیروی جای پاسخ امروز دولت به

سال جوانی و عمر خودزا در کارخانه و کارگاه در ازای دست مزد ناچیزی سپری کرده و  34گرفتند که بیشتر از کنندگان بود امروز کسانی مورد ضرب شتم و خشونت قرار  تجمع

که در  گیری منابع و مطالبات خود بودند یابی و پس اند که فقط خواهان دست اکنون در زمان بازنشستگی باید باکرامت و بدون  دغدغه از باقی عمر خود لذت ببرند و کسانی دستگیرشده

  شده است های بازنشستگی از سوی دولت و نهادها به گروگان گرفته صندوق

 .اعتراض و تجمع و اعتصاب از حقوق مسلم ما شهروندان است. ما کارگران و بازنشستگان خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان هستیم 

ق و دستمزد باید تامین کننده زندگی مان باشد ما ضمن محکوم کردن یورش به تجمع، خواهان آزادی فوری و چنانکه حقو. ما خواهان افزایش دستمزد و حقوق به باالی نرخ تورم هستیم

                                                     بدون قید و شرط دستگیر شدگان هستیم

 تا حق خود نگیریم، هرگز از پا نمی نشینیم

1333/14/17 
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 ضد انسانی و غیرقانونی نیروهای امنیتی و انتظامی محکومیت برخورد های  -* 

خت حقوق و بازنشستگان تامین اجتماعی برابر فراخوان قبلی با موضوعیت اعتراض و همسان سازی حقوق و دریافتی های زیر خط فقر و تبعیض در نظام پردا 33اسفند ماه  17تجمع  

قانون اساسی  در محل مورد نظر که مقرر بود اجتماع نمایند از ساعات نخستین  ،ماموران 47ر خالف نص صریح ماده همچنین عدم پرداخت طلب های تامین اجتماعی توسط دولت ب

 .بازداشت نمودند انتظامی مجهز به انواع وسایل ضد شورش مکان تجمع را قرق نمودند و مانع برگزاری تجمع گردیدند و با اعمال انواع خشونت تعداد زیادی را

قانون اساسی را از حقوق  47بازنشستگان کشوری این برخورد های ضد انسانی و غیرقانونی نیروهای امنیتی و انتظامی را محکوم و اعتراضات و اجتماعات برابر ماده  انجمن صنفی 

  قانونی آحاد ملت ایران دانسته و بر همگان به خصوص حاکمیت است که به آن احترام بگذارد

 ریانجمن صنفی بازنشستگان کشو

35/14/15 

 

  9۰11های مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان، برای افزایش مزد حداقل  ی تجمع اعتراضی تشکل قطعنامه   -*

حمتکشان ضرورت پافشاری بر خواست فوری و مبرمی است که حق حیات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و همه ز  1۰44گسترش و ادامه مبارزه برای افزایش مزد سال 

 .کنیم ما در هر فرصتی در طول سال نارضایتی عمیق خود را از حداقل مزد مصوب اعالم کرده و می. شاغل و بیکار به آن وابسته است

معنای دیگری جز ارائه کند که  دهها سال است که شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین حداقل دستمزد، در آخرین روزهای پایانی هرسال، حداقل مزدی را تصویب می

 .ی خانوارهای کارگری ندارد  تر شدن سفره شاخص واقعی  فقر و خالی

 .ای برای محاسبه و تعیین مزد حداقل طبقۀ کارگر ایران است از نظر ما شورای عالی کار بنا به ساختار نابرابر و غیر دموکراتیک آن و به عنوان نهاد دست ساز دولتی، مرجع ظالمانه

به علت  تورم افسار گسیخته حاکم و عقب ماندگی : کنیم بار دیگر اعالم می 1333بهمن ماه  41ما کارگران شاغل و امضا کنندگان بیانیه مشترک مورخ  1۰44ه تعیین مزد سال در آستان

 .لیون و پانصد هزار تومان در ماه کمتر باشدمی 14مزمن چند ده ساله مزدها و افزایش شکاف بین مزد و هزینه زندگی، حداقل مزد در سال آینده نمی تواند از 

کشی  و مزد ظالمانه را نیز برای  سازی آموزش و بهداشت، که  موجبات افزایش ناامنی شغلی، تشدید بهره ی خصوصی ما به کاالیی شدن بهداشت و درمان و آموزش که در نتیجه

کنیم که به تهاجم مستمر به سطح معیشت و حق زندگی مان، به برقراری به رژیم گرسنگی تحمیلی ناشی از سرکوب  ما اعالم می. پرستاران و معلمان به ارمغان آورده است، معترضیم

 .انجامد اعتراض داریم زحمتکشان می مزدها  وتعمیق آن با توجه به رشد تورم فزاینده در طول سال و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران که به معادله نان در ازای جان برای

گونه که  همان. توانیم برنظام ظالمانه مزدی پایان دهیم های مستقل کارگری می ما براین باوریم که با  اتحاد و همبستگی طبقاتی و اعمال اراده جمعی خود از راه ایجاد و گسترش سازمان

 !ی سازمان یافته و تنها قدرت طبقاتی خود  متکی باشند نیز باید به نیروی همبسته و اراده اندیشند، کارگران ها نمی کارفرمایان و دولت سرمایه داری جز به منافع خود در تعیین دستمزد

 :های مدافع طبقه کارگر و همه زحمتکشان دعوت می کنیم ما از همه کارگران، بازنشستگان و همه نیرو

 .رانه پافشاری کنندهای بحق خود، از جمله مزد حداقل سال آینده، به صورت جمعی و متشکل، پیگی به خواست -1
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 .های کارگری و انتخاب نمایندگان واقعی به مذاکرات یکجانبه دولتی در چارچوب سازوکار شورای عالی کار و کمیته مزد ذیل آن پایان دهند با ایجادتشکل -4

های سرکوب مزدی  ل و ضد کارگری است و انزجار خود را از این شیوهای ، توافقی و یا هر ترفند سرکوب مزدی دیگر از اساس باط هرگونه شیوه تعیین مزد از جمله مزد منطقه -3

 .اعالم دارند

های پیمانی تامین نیروی انسانی و انواع قراردادهای ظالمانه و تبعیض  برای مزد مساوی برای کار مساوی، برای الغای هرگونه تبعیض و دیرکرد در پرداخت مزد و برچیدن شرکت -۰

 .سازد متحدانه مبارزه کنند رکوب مزدی را فراهم میآمیزی که امکان بیشتر س

 .برای کسب این حقوق انسانی مبارزه کنند. هاست زایی از وظایف دولت تامین حداقل معیشت مناسب برای بیکاران و افراد جویای کار و اشتغال -۵

های قضائی و  ن و فعاالن کارگری، دانشجویان و بازنشستگان و برای توقف کامل تعقیبها و تعقیب و آزار کارگرا ها و حق کشی به اعتراض و مقاومت جمعی در مقابل سرکوب -۶

 .هدفی جز تالش برای بهبود سطح زندگی کارگران و زحمتکشان ندارند، ادامه دهند تهدیدها و تضییقات مختلف علیه این فعاالن که 

   .ای جز از بین رفتن منابع عمومی و فسادپروری و اختالس ببار نیاورده است، اعتراض کنند و نتیجه ها که به زیان همگانی مردم است سازی برای پایان دادن به خصوصی -7

یابی به خواست افزایش مزد و  دست. های مستقل جزء حقوق مسلم همه نیروهای اجتماعی بویژه کارگران است حق اعتراض از راه اعتصاب، تجمع، راهپیمایی و حق ایجاد تشکل-5

 .ری و دراز مدت، در گروی برخورداری از همین حقوق است، از این حقوق برای بهبود شرایط کار و زندگی خویش استفاده کنندمطالبات فو

 1333اسفند  17

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -1

  تپه سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت -4

 رکانون صنفی معلمان اسالمشه -3

 گروه اتحاد بازنشستگان -۰

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل -۵

 اتحاد بازنشستگان -۶

  شورای بازنشستگان ایران -7

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران -5

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری -3

 گروه کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی -14
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 اسفند کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 97درباره تجمع سراسری گزارشی   -* 

 .شور برگزار شده استتجمع بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از دوسال است ادامه داشته و نسبت به مستمری های حقیرانه خود معترض هستند در تهران و سراسر ک

، رج، کرمانشاه، یزد، ایالم، خرم آباد، تبریز، تهران، اصفهان، اراک، رشت، شوش، بجنورد، شوشتر، کرمانشاه، شیراز، کرمان، اهواز، قزوینشهر قزوین، ک 43تجمع سراسری در 

با انداختن سفره و بشقابی خالی تجمع  در کرج بازنشستگان. هزار بازنشسته در مقابل اداره کار این استان تجمع کردند 4در تبریز بیش از . ساری، شاهرود، اردبیل، سنندج برگزار شد

 .در اراک رییس سازمان تامین اجتماعی این شهر به میان بازنشستگان آمد و سخنانی را به بازنشستگان گفت ولی مورد قبول واقع نشد. را برگزار کردند

در تجمعی که مقابل وزارت کار قرار بود برگزار شود نیروی انتظامی از قبل محل  .در تهران دو تجمع برگزار شد که یکی مقابل وزارت کار و دیگری هم در مقابل مجلس شکل گرفت

در ساعت مقرر و با آمدن بخشی از تجمع کنندگان که آقای اسماعیل گرامی نیز در میان آنان . را به اشغال خود درآورده بود و با آوردن زنان پلیس تالش در متفرق کردن افراد را داشتند

عده ای دیگر را نیز به سمت مترو . نیروی انتظامی از دو سو تجمع کنندگان را به سوی خیابان بهبودی و مسجد واقع در محل رانده و تعدادی را دستگیر کردند. شد بود خشونت آغاز

آقایان اسماعیل گرامی از بازنشستگان . رار گرفتندرانده که درگیری بین مردم و نیروی انتظامی در گرفت که تعدادی از جوانان و پیرزنان و دختران جوان مورد ضرب و شتم ق

شب آزاد  3مطلع شدیم اسعد مفتاحی ساعت فرهنگی ، کامیار فکور روزنامه نگار، اسعد مفتاحی کارگر دستگیر شده و همگی به دادسرای اوین برده شدند البته در موقع تنظیم این خبر 

 .شد

مجلس که . که دیروز جلوی مجلس تجمع بازنشسته ها بود دیگر چرا امروز جلوی مجلس جمع شدید» :ری از تجمع آمده و اعالم کردنددر تجمع مقابل مجلس نیروی انتظامی برای جلوگی

سپس با « نداده استهنوز مجلس کار بودجه اختصاص داده شده برای بازنشسته ها را انجام » :به آنان گفته شد که« بودجه مورد نظر افزایش حقوق بازنشسته ها رو تصویب کرده است

از تریبون بارها اعالم شد که تجمع مقابل وزارت کار نیز مورد حمایت این گروه . اینکه نیروی انتظامی در صحنه حضور داشت پالکاردها نصب و سخنرانی و شعارها آغاز گردید

بیمه شده ها و همچنین در مورد شریک کردن صندوق ورشکسته فوالد در بودجه  دو سخنران مرد از شفاف نبودن وضعیت و پاسخگو نبودن سازمان تامین اجتماعی در قبال. است

متاسفانه با آمدن تعدادی از بازنشسته ها که از . دو سخنران خانم از حقیرانه بودن مستمری ها و ادامه همسان سازی در سالهای پیش رو گفتند. اختصاصی به تامین اجتماعی سخن گفتند

یکی از خانم های بازنشسته قطعنامه را خوانده و خانمی که از درگیری . ملحق شده بودند خبرهای ناگوار دستگیری و ضرب و شتم دوستانمان به گروه رسیدوزارت کار به این تجمع 

  .را داد که بازنشسته ها بارها آن را تکرار کردند« جواب نان، کتک نیست» :جان سالم بدر برده بود برای خاتمه تجمع شعار

 .خاتمه یافت 14اس ساعت تجمع ر

 کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران برگرفته از

 

 بزرگداشت روز زن در تهران  -* 

 .اشتنداسفند، به مناسبت روز جهانی زن در پارک ساعی تهران، گرد هم آمدند، سرود خواندند و این روز را گرامی د 13شنبه  از فعاالن سیاسی و مدنی، امروز سه گروهی

زنان عموما سیلی می خورند و گاه »، «حق زنان گرفتنی است نه دادنی»، «خشونت علیه زنان را متوقف کنید»، «حجاب اجباری طبیعی نیست»ها  هایی داشتند با این جمله ها پالکارت آن

 از کانال روز آرزو برگرفته. «فقر، خشونت مضاعف علیه زن است»، «های ناموسی متوقف شود قتل»، «شوند سر بریده می
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  داشت هشت مارس روز جهانی زن بیانیه کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت گرامی  -* 

ضد رغم قوانین تبعیض آمیز و  زنانی که علی  .هشت مارس همواره یادآور مبارزات درخشان زنان در نقاط مختلف جهان در برابر استثمار و سلطه مردساالری و قوانین نابرابر است

 .اند قدمهای مهم و تاثیرگذاری در راستای رسیدن به آرمان برابری بردارند انسانی، باز هم راه مبارزه را تاب آورده و کوشیده

ود حضور معلمان زن و دختران آموز، توجه به نیازها و ایجاد شرایط برابر برای بهب در کشور ما و به ویژه در نظام آموزش و پرورش، به واسطه شمار زیاد زنان معلم و دختران دانش

درصد بوده در  ۰۰دهد که ضریب نابرابری آموزش در کل کشور در دهه هشتاد  ارزیابی شرایط کنونی نظام آموزشی کشور نشان می  .رسد آموز، بیش از پیش ضروری به نظر می دانش

کند  نفر، ترک تحصیل می 1دانش آموز  ۰همچنین بر اساس آمار رسمی از هر . افزایش داشته استدرصد  ۵۵حالی که این شاخص اکنون در مناطق روستایی و به ویژه درباره زنان تا 

درصد دختران مناطق محروم در  44ها مربوط به دختران طبقات فرودست روستایی و ساکنان مناطق مرزی است و باز هم بر اساس آمار رسمی منتشر شده؛  که عمده این ترک تحصیل

  .فقر و ازدواج دو عامل مهم این وضعیت اعالم شده است. روند ه مدرسه نمیمقطع متوسطه دوم ب

آموزی و پیشرفت تحصیلی و شکوفایی  آموز را به سمت علم هایی مانند مدیریت خانواده بیش از آن که دختران دانش های درسی نیز شرایط بهتری ندارد و در درس وضعیت محتوای کتاب

سال سن دارند و طبق پیمان نامه جهانی حقوق  15دهد؛ در حالی که همگی این دانش آموزان زیر  داری سوق می تاسفانه آنان را به سوی ازدواج و خانهاستعدادهایشان هدایت کند،  م

علت شده و شمار بسیاری از دانش آموزان به گیری ویروس کرونا نیز مزید بر  در این میان؛ همه  .ممنوع است( کودک همسری ) کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، ازدواج کودکان 

آموز  آمار مربوط به نابرابری در عرصه آموزش و عدم دسترسی بسیاری از دختران دانش. اند آموز به دلیل نداشتن امکانات آموزش مجازی، از تحصیل محروم شده ویژه دختران دانش

های اولیه را نیز طی نکرده است و بسیاری از دختران سرزمین ما همچنان  ای مسئولین آموزش و پرورش، هنوز گامرغم ادع دهد که عدالت آموزشی علی از امکانات تحصیل، نشان می

 .شوند به دالیلی از جمله فقر و نبود امکانات و ازدواج از تحصیل محروم می

بشر و برابری خود را موظف می داند همگام با سایر نهادهای مدنی  ه آزادی، حقوقاز این رو کانون صنفی معلمان تهران به عنوان یک تشکل صنفی در چارچوب دفاع از اصول سه گان

 :خواهانه زنان ایران، موارد زیر را از حاکمیت مطالبه کند ضمن اعالم همبستگی با جنبش برابری

آزادی عقیده و . ، حتی قانون اساسی، از بخشی از جامعه ایرانی دریغ کردهای مختلف توان به بهانه انسانی را نمی-حق آزادی به عنوان امری جهان شمول و جزئی از حقوق طبیعی .1

هایی است که همچنان به نقض سیستماتیک این حق به ویژه درباره زنان  سبک زندگی و پوشش؛ امروزه در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده و حاکمیت کنونی ایران از جمله دولت

آموز به  تری را برای دختران دانش حکومتی نسبت به زنان، شرایط سخت/ک شامل همه کودکان ایرانی می شود، اما حساسیت های ایدئولوژیکاگر چه آموزش ایدئولوژی. می پردازد

سالها مورد نقد جدی  آموز به مدرسه، شرایط روانی آسیب پذیری را به دختران خردسال تحمیل می کند که در همه این پوشش اجباری از بدو ورود دختران دانش. آورد وجود می

به دلیل شرایط خاص حاکم بر ...های جمعی و های متداول پسران در مدارس همچون تفریحات سالم، ورزش محرومیت دختران از آزادی. کارشناسان مستقل آموزشی قرار گرفته است

های اخیر و تغییر نسل نیز موید این نکته است که عمال  تحوالت سال. دت کاهش می دهدمدارس دخترانه؛ عمال جذابیت های محیط مدرسه و پویایی آن را برای دختران دانش آموز به ش

خواهیم ضمن  ما به عنوان یک نهاد مدنی از حاکمیت می. های مربوط به زنان جامعه، شکاف عمیقی ایجاد شده است های رسمی حاکمیت در مورد پوشش زنان و واقعیت میان سیاست

تنها از این . های فردی را سرلوحه کار خود قرار دهد بینانه بر ترویج آموزش ایدئولوژیک؛ آموزش مشارکتی مبتنی بر پذیرش آزادی ای پافشاری غیرواقعپذیرش این واقعیت ها به ج

 .توان امیدوار بود که دختران و زنان ایرانی امکان بالندگی و پرورش استعدادهای خود را پیدا کنند طریق می

این در حالی است که آموزش عمومی در ایران با نگاه جنسیتی و . مندی از حقوق بشر و احترام به جایگاه انسانی خود هستند سایر زنان جهان شایسته بهره زنان ایرانی همچون-4

کلیت حقوق انسانی در تعارض است؛ اما زنان ایرانی بخشی از قانون اساسی و قوانین کیفری اگر چه با . آمیز نسبت به زنان، پیوندی ناگسستنی در طول سالیان گذشته داشته است تبعیض
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های درسی حذف  جنسیتی، از کتاب   خواهیم محتوای سرشار از تبعیض ما به عنوان یک نهاد مدنی از حاکمیت می.اند از این قوانین؛ خسارت بیشتری را در طول این سالها متحمل شده

 .رار بگیردشده و به جای آن آموزش حقوق شهروندی و فراجنسیتی؛ ق

ُکشی  اعم از قوانین مربوط به ازدواج، ارث، قانون مجازات، که در وقایع زن) خواهیم قوانین زن ستیزانه و نابرابر جاری در قانون اساسی و قوانین کیفری را  همچنین از حاکمیت می

  .ا برای بالندگی و حضور برابر زنان در اجتماع و خانواده فراهم کندهر چه زودتر لغو کند و عرصه ر...( اخیر بیش از گذشته ناعادالنه بودن آن مشهود شد و 

رسد و حاکمیت به جای سرکوب و به  در راستای حضور برابر زنان در اجتماع و پیگیری مطالبات زنان است که  داشتن تشکل مستقل برای آنان؛ بیش از همیشه ضروری به نظر می-3

هایی مستقل مطالبات برحق خود را پیگیری کنند و بتوانند از عرصه کنشگری  شرایطی را فراهم کند که فعاالن حقوق زنان بتوانند در تشکلزندان انداختن زنان فعال، موظف است 

رهای دنیا جاری و ساری این موارد جزیی از حقوق طبیعی انسانی است که حداقل در طی یک قرن گذشته در بسیاری از کشو.اجتماعی؛ به دور از تبعیض و سرکوب؛ برخوردار شوند

 .شده ولی همچنان زنان ایرانی از داشتن آن محرومند

از همین رهگذر است که کانون . دفاع از برابری، بدون اعتراض نسبت به تبعیض جنسیتی و تالش در جهت برابری زنان و مردان در سطح زندگی اجتماعی، امکان پذیر نیست .۰

آموز و  داند و بیش از همه پیگیری اجرای عدالت و برابری درسطح آموزش و پرورش و در میان دختران دانش نسیتی را از وظایف خود میصنفی معلمان تهران؛ پیگیری برابری ج

دالت آموزشی و به دور از تبعیض خواهد هر چه زودتر قوانین مربوط به  ع ترین نهاد اجرایی می در همین راستا این تشکل، از دولت به عنوان عالی. کند زنان معلم را اولویت گذاری می

چرخه آموزش  های بین المللی تصویب شده، در نظام آموزشی کشور تصویب و اجرایی کند تا از این رهگذر دختران مناطق محروم و طبقات فرودست بتوانند به را که در کنوانسیون

 .رشد و شکوفایی دسترسی داشته باشند آموزان مناطق برخوردار به حداقلی از امکانات کشور بازگردند و همانند دانش

آگاهی آنان بوده و مانع از افزایش  توجه به آموزش فراجنسیتی مهارتهای زندگی به دختران در مدارس و لزوم پیگیری آموزش های جنسی در مدارس می تواند عامل موثری در افزایش 

 .معضالت اجتماعی همچون کودک همسری شود

مارس، روز جهانی زن را به تمام زنان کشورمان به ویژه زنان معلم و کارگر و پرستار که جسورانه و شجاعانه در شرایط سخت و  5الزم می داند  ( تهران)نکانون صنفی معلمان ایرا 

 .زنند، تبریک بگوید نابرابر به کوشندگی اجتماعی ادامه داده  و مطالبات خود را فریاد می

  کانون صنفی معلمان

 1333اسفند  15 / 4441مارس  5 

 

 متروتهران دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق 5اعتصاب کارگران نواحی ورامین،لرستان وزاگرس و خط   -* 

 برای اعتصاب سراسری فراخوان دوباره کارگران راه آهن لرستان

 :متروتهران 5گزارشاتی درباره اعتصاب کارگران نواحی ورامین،لرستان وزاگرس و خط 

 روز اعتصاب کارگران راه آهن لرستاندومین  -9
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 .به اعتصابشان ادامه دادند(شرکت تراورس)اسفند برای دومین روز متوالی، کارگران خط و ابنیه فنی لرستان 17روز یکشنبه 

 یمال شده و میشه یاری کنناز تمامی نواحی در سرتاسر کشور دعوت میکنیم به ما بپیوندن و مارو تا رسیدن به حقمون ،حقی که سالها توسط مشتی دزد پا

 فراخوان به اعتصاب و اعتراض کارگران راه آهن وارمین -1

 دست نگه میداریم و اگر حقوق و عیدی با هم واریز نشه( اسفند 15)ما کارگران ورامین فقط تا فردا

 .از صبح سه شنبه نوزدهم اسفند دست از کار میکشیم

چون از سه شنبه تا . به نیروهای اداریشون آماده باش بدن که تشریف بیارن تو گذرگاه ها و قطارها رو رد کنن و طول خط رو هم نگهدارناگر قرار به پول ندادن هست آقایون لطف کنن 

تگاه چون خودشون هم میدونن که حق یه خواهشی هم از یگان امداد شهرستان ورامین داریم و اون هم اینه که لطفا نیان داخل ایس. روزی که حقوق و مزایامون واریز نشه ما کار نمیکنیم

 با ماست و ما فقط دنبال حق و حقوق عقب افتادمون هستیم والغیر،

 .یشیماز همینجا هم اعالم میکنیم که کسی قرار نیست جلوی قطار رو بگیره یا سر و صدایی کنه، فقط جلوی درب حوزه جمع میشیم و سر کار حاضر نم

 هرانمترو ت 5آغازاعتصاب کارگران خط  -9

اعم از واحد انتظامات نگهداری و بهسازی برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق از آذرماه وعیدی و بن کاال ( شرکت تراورس)مترو تهران 5اسفند، کارگران خط  17ازروز یکشنبه 

 .دست از اعتصاب برنمیدارنوهمچنین عیدی  14تا  5 تاپرداخت نشدن کامل مطالباتشون از برج :اعتصابشان را آغاز کردند والعام کردند

 نورآباد اراک دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادها  اعتصاب کارگران راه آهن -4

ی نشدن تجمیع قراردادها دست به اعتصاب برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات واجرای(شرکت جوش گستر )نورآباد اراک   اسفند، کارگران راه آهن 15روز دوشنبه 

 .زدند

 

 جان اسماعیل عبدی در خطر است  -* 

، ایجاد محدودیت و قطع تلفن و ارتباط با خانواده اعتصاب غذا کرده است و اعالم کرده اعتراض خود را تا ۶اسفند در اعتراض به انتقال غیرقانونی به بند  17اسماعیل عبدی از روز 

 .ش ادامه خواهد دادرسیدگی به وضعیت

ها و برگزاری مراسم و اعتراض جمعی به  مبنی بر رهبری وی در تحرکات سیاسی از جمله انتشار بیانیه 5گزارش درو غ مسئولین بند  ۶به بند  5دلیل انتقال اسماعیل عبدی از بند 

 .مناسبتهای مختلف بوده است

یک بند عمومی است و تنها اسماعیل عبدی و دمحم نوریزاد زندانیان سیاسی  ۶ان عمومی جدا نگهداشته شوند در حالیکه بند طبق قانون تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی باید از زندانی

 .هستند و این نقض صریح قانون تفکیک جرائم است ۶محبوس در بند 
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محبوس بود و ضابطین امنیتی پس از اتمام دوره پنجساله حبس، برای ممانعت از  اسماعیل عبدی دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران به اتهامات واهی امنیتی پنجسال در زندان

 .ساله تعلیقی قبلی را اجرایی کرده و اجازه آزادی به وی ندادند 14آزادی وی یک حکم 

سال زندان محکوم مینمایند و در زندان  1۵ند و وی را در مجموع به کن نهادهای امنیتی به راحتی و با برخوردهای غیرقانونی، فعالیتهای صنفی یک معلم را با اتهامات امنیتی روبرو می

 .کنند عمومی زندانی می نیز به قصد نابودی و از بین بردن وی باز هم در اقدامی غیرقانونی و با نادیده گرفتن قانون تفکیک جرائم او را در بند زندانیان جرائم

 .کنند های اعتراضی نیستند و از هر فرصتی برای نابودی آنها استفاده می فعالین و رهبران جنبشنهادهای امنیتی در داخل زندان نیز حاضر به تحمل 

 .یابد امروز سومین روز از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی سپری شد و هر روز امکان بروز خطرات جانی برای او افزایش می

ها،  بهنام محجوبی. یا آنها را در شرایطی قرار دهند که مانند اسماعیل عبدی با اعتصاب غذا جانش به خطر بیفتد برند کنند یا رأسا زندانیان سیاسی را از بین ب ضابطین امنیتی تالش می

بوده و ما االن شاهد این  اوین دقیقاً در راستای همین هدف ۶انتقال به بند . های چنین سیاستی از سوی نهادهای امنیتی و سازمان اداره زندانهاست ها نمونه ها و دمحم جراحی شاهرخ زمانی

 .اند ای از سوی ضابطین امنیتی گرفتار شده در چنین پروژه ۶هستیم که هر دو زندانی سیاسی محبوس در بند 

صورت گرفته است قانون   به اوکامالً غیرقانونی و در راستای آسیب رساندن  ۶ انتقال وی به بند. هایش عملی گردد جان اسماعیل عبدی در خطر جدی قرار دارد و باید فوراً خواسته

 .تفکیک جرائم باید فوراً درباره او انجام گیرد

  م نهادهای امنیتی وهای صنفی معلمان و کارگران و دیگر نهادهای صنفی و اعتراضی باید صدای اسماعیل عبدی را به کل جهان برسانند و مانع از پیشبرد نقشه شو تمامی فعالین و تشکل

 .و دیگر زندانیان سیاسی است شوند ها که قصدشان نابودی اسماعیل عبدی  زمان اداره زندانمسئولین قضایی و سا

 نوزدهم اسفندماه نود و نه -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

  بازداشت فعالین کارگری وحامیان انهارا متوقف کنید:کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران  -* 

ضدکارگری  نده سازی برای وکیل کارگران نیشکرهفت تپه خانم فرزانه زیالبی،را شدیدا  محکوم کرده وخواهان پایان دادن به این رویکرد ضد انسانی و کمیته پیگیری  هرگونه پرو

 .باشد می

 

 برد کامیار فکور هنوز تحت بازجویی به سر می  - *

کنند تا با تامین کفالت  اسفند مقابل وزارت کار به شعبه ششم بازپرسی دادسرای اوین مراجعه می 17تجمع  اسفند خانواده کامیار فکور فعال کارگری دستگیر شده در 13صبح امروز 

 .مراحل آزادی انجام گیرد

 .اما بازپرس شعبه ششم به خانواده کامیار فکور اعالم میکند که هنوز مراحل بازجویی در جریان است و تفهیم اتهام صورت نگرفته است
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 .در تجمع کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد دستگیر شد همان زمان دستگیری توسط مامورین به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود کامیار فکور که

 .رددکامیار فکور بدون انجام هیچ جرمی و تنها به دلیل دفاع از مطالبات کارگران دستگیر شده است و باید به فوریت و بدون قید و شرط آزاد گ

 33اسفند  13-اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 بازنشستگان و زندان:اسماعیل گرامی  -* 

همچنین دوستان و آشنایان که در این چند روز  در ابتدا الزم است از تمامی کارگران شاغل، بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان و کلیه شاغالن و بازنشستگان دیگر اقشار جامعه و

  .اند تشکر نمایم ام، مورد لطف و عنایت خود قرار داده بازداشت بوده که من در

های  های ما قانونی بوده و حتی در بعضی از موارد؛ اصول و مواد قانونی را، در برگه در این چند روز که در بازداشت بودم برای مسئولین امنیتی و قضایی توضیح دادم که خواسته

 .عهده ندارد ها توضیح دادم که این تجمعات خودجوش بوده و هیچ کس رهبریت آنها را به در این پرسش و پاسخ. پرسش و پاسخ برای آنها نوشتم

دارند؟ آیا صحیح  ها گرسنه نگه اشت، او را باید ساعتاما مسئوالن باید توضیح بدهند که جدا از بازداشت غیر قانونی یک بازنشسته؛ آیا باید او را دستبند و پابند بزنند؟ آیا در دوران بازد

  ی گزارش از تجمع بازنشستگان به آنجا آمده بود، بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار بدهند؟ را که برای تهیه( کامیار فکور)است که یک خبرنگار جوان 

اند که  آنها بدین نتیجه رسیده. کنند بلکه کارد به استخوانشان رسیده است آنها برای تفریح تجمع نمی. کند ها هرگز بازنشستگان را از مسیر اصلی خود دور نمی ها و این زندان این بازداشت

  .توانند حق خود را بگیرند و تا حق خود را نگیرند از پا نخواهند نشست فقط در کف خیابان می

مسلما ما بازنشستگان . دار نمایند رصت طلب وحدت ما را خدشهها و افرادی ف در این رابطه الزم است که ما بازنشستگان وحدت خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم خانه کارگری

های دیگر  ما نباید اجازه بدهیم که عناصر حکومتی خواسته اصلی ما را تحت الشعاع خواسته. های بسیاری داریم ازجمله همسانسازی که در اسفند ماه دولت باید آن را پیاده نماید خواسته

 .ی قانونی تن بدهند ها باید به این خواسته است و دولت" افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم"ی اصلی ما در هر زمانی  ن ثابت شده است که خواستهامروزه برای بازنشستگا. قرار دهند

 .های خود متحد شویم بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان، برای گرفتن خواسته

 33اسفند  15

 

 دستان ضد اتحاد بازنشستگان  -* 

گروه . پیروز شدند وتظاهرات در دوجای متفاوت تشکیل شد 11اسفند  97ستان ضد اتحاد بازنشستگانی که می خواستند، اتحاد در حال شکل گیری بازنشستگان را درهم بشکنند در د

د، به نام بازنشستگان پایتخت و بازنشستگان سندیکای کارگران جدیدی که آرم اتحاد سراسری بازنشستگان ایران را مال خود کرده اند و به اعتراضات این گروه توجه ای نمی کنن

روز، در میان برخی فعاالن  فلزکار مکانیک و بازنشستگان بافنده سوزنی که در میان بازنشستگان روبروی وزارت کارو تامین اجتماعی بر اساس برخی اظهار نظر ها در آن
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" به خیر و خوشی" گروه دولتی وگروه اصول گرایان احمدی نژاد شناخته می شوند، جلوی مجلس تجمع کردند که اجتماع آن هابازنشستگان که مدعای شناخت از آن ها را دارند، به 

 .به پایان رسید

 بازنشستگان روبروی وزارت کار 33تظاهرات اسفند :ناصر آقاجری

گروه . پیروز شدند وتظاهرات در دوجای متفاوت تشکیل شد 33اسفند  17را درهم بشکنند در دستان ضد اتحاد بازنشستگانی که می خواستند، اتحاد در حال شکل گیری بازنشستگان 

تخت و بازنشستگان سندیکای کارگران فلزکار جدیدی که آرم اتحاد سراسری بازنشستگان ایران را مال خود کرده اند و به اعتراضات این گروه توجه ای نمی کنند، به نام بازنشستگان پای

ی فعاالن بازنشستگان که ازنشستگان بافنده سوزنی که در میان بازنشستگان روبروی وزارت کارو تامین اجتماعی بر اساس برخی اظهار نظر ها در آن روز، در میان برخمکانیک و ب

این . به پایان رسید" به خیر و خوشی" ند که اجتماع آن هامدعای شناخت از آن ها را دارند، به گروه دولتی وگروه اصول گرایان احمدی نژاد شناخته می شوند، جلوی مجلس تجمع کرد

با وحشیانه ترین تهاجم ها " آری از مهر"دوگانگی انسان را به یاد روز های پیش از پیروزی انقالب می اندازد که غروب های اهواز با مرگ بر شاه نیروهای چپ آغاز می شد و پلیس 

چند صد هزار نفری روحانیونی کاری نداشت و حتی یک ترقه هم منفجر نمی کرد واگر کسی در آن تظاهرات یک شعار رادیکال می داد  به کشتار می پرداخت ولی روز ها با تظاهرات

و گرسنگی مختص نخبگان با تحصیالت حقوق سیاسی است "با این باور که سیاست مختص !! آخر نمی باید سیاسی اندیشید و جمع را به خطر انداخت. به وسیله جمعیت سرکوب می شد

ک نام بدون درون مایه هستند و بدنه بازنشستگان تامین اجتماعی که به این تشکل ها و دیگر تشکل ها وابستگی ندارند و خود را مستقل از این تشکل هایی که بیشتر تنها ی". عوام" مردم

با برخورد خشونت آمیز پلیس و پس ازدرگیری فیزیکی پلیس و بازنشستگان مجبور به ترک  ماهیتی مجازی دارند، در جلوی وزارت کار وتامین اجتماعی قصد  گردآمدن داشتند که

 .اجتماع شدند

ن در جلوی وزارت خانه و تامین به روبروی وزارت کار رسیدم می خواستم پیش از آغاز تظاهرات موقعیت را بررسی کرده باشم، دیدم قدم به قدم پلیس با باتوم اجازه ایستاد 14ساعت 

آن ها نیروهای ضد شورشی بودند با بدن های ورزیده سینه های جلو آمده و بازوان . تماعی را نمی دهند با توجه به این واقعیت که این پلیس ها در این روز پلیس های همیشگی نبودنداج

دقیقه در شرق تامین اجتماعی و در غرب وزارت  15و  14در ساعت . دنیرومند برای کوبیدن معترضین سالمند که بر اساس اصول قانون اساسی حق اعتراض مسالمت آمیز را دارن

بروید : فتگواعالم می نمودندبا اینکه این تجمع ها دور از این دو نهاد بود نیروهای پلیس به پراکند کردن آن ها اقدام می کردند، در حالی که پلیس های معمولی با گ. کار تجمع شروع شد

پلیس های ضد شورش با خشونت وقلدری وبا هل دادن نیروها را وادار به عقب نشینی می کردند، . تگان اجتماع کرده اند ولی این جا حق تجمع نداریدجلوی مجلس آن جا هم بازنشس

هم به تظاهرات پیوسته بودند تا همراهی و  تعدادی دانشجو.بازنشستگان خانم و آقا در حال عقب نشستن با آن ها گفتگو می کردند واین عمل شان را خالف قانون اساسی اعالم می کردند

د کوچک اتحاد را نمی تواند همدلی جوانان را به رخ استبداد تعدیل ساختاری و خصوصی سازی نشان دهند، عمل کردی که حاکمیت به شدت به آن حساس است واین جبهه ی هرچن

های ثابت دراطراف این دونهاد ایجاد کرده بودند، تعداد زیادی از این پلیس های دوره دیده ی ضد شورش  از سوی دیگرتعداد پلیس های ضد شورش که یک حلقه بزرگ از پلیس. ببینند

به بدین گونه جو را به سرعت . ک می کردندبرای در گیری خیابانی مرتب بازنشستگان را با هل دادن و خشونت و برخی با توهین که بازنشستگان متقابال به آن ها پاسخ می دادند، تحری

 14ساعت حیاط بزرگ وزارت کار پر شده بود از پلیس و ماشین های پلیس، پلیس های زن و لباس شخصی ها همه افراد را می پاییدند ولی فشار پلیس در . سوی خشونت سوق می دادند

نگیریم از پای نمی نشینیم، تنها کف خیابان، به دست می یاد حق مان و حقوق  دقیقه شدیدتر شد وباز نشستگان با شعار های این همه بی عدالتی ندیده هرگز ندیده ملتی، تا حق خود 34و 

پلیس های ضد شورش حلقه بزرگی از نیروهای خود ساختند وبخشی ازبازنشستگان رادر میان گرفتند و آن ها را با . ما ریالی هزینه ها دالری با فریاد بلند اعتراض را آغاز کردند

یکی از لباس شخصی ها یک جوان دانشجو را که با شعار های بازنشستگان هم راهی می کرد به یک پلیس ضد شورش نشان داد واز . نهاد دور می کردند خشونت وفشار از محل این دو

ی وحشیانه کرد تا وحشت در میان پلیس با شدتی حیرت انگیزی جمعیت را می شکافت تا خود را به آن دانشجو برساند، با رسیدن به او به جوان حمله ا. او خواست دستگیرش کند

ت شایستگی خود در سرکوب را به نمایش بازنشستگان ایجاد کند و شاید تصور می کرد با این شیوه این سالمندان پا به فرار خواهند گذاشت وشاید در مقابل فرماندهان شان می خواس

 .بگذارد
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ان بازوان نیرومند خود گرفت، به گونه ای که به آن جوان حالت خفگی دست داده بود بدین گونه او را کشان کشان به زمانی که به ان جوان رسید با نهایت خشونت گردن جوان را در می

نیرومند را بر در به واکنشی شوند آن پلیس سوی محل مورد نظرش می برد که بازنشستگان خانم و آقا با فریاد خشم مانند طوفانی به پلیس حمله کردند وپیش از این که پلیس های دیگرقا

پلیس که شجاعت به خرج داده بود وتنهایی به جوان حمله کرده بود در زیر . زمین کوبیدند تا جوان را آزاد کنند در حالی که بقیه جمعیت با فریاد و برخی با توهین به پلیس حمله ور شدند

شاید این تجربه سنگینی برای آن . توانست او را از زیر دست و پای بازنشستگان نجات دهد دست و پای بازنشستگان گرفتار شد، تنها حمله دست جمعی دیگر پلیس های ضد شورش

شاید تصور می کرد اینجا صحنه فیلم های هندی و هنگ کنگی و امریکایی است که یک فرد به . نیروی ضد شورش بود که قدرت اتحاد سالمندان جان به لب رسیده را نباید کم بگیرد

و شاید تصور می کرد کار او در میان مشتی انسان های فرهیخته ی سالمند، آسان تر و راحت تر خواهد . را می تواند با آموزش هایی که دیده است، قلع و قم می کندتنهایی عده زیادی 

حتی دستان سالمندانی که هر کدام حداقل سی سال کار کرده . تولی واقعیت اتحاد به شکلی پرخاش گرانه نشان داد دستان بدون باتوم و اسلحه با اتحاد نیرومند تراز هر سالحی اس. بود

جوان را  0براساس دیده های برخی بازنشستگان، . اند ونعمات مادی را تولید کرده اند تا امثال این گونه درندگان نظام تعدیل ساختاری بتوانند به زندگی غیرتولیدی خود ادامه دهند

د بردند ولی من شاهد حمله شدید بازنشستگان برای رهایی یک جوان دیگردانشجو بودم که بازنشسته ها موفق شوند او را از دست پلیس خارج دستگیر کردند وچند بازنشسته را با خو

گونه خود را تشکیل داد و پلیس با خشونت بیشتر حلقه زنجیر . کنند، او را که سرو صورتش خراشیده وقرمز شده بود از چنگل پلیس رها کرده وادار به فرار از آن محل نمودند

باز نشستگان از درب دیگر مترو وارد . گردندبازنشستگان را به سوی در مترو کشاند و آن ها را وادار کرد وارد مترو شوند و درب مترو را به روی آن ها بست تا نتوانند به خیابان بر

شلو غ خیابانی که به سوی میدان آزادی و میدان انقالب می رفت امکان تحرک بازنشستگان را در مقابل  خیابان شدند ولی پیاده روی کوچک روبروی فروشگاه ها و بلوار بیش از حد

. از این رو بازنشستگان  قادر به بازگشت به روبروی وزارت کار وتامین اجتماعی نمی شدند بدین جهت تصمیم گرفتند به مرور پراکنده شوند. هجوم خشونت بار پلیس گرفته بود

شونت ضد مردمی می توانند آن روز که همه را شاد کرده بود به رخ کشیدن قدرت اتحاد سالمندان مبارز با پلیس هایی بود که تصور می کردند با هیکل های غول آسا و خدستآورد 

خشونت استبداد  نظام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی با  وحشت ایجاد کنند ولی این زنان ومردان با اراده توانستند حداقل یک دانشجو را از چنگ آن ها خارج کنند و رو در روی

بازنشستگان که همه جا خود را پیش رو، چپ و مشت افراشته ایستادند و قانون زدایی آن ها را با فریاد بلند خود نفی کردند و تن به سازش طبقاتی ندادند وراه خود را از سازش کاران 

خیابانی خود، تن به سازش با اصول گراها و اصالح طلبانی می دهند که پشتیبان  -گان نشان می دهند ولی در عمل کردهای اجتماعی تظاهر به دفاع از حقوق کارگران و بازنشست

د ضد تعدیل ساختاری و بستر اتحا" تنها در کف خیابان به دست می یاد حق مان"بازنشستگان مستقل با تاکید بر شعار . هستند( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی )مناسبات نولیبرالی 

  .را فریاد زدندخصوصی سازی صندوق بین المللی پول را فراهم کردند و در عمل مبارزه برعلیه سیاست های ضد منافع ملی، ضد آزادی و ضد استقالل در ایران 

 اسفند ماه 15

 

 هفت تپه محکوم است سرکوب تجمع اعتراضی بازنشستگان و کارگران در تهران و پرونده سازی علیه کارگران  -* 

نیروهای پلیس که با تدارک قبلی، در محل مستقر شده . اسفند تجمع بازنشستگان و کارگران در برابر وزارت کار با هجوم پلیس به شرکت کنندگان، به خشونت کشیده شد 17صبج روز 

از تعداد و . ند، تعدادی را به شدت مورد و ضرب و شتم قرار دادند و عده ای را نیز دستگیر کردندبودند با هجوم وحشیانه به شرکت کنندگان زن و مرد که بسیاری از آنها سن باالیی دار

د مفتاحی شاغل در اسنپ فود، جزو اسامی تمام دستگیر شدگان هنوز اطالع دقیقی در دست نیست اما به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، کامیارفکور خبرنگار اقتصادی و اسع

، کرمانشاه، کرج، همزمان با تهران، بازنشستگان و کارگران در تعدادی دیگر از شهرها و مراکز استان ها از جمله اصفهان، تبریز، قزوین، اهواز، مشهد، رشت. ان هستنددستگیر شدگ

     .ستگان است که طی دوماه گذاشته بر گزار شده استاسفند، هفتمین تجمع از رشته تجمع های سراسری بازنش 17تجمع . اراک و چندین شهر دیگر به تجمع اعتراضی پرداختند

تشکل ها بیان شده است؛ همسان  خواسته های این تجمع ها ی اعتراضی که با فراخوان تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان برگزار شده اند بطور صریح در قطعنامه های این

میلیون تومان و آزادی بیان، اجتماعات و حق ایجاد تشکل های مستقل  14ندین مرتبه زیر خط فقر قرار دارد به سطح سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حداقل دستمزد کنونی که چ

 .کارگری از جمله مهمترین این مطالبات هستند
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دیگر پرونده سازی علیه کارگران معترض و مبارز هفت هم زمان با یورش نیروهای سرکوب گر رژیم به تجمع کنندگان در تهران، دستگاه های قضایی و نیروهای امنیتی رژیم یک بار 

پنح نفر از کارگاران هفت تپه، یعنی یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و حسین حمدانی که در . تپه را تکمیل کرده و در صدد محاکمه آنها هستند

همچنین به گزارش سندیکای .ته اند، برای صدور حکم به دادسرای عمومی انقالب شهرستان شوش احضار شده انداعتراض به خصوصی سازی و عدم پرداخت دستمزدها نقش داش

ن، علیه خانم زیالبی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، پرونده ای با همدستی مصطفی نظری، دادستان شوش و صادق جعفری چگنی، رئیس حفاظت اطالعت دادگستری استان خوزستا

     . ت تپه سرهم بندی شده و به داد سرای عمومی انقالب در اهواز احاله شده استکارگران هف

زندان اوین و قطع تلفن و ارتباط به  1اسفند در اعتراض به انتقال غیر قانونی به بند  17در همین حال اسماعیل عبدی معلم زندانی و دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان  از روز 

 .کرده است خانواده، اعتصاب غذا

اسفند در تهران، پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه و وکیل آنها خانم زیالبی و نقض آشکار حقوق اولیه اسماعیل عبدی  17ما  یورش وحشیانه به تجمع بازنشستگان و کارگران در 

ی بازنشستگان، کارگران ومعلمان، و پشتیبانی از حقوق زندانیان ساسی، وظیفه خود ما همچنین ضمن اعالم همبستگی با مبارزات و اعتراض ها. در زندان را به شدت محکوم می کنیم

گری و نهاد های مدافع حقوق انسان می دانیم که با گزارش دهی و بازتاب نقض گسترده حقوق پایه ای کارگران و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسالمی، توجه فوری تشکل های کار

ما از این تشکل ها در خواست می کنیم که به عنوان یک وظیفه طبقاتی و انسانی نسبت به سرکوب گری های بی حد و . بت به این سرکوب گری را جلب کنیمدر عرصه بین المللی را نس

 .مرز رژیم اسالمی اعتراض کنند

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 4441مارس  3

 

 :تپه بنقل ازوکیل فرزانه زیالبی کشت و صنعت نیشکر هفت کارگر حق طلب 5آخرین دفاعیات   -* 

 های آشکاری در پرونده وجود دارد و به همین دلیل انتظار صدور قرار منع تعقیب کارگران را داریم تناقض

ه سال جاری، تعدادی از کارگران نسبت به پرداخت ناقص حقوق و ما اوایل آبان:فرزانه زیالبی با اشاره به فشارهای امنیتی علیه  کارگران حق طلب هفت تپه به خبرنگار رسانه ای گفت

 .های خود برآمدند حق بیمه خود اعتراض داشتند که پس از حضور آمیلی، نماینده تام االختیار کارفرما در شرکت در صدد بیان خواسته

 .د را داشتند که متأسفانه با پاسخ و برخورد نامناسب و ناموجه وی مواجه شدندها و مطالبات خو نمایندگان کارگران، درخواست نشستی با حضور آمیلی برای بیان خواسته

 .های یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین حمدانی شکل گرفت ای علیه تعدادی از کارگران به نام پیرو همین مسئله، پرونده

در همان زمان و با تصمیم دادیار کشیک و البته تأیید دادستان، چهار تن از کارگران با وجود بیم . ، توهین و ممانعت از حق مطرح شداخالل در نظم عمومی: عناوین اتهامی مطروحه

 .این اقدام در حالی صورت گرفت که دو تن از کارگران بازداشتی، بیمار و دارای شرایط خاص بودند. ابتال به کرونا در زندان بازداشت شدند

این . با قرار وثیقه آزاد شدند و نمایندگان کارگری نامبرده، پس از دستور ورود به منزل و جلب غیرضروری در روز تعطیل و تداوم بازداشت، بدون علت موجه پس از چند روزفعاالن 

  .ها، بدون حضور وکیل صورت گرفته بود در حالی بود که متاسفانه بازجویی و تفهیم اتهام از آن
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روز گذشته با حضور  توهین، توسط دادیار شعبه دوم داسرای شوش قرار منع تعقیب صادر شد که مورد اعتراض کارفرما واقع و نسبت به اتهام اخالل در نظم عمومی، نسبت به اتهام

 .ها شنیده شد در شعبه آخرین دفاع آن

ان قضایی، فیلم پیوست، شهادت شاهدان ناشناس کارفرما و البته سایر شواهد و قرائن موجود های ضابط های آشکاری که درشکایت شاکی، گزارش انتظار آن می رود که با وجود تناقض

 .در پرونده، قرار منع تعقیب کارگران صادر شود

 

 بازداشتی اعتراضات نسبت به قتل سوختبران 91آخرین اطالعات درباره   -* 

  .معترض را که یکی از آنها کودک بود بازداشت کردند 3ردمی دستکم مأموران اطالعات سراوان در پی اعتراضات م:اسفند5شنبه  روز سه -

 دمحم شهرسان زهی اهل مهرستان فرزند کاهم داد -1

 ساله اهل مهرستان فرزند لهداد11عزیز شهرسان زهی،-4

 دمحم درزاده فرزند عبدالغفور ساکن روستای دزک -3

 :ا در شورو همراه با ضرب و شتم بازداشت کردندازجملهمأموران امنیتی شماری از معترضان ر:اسفند 7پنج شنبه  -

 عبدالجلیل فرزند مالحسین -1

 زکریا فرزند یاردمحم-4

 سعید  فرزند یاردمحم  -3

 عمرفرزند مالحسین -0

  .که همگی از طایفه شه بخش هستند 

  .گلوله به دست و یک گلوله به پایش اصابت کرده بود و در بیمارستان به سر می بردقابلیاد آوری است که عمردر حالی بازداشت شد که بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی دو 

 :ازجمله .نفر را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند 0،مأموران آگاهی ایرانشهر با تیراندازی به سمت معترضان، دستکم :اسفند 5جمعه  -

   .اصابت گلوله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شدیحیی شکل زهی که در جریان تیراندازی مأموران آگاهی مورد  -1

 :اسفند 14یکشنبه 

 ایرج دهواری -1
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 عبدالطیف ملک زاده فرزند دمحمامین -4 

  .توسط اداره اطالعات در محله شهرک سراوان بازداشت شدند 

 .بازداشت کردند" مشارکت در اعتراضات"ه اتهام صبح با یورش به مغازه ایرج و بنگاه اتومبیل عبدالطیف آنها را ب 14نیروهای اطالعات ساعت 

 :اسفند 11شنبه  -

 .بازداشت شد" انتشار ویدیوهای اعتراضات در فضای مجازی"مالک خیری اهل روستای ابتر از توابع شهرستان ایرانشهر توسط نیروهای سپاه پاسداران به اتهام 

 :اسفند 17یکشنبه  -

 .فرمانداری سراوان توسط اداره اطالعات سپاه بازداشت شدفرزاد سپاهی به اتهام تجمع در برابر 

 

 اظهارات فرزانه زیالبی درباره فراخواندن علی نجاتی کارگربازنشسته کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای اجرای حکم   -* 

های اولیه حتی به  در تماس“، نکته اما اینجاست که «ی احکام اوین مراجعه کندهای پی در پی به آقای نجاتی گفته شد که برای اجرای حکم به شعبه اول اجرا های اخیر در تماس در هفته

در یک اقدام خالف قانون، اجبار به حضور از طریق مسدود کردن حساب بانکی این کارگر اخراجی و “و ” او اعالم نشده که موضوع اجرای حکم است و به این دلیل باید حاضر شود

 .بازنشسته صورت گرفته است

. اند های گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده تپه در طول سال فتن حقوق، اخراج از کارخانه، بالتکلیفی شغلی و عدم تمدید دفترچه بیمه تنها مشکالتی نبوده که کارگران نیشکر هفتنگر

بارها از میان اعتراضات پایشان به زندان باز شده و کنار غم نان که در . اند دهشان و رفع مشکالت پیش گفته بارها با بازداشت و صدور حکم زندان مواجه ش آنها در راستای احقاق حقوق

هم به مانند برخی از کارگران نیشکر ” علی نجاتی“. رفتند راستای نگرفتن حقوق گریبانشان را گرفته بود، باید به دنبال رفع اتهام از خود، گرفتن وکیل و حل مشکالت قضایی هم می

 .شرکت در طول این مدت با دو پرونده قضایی مواجه بوده است” بازنشسته“ها بازداشت شده است؛ این کارگر اکنون  سال تپه در طول این هفت

م به پرونده موسو 30به موجب پرونده امنیتی در سال :تپه از جمله نجاتی را برعهده دارد، به خبرنگار رسانه ای گفت فرزانه زیالبی، وکیل دادگستری که وکالت برخی کارگران هفت

قانون آیین دادرسی کیفری به چهارماه  004فعاالن ملی مذهبی شهرستان اندیمشک به شش ماه حبس محکوم شده که این میزان حبس با انصراف از تجدید نظرخواهی و اعمال ماده 

 .کاهش و قطعیت یافته است

است که در آن، او به همراه تعدادی از کارگران و نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  37دومین پرونده علی نجاتی، پرونده موسوم به کارگران هفت تپه در سال 

 در این پرونده“چنانچه زیالبی توضیح داده؛ . های طوالنی مدت محکوم شدند از جمله آقایان اسماعیل بخشی و دمحم خنیفر و دانشجویان عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجویی گام به حبس

به گفته این وکیل دادگستری، اجرای حکم حبس پرونده اول به دستور قاضی اجرای احکام  کیفری شهرستان اندیمشک و بازداشت به . ”هم علی نجاتی به پنج سال حبس محکوم شده

 .دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان شوش در پرونده دوم با هم انجام شد
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در پرونده اول دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت : عفو مواجه شده استنجاتی، اما در هر دو پرونده با 

د اشاره وکیل علی نجاتی، عفو عمومی سوم عفو مور. ”در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت( آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام)تپه 

نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی  3741مناسبت عید سعید فطر صورت گرفت و در آن با عفو یا تخفیف مجازات  خرداد ماه سال جاری است که به 

 .تپه به عنوان عفو شدگان اعالم شد ام سه نفر از کارگران نیشکر هفتو سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت صورت گرفت و همان زمان نیز، ن

اعالم و به آنها گفته شده که در لیست عفو ( آقایان بخشی، نجاتی و خنیفر)گوید که این موضوع از سوی اجرای احکام اوین از طریق تماس تلفنی به هر سه موکلش  فرزانه زیالبی، می

 .ها هم رفع توقیف به عمل آمده است از وثیقه حاضر شوند و برهمین اساس هم از وثیقهقرار گرفتند و برای رفع توقیف 

ها، ازسوی مسئوالن ارشد  های مکرر با خود آن ای جدی روی این عفوها انجام داد و عفو کارگران بخشی، خنیفر و نجاتی عالوه بر تماس همان زمان، دستگاه قضایی کار رسانه

 .قوه بارها خبر رسانی شد قضائیه و سخنگوی این قوه

دستگاه قضایی در حالی مدعی است که در عفو شدن . حاال اما، ظاهرا ماجرا عوض شده و دستگاه قضایی تصمیم گرفته که عفو را لغو کرده و نجاتی را برای اجرام حکم فرا بخواند

گوید این  ای متعدد قلبی، فشار خون باال، کلیوی، پروستات و دیگر مشکالت است و چنانچه وکیلش میه تپه دارای بیماری صورت گرفته که این کارگر نیشکر هفت« اشتباه»کارگر نجاتی 

 .تر است گفتند پرونده پزشکی آقای نجاتی از پرونده قضایی او سنگین برخی از کارکنان دادگاه به مزاح می“ماجرا آنقدر جدی است که حتی 

بر کسی پوشیده نیست که »تپه با اشاره به این نکته که  وکیل علی نجاتی و برخی دیگر از کارگران نیشکر هفت:دهد را چنین توضیح می« پس گرفتن عفو نجاتی»فرزانه زیالبی، ماجرای 

الن کارگری، فعاالن دانشجویی و ای ماندگار در تاریخ مبارزات کارگران ایران و جهان و پر سر و صداترین پرونده سال بود که با خواست متحد کارگران، فعا پرونده هفت تپه، پرونده

های کارفرما، سیر دیگری یافته و در نهایت با پیشنهاد رئیس قوه منجر به  مند رسانه، خواست مردم و به ویژه با عیان شدن پرونده مفاسد اقتصادی و تخلف فعاالن مدنی و اهالی دغدغه

ها و همچنین  های آن چرا پس از اعالم تلفنی عفو خاص به کارگران و رفع توقیف از وثیقه“: قضایی را مطرح کرد، پرسش کارگران درباره اقدام جدید و البته عجیب دستگاه «عفو شد

د که عفو شو گویند اشتباه شده است و آقای نجاتی باید برای اجرای حکم به زندان برود؟ چگونه می های رسمی خبری، اکنون می اعالم عفو از سوی قوه قضائیه به مردم از طریق تریبون

 .پس گرفته شود؟

از مسئوالن قوه قضاییه خواسته تا برای « چنانچه، این قضیه برخالف اعالم عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت»زیالبی در پایان با هشدار نسبت به اینکه 

 .رسیدگی به این موضوع، اقدامات الزم را انجام دهند

 

 ور احسانی راد و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی پایان دهیدبه آزار و اذیت شاپ  -* 

 زندان تهران بزرگ 4بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون انتقال شاپور احسانی راد به سالن قرنطینه تیپ 

در سالن قرنطینه . که به سالن قرنطینه معروف است منتقل کردند 4تیپ  14اسفند شاپور احسانی راد کارگر زندانی و پویا قبادی زندانی سیاسی را بدون هیچ دلیلی به سالن  44روز 

 .این سالن بدترین جایی است که ممکن است یک زندانی را بعنوان تنبیه به آنجا منتقل کنند. شوند زندانیان جدیدالورود و زندانیان خطرناک و چند زندانی مشکوک به کرونا نگهداری می

، (بستا)تماعیه سابق کارگران کارخانه پروفیل ساوه، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجشاپور احسانی راد نمایند

ایت کننده از سعید مرتضوی بخاطر چپاول و نماینده هزار کارگر شک 33تا  31نماینده چهل هزار کارگر امضاکننده طومار اعتراضی علیه سطح نازل دستمزدها در فاصله سالهای 
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 4۶روز بازداشت به قید وثیقه آزاد گردید و سپس در شعبه  3۶توسط اطالعات سپاه دستگیر شد و پس از  35مرداد  7اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی است که در تاریخ 

سال زندان محکوم شد و  ۶زیادی از فعالین جنبشهای اعتراضی و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است به  دادگاه انقالب تهران توسط قاضی ایمان افشاری که قاضی سرکوب تعداد

 .در زندان تهران بزرگ محبوس میباشد 33خرداد  47از تاریخ 

، ممنوعیت از مالقات با خانواده و موارد 4به تیپ  ۵انتقال از تیپ . اند در طول مدت زندان  شاپور احسانی راد و دیگر زندانیان سیاسی همواره مورد آزار و اذیت مسئولین زندان بوده

 .دیگری که مصداق شکنجه زندانیان سیاسی است

ی راد نماد شاپور احسان. فاع کرده استشاپور احسانی راد هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها و تنها از حقوق خود و میلیونها کارگر و از معیشت چند ده میلیون خانواده کارگری د

شاپور احسانی راد و . خواهی بازنشستگان تامین اجتماعی است شاپور احسانی راد نماد تشکل. اعتراض کارگران ایران به معیشت خواهی و نماد جنبش تالش برای افزایش دستمزد است

یشوند و جنبش عظیم طبقه کارگر را در مسیر رهایی تا مقصد نهایی رهبری خواهند های طبقه کارگر ایران ارج نهاده م ها و صدها رهبر و فعال کارگری دیگر روزی بر روی شانه ده

 .اند دار قرار گرفته کرد و از اینروست که هم اکنون تا این حد مورد غصب و خشم حاکمان سرمایه

رفته است و صدای اعتراض و فریاد کارگران و بازنشستگان هر هفته و اکنون که جامعه ایران و در رأس آن جنبش اعتراضی طبقه کارگر در آستانه تالطمات اجتماعی جدیدی قرار گ

همزمان با . تر از قبل به پیش میبرند داران و بانیان استثمار طبقاتی را میلرزاند، آنان نیز سرکوب طبقه کارگر و کارگران پیشرو را تعرضی هر روز بلندتر در کف خیابانها تن سرمایه

تر برخورد میکنند، فشار را بر زندانیان  زنشستگان و معلمان در مقابل وزارت کار یورش میبرند، به هر اعتراض کارگران و دیگر مزدبگیران تعرضیاینکه به تجمع کارگران و با

 .کنند های اعتراضی نیز بیشتر می سیاسی و رهبران زندانی جنبش

طلبی زنان را با هدف آزار و  به بند زندانیان جرائم عمومی منتقل میکنند، فعالین زندانی جنبش برابریشاپور احسانی راد را به مکانی خطرناک منتقل میکنند، اسماعیل عبدی را 

ان خواستند در زمان ابتالی وی به بیماری کرونا و یا از طریق زندانی زاده را به رجایی شهر منتقل کردند و می سرکوب به زندانهای مختلف منتقل میکنند، همین چندی پیش جعفر عظیم

ها مورد دیگر که در راستای سیاست سرکوب فعالین جنبشهای اعتراضی چه در زندان و  اند تا به زندان بروند و ده قاتل او را بُُکشند، پروین دمحمی و ناهید خداجو را تحت فشار قرار داده

 .اند چه در خارج از زندان در دستور گذاشته

تر  تر و جدی آورد و در مقابل این همه بیحقوقی و ظلم به شکلی گسترده جانبه را تاب نمی بار معیشتی و سرکوب همه ن وضعیت فاجعهجامعه ایران و در رأس آن طبقه کارگر دیگر ای

 .خواهد ایستاد

ار و اذیت شاپور احسانی راد و دیگر زندانیان اعالم میکند که هر چه سریعتر به آز 4اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز خشم از انتقال شاپور احسانی راد به سالن قرنطینه تیپ 

جامعه ایران امر آزادی . اینان رهبران و پیشروان جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران و جنبش طبقه کارگر هستند و باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند. کارگری و سیاسی پایان دهید

 .داند و با این برخوردهای سرکوبگرانه بیشتر از این به خشم عمومی دامن خواهید زد های خود می ترین خواسته فعالین جنبشهای مطالباتی و اعتراضی را یکی از اصلی

 شاپوراحسانی راد آزاد باید گردد

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 33اسفندماه  43 -اتحادیه آزاد کارگران ایران
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 دویست و نود تومانهزار و  656میلیون 1کارگران  9411حداقل حقوق سال   -* 

 .هزار و دویست و نود تومان تعیین کرد 151میلیون 4کارگران را  1044درصد افزایش،حداقل حقوق سال  33اسفند،شورای عالی کار با  43روزشنبه 

 .را بتصوب رساند( لایر  405355ماهانه)لایر  54755درصدی و مقدار ثابت روزانه 41این شورابرای سایر سطوح نیز افزایش 

 

 9۰11بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تصویب مزد کارگران برای سال   -* 

 .تومان مصوب نمود 4۵4444درصد به اضافه  4۶تومان و برای سایر سطوح مزدی افزایش  4۶۵۵444شورای عالی کار مزد پایه کارگران را به میزان  33اسفندماه  43شب گذشته 

 .هزار تومان تصویب کرده بود 53۵میلیون  ۶گذشته همین نهاد، هزینه سبد معاش خانوار را مبلغ  است که هفته این در حالی

خواهان افزایش حداقل دستمزد  کارگران در مراکز صنعتی و تولیدی از کارگران فوالد اهواز و کارگران غیر رسمی نفت گرفته تا کارگران عضو تشکلهای مستقل کارگری، همگی

میلیون تومان در تهران بعنوان نرخ  11میلیون تومان در شهرستانها و  14میلیون تومان در ماه شده بودند و همین نمایندگان فرمایشی کارگری خود به رقم باالی  14ی کارگران به باال

 .واقعی سبد معیشت خانوار اعتراف کرده بودند

چه کارفرمایان . هایشان را به پیش برد ل، اقدام خود برای تعرض به کار و معیشت کارگران و خانوادهتر و بی پرواتر از هر سا نهاد ضدکارگری شورای عالی کار امسال صریح

ی کارگران ایران ب کشند و طبقه کارگر ایران را  اند که حداکثر سود را از ُگرده ای جزم کرده خصوصی و چه دولت بعنوان کارفرمای بزرگ در کشور عزمشان را بیشتر از هر دوره

 .ترین کارگران جهان به بهره بگیرند، کمااینکه تاکنون نیز به همین منوال بوده است ن فقیرترین و بیحقوقبعنوا

الً همان درصد برای دیگر سطوح مزدی عم 4۶نامه دولتی خواستند تا مزد توافقی را به اجرا دربیاورند اما در نهایت با رقم افزایشی پایین  امسال با نمایشی بیشرمانه و از طریق آیین

 .بگیر قانونی کردند سیاست کاهش مزد را برای کارگران غیرحداقل

تفریح و . اند شان درمانده شده های روزمره های کارگران در تامین هزینه گرانی و تورم افسارگسیخته به شکل روزانه و چه بسا ساعتی در حال افزایش است و میلیونها نفر خانواده

ها دیگر شامل گوشت و مر غ و میوه و حتی لبنیات نیز  آموزش و بهداشت از میان اولویتهای اکثریت جامعه خارج شده است و خوراک  بیشتر خانواده سرگرمی که هیچ، چیزی به نام

 .ها تصویر از صفهای طوالنی خرید مر غ و روغن دولتی در حال انتشار است شود و اینها چیزی نیست که انکارشدنی باشد و روزانه ده نمی

 .خانمانی واقعی میروند ای نیز دیگر دارد برای جمعیت زیادی از جامعه غیرممکن میشود و بخشی از اقشار فرودست عمالً دارند به سوی بی ین مسکن به صورت اجارهتام

فروشی، موادفروشی،  گری، تن انند اعتیاد، دزدی، تکدیهای شومی م پدیده. ای که ریشه در فقر و نداری دارد در حال طغیان است جمعیت افراد گرفتار در معضالت اجتماعی  گسترده

 .نوزادفروشی، کار کودکان و هزاران درد بی درمان دیگر به حدی در جامعه عادی شده است که گویی اصالً مشکل نیستند

های اختالس و غارت و چپاولشان در حال جهش  وز و هر روز رقماند هر ر از سوی دیگر، اقلیتی بسیار اندک که تمام ثروتهای جامعه و نهادهای قدرت را به تصاحب خود درآورده

های کالن اقتصادی و اجتماعی درآمده است به راحتی چپاول میکنند، بی قانونی میکنند، اختالس میکنند، شیره  غارتگرانی که دسترنج ما کارگران را که به شکل ثروتها و سرمایه. است



1911اسفند   – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                                         194  
 
 

شان هیچ اقدامی نمیکند بلکه برای ما کارگران و مزدبگیران و کل اقشار جامعه قانون  َمکند و هم فرومیپاشند و نه تنها قانون و قَضا علیه هم میو شیرازه اقتصادی و اجتماعی جامعه را 

 .و دستمزدهایی چند برابر زیر خط بقا تعیین میکنند شان را به ما تحمیل مینمایند و نمایندگانشان نیز به راحتی بر روی ارزش شیره جان طبقه کارگر ُچرتکه انداخته وضع میکنند و قوانین

داران چنان شمشیرهایشان  اند اما کارفرمایان و سرمایه در چند ماه گذشته کارگران و بازنشستگان هر روزه و هر لحظه نسبت به این وضعیت فالکتبار معیشتی در اعتراض و تجمع بوده

 .هایمان امضا میکنند گری، حکم گرسنگی و مرگ را برای ما کارگران و خانواده راض و مطالبهاند که بی اعتنا به این همه اعت را از رو بسته

طبقه کارگر ایران به . هایشان را به هیچ قدرتی نخواهند داد بار را ندارند و اجازه به فنابردن زندگی و معیشت خانواده طبقه کارگر و مزدبگیران ایران دیگر تاب  تحمل این وضعیت فاجعه

اش بیشتر و شدت  تر و قدرت اعتراض اش آتشین تر، خشم اش انباشته ر میزان بیشتر از سوی حاکمان سرمایه مورد تعرض و بیحقوقی قرار میگیرد، به همان میزان مطالباته

 .تر خواهد شد تر و بنیادی اش عمیق تغییرآفرینی

اش قد علم کرده است و به ناگزیر راهی جز  مناسبات موجود تماماً در تقابل با زندگی و بقای اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر در رأس جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران نیک میداند که

 .تالش برای ایجاد تغییرات بنیادین اجتماعی، اقتصادی درمقابل خود نمیبیند

اش تن در نخواهد داد و در این راستا نیرو و جنبش عظیم  به کمتر از تحقق ُکل مطالبات تر میکند و یافته کارگران و سایر مزدبگیران ایران تالش جمعی خود را روز به روز سازمان

 .اش را علیه مناسبات موجود به پیش خواهد برد طبقاتی

 33اسفندماه  4۰ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 :دو گزارش  -* 

   تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی -1

ها شهر کشور در مقابل مراکز و شعبات  اسفند بازنشستگان معترض در ده 4۰های مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یکشنبه  نتشره از سوی تشکلهای م در پاسخ به فراخوان

تبریز، اهواز، اراک، اصفهان، رشت، آباد، کرج، یزد، تهران، _تاکنون تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای خرم. سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع زدند

 .اردبیل و مشهد برگزار شده است

این در . ی پایان سال شدت داده است درصد بار دیگر خشم و نارضایتی بازنشستگان را در آستانه 33انتشار خبر توافق بر سر حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار به میزان 

سازی خبری  الحساب به بازنشستگان به جبران تاخیر در صدور احکام همسان های مدیریت سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت علی عدهحالی است که تا امروز از انجام و

 .نیست

های مستقل کارگری حداقل  در حالی که تشکل. رساند هزار تومان می444میلیون و ۰درصدی حداقل دستمزدها دریافتی اکثریت بزرگ شاغالن حداقل بگیر را به حدود  33افزایش 

 .هزار تومان در ماه اعالم کرده بودند ۵44میلیون و  14دستمزد را 

 اتحاد بازنشستگان
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 !تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم -1

ران، شوشتر، سنندج، کرمانشاه، اردبیل، شهر در اعتراض به عقب افتادن همسان سازی ها و شیوه غلط همسان سازی در ته 44اسفند در  40گردهمایی سراسری بازنشستگان در 

در کرج بازنشستگان با آوردن پارچه نوشته ای مبنی بر . رشت، اراک، مشهد، تبریز، کرج، خرم آباد، ایالم، شیراز، یزد، کرمان، شوش و قزوین، سقز، آبادان و خرمشهر برگزار شد

در . که زنان حمل می کردند، شرکت کرده بودند« میلیون است امکان اداره زندگی برای بازنشسته ها وجود ندارد 14هزار تومانی در حالی که خط فقر  544با پایه حقوق دو میلیون »

  «بازنشسته پیره، حقشو پس می گیره» :مشهد بازنشستگان فریاد می زدند

روبرو شدند و از آنان خواسته شده بود که اعالمیه ای مبنی بر عدم برگزاری تجمع  در تهران از شب قبل بسیاری از فعاالن بازنشسته گروه پایتخت، فلزکارمکانیک با تهدید های تلفنی

هر چند این تهدیدها فقط دیشب را شامل نمی شد بلکه از دوهفته قبل احضارها . صادر کرده و در گروههای مجازی بازنشستگان آن را منتشر کنند، که فعاالن به این تهدیدها اعتنا نکردند

   .بطوریکه آقای فراهانی مسوول گروه بازنشستگان پایتخت امروز از طریق قوه قضاییه و دادستانی کل کشور احضار گردید. ز گشته بودو تهدیدها آغا

مه همسان سازی تا اخر امسال بنی بر ادابا همه اینها بازنشستگان در تهران با حضور پلیس تجمع کرده و خواسته های خود را اعالم داشتند و از عهدشکنی مسووالن تامین اجتماعی م

 .بیمه های تکمیلی دزد سر گردنه/عیدی چرا کارمندیه وقتی که ما کارگریم/تا حق خود نگیریم از پا نمیشنیم/کشور ما تو گنجه باز نشسته تو رنجه: از جمله شعارها. شکایت داشتند

شرکت داشتند دو خانم و چند نفر از آقایان از جمله خانم باقری و آقای نعمتی برای .... فت، برق، چاپ در این تجمع که شماری از بازنشستگان شرکت واحد، فلزکارمکانیک، شرکت ن 

در پایان نیز بازنشستگان فلزکارمکانیک با آقای نعمتی صحبت کوتاهی . در این تجمع بازنشستگان خواستار آزادی فرزند دربندشان، کامیارفکور شدند. بازنشستگان صحبت کردند

   .دداشتن

 کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 :گزارش رسانه ای شده+

 قانون تامین اجتماعی و صدور احکام جدید 3۶درخواست اجرای صحیح ماده / تجمع بازنشستگان مقابل ادارت تامین اجتماعی

سازی  قانون تامین اجتماعی و اجرای عادالنه متناسب 3۶جمع کردند و خواهان اجرای صحیح ماده های مختلف کشور مقابل ادارت تامین اجتماعی ت بازنشستگان تامین اجتماعی در استان

 .شدند 1۰44در سال 

سازی  ناسبقانون تامین اجتماعی و اجرای عادالنه مت 3۶های مختلف کشور مقابل ادارت تامین اجتماعی تجمع کردند و خواهان اجرای صحیح ماده  بازنشستگان تامین اجتماعی در استان

  .آنها از سازمان تامین اجتماعی می خواهند که هر چه سریعتر احکام ترمیم حقوق آنها را تا پیش از پایان سال صادر کند.  شدند 1۰44در سال 

ها  رمیم حقوق باید با توجه به کوچک شدن درآمد آنمعترضان خواهان اقدامات جبرانی تامین اجتماعی برای حفظ قدرت خرید خود در مقابل نوسانات اقتصادی هستند و تاکید دارند که ت

ی های سبد معیشت کارگران انجام شود که محاسبات آن توسط کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار صورت گرفته است و رقم آن در سال جار در مقابل تورم و متناسب با هزینه

  .رسد هزار تومان می 35۵میلیون و  5به 

های  ها در دوران اشتغال از روی حق بیمه درصد از مستمری خود از بابت سرانه درمان تامین اجتماعی هستند و تاکید دارند که آن 4مچنین خواهان پایان دادن به کسر بازنشستگان ه

 .اند خود سهم صندوق درمان را پرداخت کرده
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 آخرین خبرها در باره  اسماعیل عبدی   -* 

تحویل یگان بدرقه ناجا شدوباماشین ستادپیشگیری 14زندان اوین به آقای اسماعیل عبدی خبردادتابرای اعزام به زندان رجایی شهرآماده شود،وی ساعت اسفند،معاون قضایی 43شنبه 

ذیرفت وتاصبح کنارچندزندانی ازجمله رسالت کرج او راپ10ویژه حمل زندانیان خطرناک بدون صندلی وتاریک به چندکالنتری معرفی شد،هیچکدام اورانپذیرفتند،تااینکه کالنتری 

یگان بدرقه استواریکم دمحمنوروزی وجوادکرمی ازهرکدام ازسه زندانی جمعا .فردی که مرتکب قتل شده درتاریکی بازداشتگاه،بدون وسایل گرمایشی وپتوی مناسب،شب رابه صبح رساند

اسماعیل عبدی امروزصبح درکالنتری ناحیه ی .دریافت مبلغ،زندانیان باهمان نیسان سرپوشیده راهی شدندهزارتومان دریافت کردند،تاآنهاراباآژانس به مقصدبرسانند،پس از 754

اجرای احکام کیفری شعبه ی  درمحل.رسالت کرج توسط استواریکم علی حسین زاده موردبدترین اهانت هاقرار گرفت و وسایل ولوازم شخصیش درحیاط زندان ریخته شد10

 .خانم بابایی پس از برخوردهای غیرانسانی،عبدی راتهدید به تبعید به ندامتگاه کرج یامناطق مرزی کرد(شعبه نهم)قالب کرج هم در اجرای احکام کیفریدادسرای عمومی وان14

 کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران :منبع

 

 بریتانیایی و مدافع حقوق کارگران باید آزاد شودمهران رئوف، شهروند ایرانی : الملل فراخوان اقدام فوری عفو بین  -* 

مأموران سپاه پاسداران به خانه وی در تهران . برد الف زندان اوین به سر می4در در بند  1333مهر  4۵ساله حقوق کارگران که از زمان دستگیریش در تاریخ  ۶۰مهران رئوف، فعال 

وی به مدت یک ماه بدون هرگونه امکان ارتباطی با جهان بیرون تحت بازداشت بوده است تا این که . وجو و توقیف کردند تاش را جس هجوم برده و وسایل شخصی وی از جمله رایانه

از حق دسترسی  وی از امکان تماس با بستگان درجه یکش که همگی خارج از ایران ساکن هستند و نیز. اجازه یافته با یکی از بستگان دورش در ایران تماس تلفنی کوتاهی برقرار کند

مدت نگه  ها در حبس انفرادی طوالنی وی برای ماه. اند، محروم شده است اش به نمایندگی از وی اختیار کرده به مشاور حقوقی، حتی از میان وکالی مورد تأیید قوه قضاییه که خانواده

 .داشته شده است

ویژه با توجه به الگوی سپاه پاسداران مبنی بر اعمال شکنجه علیه  نقض سایر حقوق انسانی خود است، به الملل نگران آن است که وی در معرض خطر جدی شکنجه بیشتر و عفو بین

  .گیرند های غیرمنصفانه مورد استفاده قرار می اجباری که متعاقبا برای صدور محکومیت در دادگاه« اعترافات»شدگان به منظور اخذ  بازداشت

اند وکیل  الملل اطالع دارد که دوستان وی تالش کرده سازمان عفو بین. رانی و بریتانیایی است و بین ایران و انگلستان در رفت و آمد بوده استمهران رئوف دارای تابعیت دوگانه ای

مهران رئوف حدودا همزمان با چندین . اند داری کردهمستقلی را به انتخاب و به نمایندگی از وی اختیار کنند، اما مقامات از در اختیار قرار دادن پرونده او به وکیلش تا زمان دادگاه خود

ها بخشی از کارزار سرکوب هماهنگ مقامات ایران علیه مدافعان حقوق کارگران  دستگیر شد و این دستگیری 1333تن از دیگر فعاالن حقوق کارگران در سراسر کشور در مهر ماه 

   .بوده است

 ها بخواهید که؛ الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بیناقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان 

 اش به واسطه فعالیت در حوزه حقوق آمیز از حقوق انسانی مهران رئوف را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند، چرا که وی یک زندانی عقیدتی است که صرفا به خاطر استفاده مسالمت

 ، .کارگران دستگیر شده است

 های پزشکی مورد نیازش برخوردار باشد، اش در خارج از ایران، وکیل انتخابی و کلیه مراقبت تا زمان آزادی وی، اطمینان حاصل کنند که وی از دسترسی منظم به خانواده
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های کنسولی از  همچنین تضمین کنید که وی از امکان دسترسی به کمک. ها محافظت کنید رفتاریتر و سایر بد بالفاصله به حبس انفرادی وی پایان دهید و از او در مقابل شکنجه بیش

 .سوی مقامات بریتانیا برخوردار باشد

 

 !سخنگوی قوه قضائیه چرارسما اعالم نمی کند که عفو شامل حالم نشده؟ :علی نجاتی  -* 

آخرین حکمی که برای بنده : صنعت نیشکر هفت تپه با اشاره به وضعیت پرونده خود به خبرنگار رسانه ای گفت اسفند،علی نجاتی، کارگر بازنشسته شرکت کشت و 45روز دوشنبه 

در جریان آن، یک روز نیروهای امنیتی در ساعات اولیه صبح، بدون داشتن هیچ مجوز و حکمی به منزل ما آمده و با دستبند و پابند به . گردد برمی 37صادر شد به سال آذرماه 

 .ام در جریان بازجویی، مدعی شدند که من در جریان اعتصابات و اعتراضات آن سال، نقش محوری داشته و آن را هدایت کرده. ادگستری اندیمشک منتقل کردندد

من بازنشسته شده بودم و هیچ . اساس بوده است  بیهای کارگری نداشتم و این اتهامات کامال من در پاسخ هم گفتم که از زمان دستگیری در دهه هشتاد، هیچ ارتباطی با کنش: وی افزود

 .دخالتی در اعتصابات نداشتم

مدعی شد که چند روز پس از این ماجرا، خبرگزاری منتسب به قوه قضائیه با جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش صحبت کرده بود که ایشان در این گفتگو، : نجاتی، تصریح کرد

 .ها، بنده را به اداره اطالعات برده و پرونده جدیدی برایم تشکیل دادند در حالی که برخالف این صحبت. ای که قبال داشته دستگیر شده است دلیل پرونده به( بنده)این شخص بازداشت شده

م و البته این مسئله را هم گفتم که این اعتصابات و در این اداره نیز، من باز هم عنوان کردم که هیچ نقشی در اعتصابات کارگری نداشت: تپه، عنوان داشت این کارگر بازنشسته هفت

توانم با کارگران هفت تپه ارتباط داشته باشم، مگر اینکه بر اساس  من به صراحت گفتم که می. اعتراضات، کامال صنفی و قانونی بوده و هیچ منعی هم برای این مسئله وجود نداشته است

 .قانون مرا از این مسئله منع کنند

در جریان رسیدگی به این پرونده و پس از . به ریاست قاضی مقیسه منتقل شد 45همین پرونده از شوش به اهواز و از اهواز به دستور مقامات قضائی به تهران و شعبه : داد وی ادامه

وکیل پرونده به دادگاه مراجعه کردیم، باز هم عناوین اتهامی را تکرار کرده  پس از ابالغیه هم که به همراه خانم زیالبی،. اولین جلسه به من گفتند که ابالغیه دادگاه به دستم خواهد رسید

مطالبات  البته بنده، عنوان کردم که هیچ یک از این اتهامات را به عنوان تبلیغ علیه نظام، قبول نداشته و تنها اعتراضات کارگران را در چارچوب. و گفتند که شما، سه پرونده دارید

 .دانم صنفی و قانونی می

های ما در راستای حقوق و  چرا که همه فعالیت. در همان جلسه بحث ارتباط با چپ و راست و مسائلی از این دست مطرح شد که بنده، هیچ یک را قبول نکردم: نجاتی، خاطرنشان کرد

 .کردند های کمونیستی گرفته تا منافقین متهم می عاند نظام از فرقههای م از قبل هم، متاسفانه بنده را به ارتباط با گروه. مطالبات صنفی و قانونی کارگران بوده است

بعد از این هم که زیالبی، وکیل پرونده به حکم صادره اعتراض زد، دادگاه . اند سال حکم برای من صادر کرده 5بابت همین پرونده، بعد از دادگاه مطلع شدیم که : وی یادآور شد

 .ئید کردتجدیدنظر نیز، همین حکم را عینا تا

بعد از این حکم نیز سه مرتبه از روابط عمومی قوه قضائیه با من تماس گرفته و عنوان کردند که در : این کارگر بازنشسته هفت تپه در ادامه نیز، ضمن اشاره به عفو خود، بیان داشت

 .بعد از چندماه نیز با ما تماس گرفته و از عفو خبر دادند. ا هم در عفو محکومان مطرح کندرابطه با این حکم، رئیس دستگاه قضا در نظر دارد تا در نامه به رهبر انقالب نام بنده ر

 طبعا، وقتی هم که سند. همین اقدام را هم انجام دادیم و سند خود را از اوین تحویل گرفتیم. پیرو این مسئله از اوین تماس گرفته و گفتند که برای آزاد کردن سند مراجعه کنیم: وی افزود

 .آزاد شود به معنای مختومه شدن پرونده خواهد بود
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 سخنگوی قوه قضائیه هم رسما و با اعالم اسامی گفت که عفو رهبری، شامل حال کارگران هفت تپه شده

م خود ظرف چند روز به شعبه یکم اجرای احکام ای برای من آمد که در آن، عنوان شده بود که برای اجرای حک ، ابالغیه33متاسفانه بعد از مدتی در خردادماه : نجاتی، تصریح کرد

حتی سخنگوی قوه قضائیه هم رسما . ام ام شده و حتی سند خود را هم گرفته همین دوماه پیش هم باز از اوین تماس گرفتند و شخصا گفتم که عفو شامل حال پرونده. اوین، مراجعه کنید

در جواب گفتند که به هر حال، اینطور نیست و باید خود را برای اجرای حکم به اوین . مان را هم اعالم کردند ه و اسامیعنوان کرد که عفو رهبری، شامل حال کارگران هفت تپه شد

 !معرفی کنید

مسدود خواهند کرد که البته، خیلی  ام را در تماس بعدی نیز، عنوان کردند که اگر به اوین مراجعه نکنم از طریق دستگاه قضائی، حساب بانکی: این کارگر بازنشسته هفت تپه، ادامه داد

 .زود هم همین اتفاق افتاد و تا این لحظه، همچنان با مسدودی حساب بانکی مواجه هستم

دو بار فنر به قلب . ام ههای مراقبتی قلبی را انجام داد بار انواع عمل 5من با مشکل قلبی مواجه هستم و تا کنون، : نجاتی در ادامه، ضمن اشاره به مشکالت جسمی خود نیز بیان داشت 

همچنین، مشکل کلیوی و پروستات نیز از دیگر مشکالتی است که در . من زده شده و هفته گذشته هم به که پزشک مراجعه کردم، پس از انجام آزمایشات الزم، آنژیو را تجویز کردند

گردد و البته به آزادی من در همان سال نیز به دلیل مشکل  ن به زمان حضور در زندان دزفول برمیدو نامه پزشکی قانونی هم دارم که آخرین نامه آ. برم پروسه درمان آن به سر می

 .دیگری نخواهم داشت  تا حد امکان، امیدوارم که مجبور به حضور در اوین نباشم اما اگر به این مسئله توجه نشود، چاره. قلبی منجر شده است

ای درخواست عفو ما کارگران را با رهبری مطرح کرده و سخنگوی قوه  یرو گفته روابط عمومی این قوه، شخص رئیس قوه قضائیه، طی نامههمانگونه که پ: وی همچنین در پایان، گفت

 .ون بیاورندتکلیفی بیرنیز، رسما آن را اعالم داشته، مشخص کنند که اگر این عفو شامل حال ما نبوده، از طریق همان سخنگو، این مسئله را اعالم و من را از بال

 

 در محکومیت نحوه رفتار با اسماعیل عبدی در انتقال از زندان اوین به رجایی شهر( تهران)بیانیه کانون صنفی معلمان ایران   -* 

 :دان اوین به رجایی شهرمنتشرکردبیانیه ای بشرح زیر در محکومیت نحوه رفتار با اسماعیل عبدی در انتقال از زن( تهران)اسفند کانون صنفی معلمان ایران  45روز دوشنبه 

بر این باور است که این شیوه برخورد اگر چه به قصد . داند کانون صنفی معلمان برخورد غیر انسانی و غیرقانونی ماموران در انتقال اسماعیل عبدی از زندان دوران محکومیتش می

لذا اکیدا از مسئوالن . های مسئول را به بار خواهد آورد د، اما بیش از آن  هتک حیثیت و مشروعیت دستگاهگیر گران صنفی و جامعه معلمان صورت می اهانت به اسماعیل عبدی و کنش

 م نمایند؛ باشد کهخواهد ضمن برخورد فوری با خاطیان، شرایط آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی را که سه ماه از پایان دوران محکومیتش نیز گذشته را فراه دستگاه قضایی می

 !گواهی شود بر عملی شدن یکی از بیشمار شعارهای تاکنون غیرعملی

 

 :کانون نویسندگان ایران  -* 

 قید و شرط احکام صادره علیه آرش گنجی شد انجمن پن ملبورن با حمایت پن سیدنی و پن پرث خواستار لغو فوری و بی
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اش را با همکاران خود در ایران اعالم  ی آرش گنجی، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، همبستگی به پرونده ای ضمن اشاره یازدهم اسفند ماه انجمن پن ملبورن با انتشار بیانیه

ستار لغو فوری و بی این بیانیه در پایان خوا. برند کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیانی شده که به دلیل استفاده از حق آزادی اندیشه و بیان در زندان به سر می

 .قید و شرط احکام صادره علیه آرش گنجی شده است

ی  اند که حکم ناعادالنه و یادآور شده  ی سرگشاره به رییس قوه قضاییه و سفیر جمهوری اسالمی در کانبرا ارسال کرده انجمن پن ملبورن همچنین با حمایت پن سیدنی و پن پرث دو نامه

اند که به  آنها همچنین از مقامات ایران خواسته. است که ایران متعهد به اجرای آن شده است« المللی حقوق مدنی و سیاسی پیمان بین»تناقض مستقیم با صادر شده علیه آرش گنجی در 

  .اند، آزاد کنند اندیشه خود استفاده کرده ی نویسندگان زندانی را که از حق آزادی بیان و پایان دهند و فورا کلیه« توسل به سیستم قانونی برای اعمال فشار به نویسندگان»

مان در ایران  الملل در تماس هستیم که این کمپین را به یک کمپین جهانی در حمایت از همکاران ما با پن بین»کریستین مک کینزی پرزیدنت انجمن پن ملبورن به صدای نو گفته است 

 «.ندگان در ایران و آرش گنجی پشتیبانی کرده استالملل تا به حال از نویس گسترش دهیم، هر چند که پن بین

 .ها به زبان انگلیسی است و توسط همکاران پن استرالیا به فارسی ترجمه شده و به دست کانون نویسندگان ایران رسیده است متن اصلی بیانیه و نامه: نوشت پی

 

 :آخرین اخبار درباره اسماعیل عبدی  -* 

  عبدیتازه ترین خبر از اسماعیل  -9

  .اسفند، اسماعیل عبدی فقط دو دقیقه با خانواده تماس گرفته است ، وی از بودن خود در ندامتگاه مرکزی خبرداده است 45روزپنج شنبه 

این بازداشتگاه  شرایط بسیار ناگواری .ندامتگاه مرکزی کرج جای بسیار سختی هست،که افراد بازداشت موقت را در آن نگهداری می کنند

  . نفر زندانی در یک اتاق نگهداری میشوند 34 دارد ،

نفره ، برای اینکه زندانیان بزهکار در دستشویی ها مرتکب رفتار خالف اخالق  34در همان اتاق ( بدون دیوار) اتاقی با سرویس بهداشتی باز

 !!!!با همدیگر نشوند

 اما چرا اسماعیل عبدی را در چنین شرایطی نگهداری می کنند؟

 .ت که مقامات مقدس جمهوری اسالمی به آن پاسخگو نیستندپرسشی اس

 کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران :منبع

 گزارشی از وضعیت اسماعیل عبدی -1

 محبوس( قزلحصار)ندامتگاه مرکزی کرج  ۵شب گذشته در فاز  4اسماعیل عبدی معلم زندانی و دبیر سابق کانون صنفی معلمان ایران از 

شب اول در سالنی بسیار نامناسب و غیربهداشتی بصورت دستشویی . اند در همین دو شب دو بار دیگر در همانجا مکانش را تغییر داده. است

اند و اکثر زندانیان، محکومین جرائم  نفر را در آن اتاق بسیار کثیف و غیربهداشتی جا داده 34نفره که حدود  1۰ای  نفر زندانی در آنجا بودند و شب دوم در سوله 4۵باز که بیشتر از 



1911اسفند   – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                                         142  
 
 

یا  4تنها تلفن باز است که هر زندانی بیشتر از  ۵تا ساعت . شود هیچ زندانی سیاسی در زندان قزلحصار نگهداری نمی. خطرناک از قتل و قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم مشابه هستند

 .دقیقه اجازه تلفن ندارد 3

وجهی هایش را مبنی بر اینکه قرار نبوده او را به آنجا ببرند و باید به زندانی که قانون تفکیک جرائم اجرا میشود انتقال یابد اما با بی ت ک درخواستاسماعیل عبدی به افسرنگهبان کشی

 .شود دست به اعتصاب غذا خواهد زداش مبنی بر جابجایی عمل ن مسئولین زندان مواجه شده است که در نهایت به افسر نگهبان کشیک اعالم کرده است چنانچه به خواسته

برخوردهای اخیر با اسماعیل عبدی سیگنالهای جدی را مخابره میکند مبنی بر اینکه یا . دشمنی نهادهای امنیتی و سازمان اداره زندانها با زندانیان سیاسی شدت بسیار بیشتری یافته است

 .که ناچار به اعتصاب غذا و به مخاطره انداختن جان خود شود میخواهند بالیی به سر او بیاورند یا وی را به جایی برسانند

 .سال است در زندان محبوس است و غیرقانونی به دوران زندان او میافزایند ۶اسماعیل عبدی به اتهام دفاع از مطالبات صنفی خود و دیگر همکارانش 

  33اسفند  45-اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 «میخود متحد شو یگرفتن خواسته ها یاز کار افتادگان و بازماندگان برا بازنشستگان،»  - *

 تیثیبازنشسته، آبرو و ح :یگرام لیاسماع

در سطح کشور، بازنشستگان، از کار افتادگان و  یتجمع سراسر کیسرانجام در . نبودند یکار نیحاضر به چن یخواهند کرد ول ادهیرا پ یکه همسان ساز دادندیوعده م نیمسئول 33سال  لیاز همان اوا

با تجمعات؛  جهیبازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان نبود، در نت تیشتر گاو پلنگ مورد رضا یساز مسانه نیاما ا. ندینما ادهیرا پ یرا مجبور کردند همسان ساز نیمسئول ریت 4۵بازماندگان در 

طول  گریتا سال د یساز ناما دست اندر کاران بهانه آوردند که اصالح همسا. ندیمرحله دوم آن اقدام نما یو اجرا یرا مجبور کردند که به اصالح همسانساز نیمسئولخود را نشان دادند و  یمخالفتها

 ستیو دو ونیلیم کیمبلغ به  نینگذشته بود که گفت شد ا یهنوز چند روز. د شدالحساب به هر بازنشسته داده خواه یتومان بعنوان عل ونیلینباشد مبلغ دو م یبازنشستگان خال بیآن که ج یو برا کشدیم

 لیو در اوا شودیمبلغ هم امسال پرداخت نم نیسال، هم انیدر پا یگفت بعلت مشکالت بانک( اتیو ب یدر مشورت با ساالر)ر کار یاسفند وز 47اما در عصر روز . است افتهیهزار تومان کاهش 

عملکرد  نیدانست بلکه ا یفاقآنرا ات توانیو نم ستیهرگز خلف وعده ن یعناصر حکومت گریکار و د ریعملکرد وز نیا. بازنشستگان را مضحکه خودشان کردند نینچنیو ا گرددیپرداخت م نیفرورد

 ای کنندیکه آنرا پرداخت م ستیپول ن یصحبت بر سر مبلغ نجایدر ا. بدنبال خود بکشند آنها را توانندیآب نبات م یکه با تکه ا کنندیکودک نادان فرض م ینشان از آن دارد که آنها بازنشستگان را عده ا

 تیثیدفاع از آبرو و ح یکار نگذشته بود که بازنشستگان بطور خود جوش فراخوان تجمع برا ریگفته وز نیکمتر از پنج شش ساعت از ا. است انبازنشستگ تیثیبلکه صحبت بر سر آبرو و ح کنند،ینم

بانک  ریو مد یاجتماع نیعامل سازمان تام ریمد. ر کردییالحساب وجود ندارد بنا گاه وضع تغ یعل نیکه امکان پرداخت ا گفتیمختلف م یبا ترفندها شیپ یکار تا ساعات ریکه وز یدر حال. ا دادندخود ر

 نیدر ا". حقمون آدیبدست م ابونیفقط کف خ" زنندیم ادیفر شهیکه بازنشستگان هم ستیجهت ن یب!!! !!!خواهد شد ختهیصبح مبلغ مذکور به حساب بازنشستگان ر ۰رفاه اعالم کردند که از ساعت 

اما بهر . اندازندیبازنشستگان تفرقه ب نیبه تجمع، در ب ازیالحساب و عدم ن یعل زیخبر وار یدر پ یحلقه بگوش اربابان خود هستند؛ تالش کردند با انتشار پ وارهو خائن که هم فیافراد کث یرابطه عده ا

تجمعات کم؛ از آبرو و  نیکمتر بوده است، اما هم اریذکر شده بس لیدال به یمختلف نشان از آن دارد که شمار افراد در تجمعات نسبت به تجمعات قبل یاخبار حاصله از شهرها. حال تجمع برگذار شد

 .پول یبازنشستگان دفاع کردند نه مبلغ تیثیح

 .میخود متحد شو یگرفتن خواسته ها یتادگان و بازماندگان برااز کار اف بازنشستگان،

 33اسفند  45
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  از طرف کارگران و کارکنان راه آهن زنجان 9411پیام تبریک سال نو   -* 

روز سالمتی، شادی، پیروزی، مهر  3۶۵در سال نو، . آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است  ،سالم

 .مو دوستی و عشق را برای شما آرزومند

 جمعی از کارگران زحمتکش راه آهن زنجان

 

 پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن سال نو  - *

لخی و ناکامی، همواره مژده زایش دوباره جوانه و گیاه و تَغَیُر در طبیعت و سربرآوردن شور و شوق و شادی  بهار در ورای زمستان و ت. موسم احیای طبیعت فرا رسید و نوید تغییر و نو شدن میدهد

ت و از ورای این زمستان  بشری به سوی دنیایی بهتر و شکوفایی و سرزندگی به انسان میدهد که زمستان  زندگی بشری را میشود با امید و تالش برای تغییر روبرو نمود و جهان دیگری را ممکن ساخ

 .بهاری قدم برداشت

خانمانی را به جامعه تحمیل کرد و مضاف بر همه اینها تداوم پاندمی بیماری کرونا سایه مرگ و  فقر و گرانی و بیکاری، هزاران درد و بی. مردم ایران بود سال گذشته سال تحمیل زمستانی سهمگین به

عام مردم  ای طبیعی دارد اما تداوم قتل وبی میداند که بیماری کرونا اگرچه ریشهجامعه به خ. ای مانده که بر اثر این بیماری هولناک داغدار نشده باشد کمتر خانواده. سیاهی را بر سر آحاد جامعه گسترانید

ر ویروس مهلکی است که بمانند هیوال، قدرت و ثروت و روند گسترش این بیماری در روزگاری که بشر به نهایت رشد تکنولوژی و علوم پزشکی دست یافته، دیگر نه تنها طبیعی نیست بلکه خود بخاط

ورزی برای بقای مناسبات حاکمیتی خود میبیند و برایش درجه اهمیت جان  دارانه، همه چیز را از روزنه انباشت ثروت و سیاست حاکمیت سرمایه. کند در دست گرفته و با جان مردم بازی میجامعه را 

 .انسانها هم در همین چارچوب معین میشود

خواهی و  اعتراضات گسترده معیشت. دادن اجزای جامعه بودیم جان و معیشت جامعه، شاهد غلیان خون  اعتراض و تالش برای سازماناما سال اخیر و در تقابل با این همه تعارض و تعرض به 

. تر میکند اش را رساتر و عمیق و اعتراضانگارد، هر روزه و هر هفته غری می  گری  کارگران و دیگر مزدبگیران که آرام آرام سایه تهدید بیماری کرونا و سرطان  حاکمان چپاولگر را نادیده مطالبه

در برابر تحمیل فالکت و دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر، به بازی گرفتن جان مردم . جامعه دیگر نمیخواهد تن به ذاللت و فقر و بندگی دردهد و درصدد نگون و گسسته کردن مناسبات موجود است

خواهی و گسستن از وضع موجود به سوی جهانی فار غ از  اش بپاخاسته و ندای تحول انگاشتن خواست و مطالبات برحق کشتار جوانان معترض و نادیده و عدم اقدام برای واکسیناسیون عمومی و مطمئن،

عه ایران میخواهد تا اداره و سرنوشت خویش را به دست جام. استثمار و آزاد و برابر برای تک تک آحاد جامعه، بدون هرگونه قید و بندی که امکان زایش و تازه شدن هر روزه را بدهد سر داده است

 .گیرد و شکوفا گردد و در این راه، عبور از تمامی ارکان مناسبات طبقاتی را سرمنشأ قرار داده است

 :ی و جانباختگان خیزشهای مردمی باشیم و سرود سر دهیم کهدر این روزهای جشن و سرور که به مناسبت فرارسیدن عید نوروز در پیش است، در کنار خانواده کارگران زندانی، زندانیان سیاس

 به جوش آمدست خون، درون رگ گیاه

 بهار خجسته باز، خرامان رسد ز راه

  و این بند بندگی، و این بار فقر و جهل

 به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد
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 ه بادبهاران خجسته باد، بهاران خجست 

 33اسفندماه  43 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

  شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران  - *

  "رود زمستان برخیز که می"

ن، ابراز عقیده و دفاع از آزادی اندیشه و تر شد؛ سالی که تعدادی از اعضای کانون نویسندگان ایران به جرم نوشت های مردم کوچک و کوچک سالی پر از درد و رنج را پشت سر گذاشتیم؛ سالی که سفره

های برحق شان را فریاد زدند، اما گوش شنوایی  ی زندان شدند؛ سالی که مردم بارها به خیابان آمدند و خواسته ها کنشگر مدنی و صنفی که جرمی جز بیان مطالبات خود نداشتند، روانه بیان، همچون ده

 ... های بسیاری را ربود های مردم افزود و جان ا رنجی گران بر رنجگیری ویروس کرون نیافتند؛ سالی که همه

. مان برای دست یافتن به زندگی بهتر بیفزاییم های آینده بنگریم و بر کوشش توانیم نفسی تازه کنیم، به افق ی بهار، با الهام گرفتن از نوروز که نماد زایش و زندگی است، می با این وجود، اکنون در آستانه

  ".رساند که این قافله را به وطن می/ گمان چاووشی امیدانگیز توست بی/ نومید مردم را معادی مقدر نیست" که به قول شاعر بزرگ ما احمد شاملو چرا

خواه، به اعضای کانون و به ویژه  ن و هنرمندان آزاده و آزادیگیرند، به شاعران، نویسندگا ی آنان که در سراسر جهان نوروز را جشن می باری؛ کانون نویسندگان ایران نوروز را به مردم ایران و همه

 .گوید ی زندانیان سیاسی و عقیدتی شادباش می برند و همه اکنون در زندان به سر می اعضایی که هم

 1333اسفند  43  - کانون نویسندگان ایران

 

 شكوفه های اوین چه مي گویند؟:خسرو صادقی بروجنی  - *

 هم اسفند هزار و سیصد و نود و نهزندان اوین بیست و ن

 اینجا مي گویند به افق نگاه كن، بدور دست،تا چشم هایت كم سو نشوند

 .آنها نگاه كنممي دیدمشان، بي آنكه به .آنها را هر روز مي دیدم اما متوجه شان نمي شدم.به افق نگاه كن،بدور دست،تا بند نگاه از حصار بند رها شود و بال بگشاید در چشم انداز آسمان آبي

تو گویي حتما باید چیزي به آنها اضافه مي شد تا .غرق در شكوفه بودند.همین چند روز پیش، صبح، خودنمایي كردند.دو خشكیده درخت بي باري كه در دامنه ي آنسوي دیواري خاردار جا خوش كرده اند

 .چیزي دارد تغییر مي كند.ن خبرهایي استبه من گفتند كه آن بیرو.شكوفه به آنها شخصیت داده بود.به چشم بیایند

 .زمین گرم مي شود و بر سرما غلبه مي كند

، و تو انسان، پویان، با كوله بار دشواري وظیفه اي بر دوش سالي دیگر رشد كردي،بزرگ "تاریخ توالي فصول نیست، توالي چشم انداز هاي بي بازگشت است"ماهي، فصلي و اینک قرني طي شد اما 

 .كوشیدي و پوینده مسیرش را پیمودي چونكه باور داشتي انسان شایسته بهترین هاست.آني كه برایش خواندي،نوشتي و حركت كردي.را پدید آوري" آ ن جاودان " ایستادي تا .ستاديشدي و ای
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را به سان فضیلتي بهداشتي تبلیغ مي كند مي توان حتي به آن دو درخت خشكیده در تپه هاي اكنون بر فراز سالي آلوده به ویروسي عالم گیر و در آستانه ی قرني بي باور كه جدایي انسانها از یكدیگر 

 آن دو درخت تكیده از سوز سرما كه امروز با شكوفه هاي بهاري اشان كمر راست كرده اند تا گنجشكان را به ضیافت شاخ و. اوین باور داشت

 ."ت تردید زمستان گذرد، و ز پي اش پیك بهار با هزاران گل سرخ آیدنیس:" برگهاي شان فرا بخواند و به نجوا چیزي بگویند

 

 پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز به مناسبت نوروز  - *

  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

  چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

  . دانش آموزان و اولیا محترم  تبریک  گفته و سالی سرشار از تندرستی ، شادابی و بهروزی را برای همگان آرزو  مندیمبهار طبیعت و نوروز را خدمت همه هموطنان عزیز خصوصا معلمان ، 

رف دیگر گرانی و کاهش بی را سوگوار نمود و از طسالی که گذشت تلخ ترین سالی بود که تجربه کردیم از یک سو انتشار ویروس کرونا جان ده ها هزار هموطن را گرفت و خانواده های بسیاری  

 . سابقه ارزش پول ملی فقر مضاعفی را به اکثریت مردم تحمیل نمود

به همت و استفاده از وسایل دیجیتالی شخصی معلمان گرامی و کوشش دانش آموزان عزیز آموزش برای اکثریت استمرار یافت و شاهد همدلی و .  با همه این ها شاهد رویداد های خوشی هم بودیم

  .هر چند که بخش بزرگی از دانش آموزان  به خاطر عدم دسترسی به این امکانات از آموزش محروم بودند.ربانی مردم در حمایت از یکدیگر بودیم مه

  . امیدواریم سال نو، سالی توام با رویدادهای خوش برای ایران ، و هموطنان عزیز باشد

 . یم که نسبت به واکسیناسیون همگانی مورد تائید بهداشت جهانی  اقدام نمایند تا زمینه مناسب جهت بازگشایی حضوری مدارس فراهم گردددر پایان از متولیان بهداشت و درمان انتظار دار

  کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

 خورشیدی  1۰44/1/1

 

 از آزادی بیان معلمان ورهایی اسماعیل عبدی از زندانبمناسبت فرارسیدن بهار و دفاع ( سقز و زیویه ) بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان   - *

 :مردم شریف ایران،فرهنگیان بزرگوار ودانش آموزان گرانقدر

ان بزرگترین نکته های نوخواهی وحق شکفتن رابه عنوبهار همواره نماد رویش ، شادی وتازگی وپیام آور ،امید وحیاتی دوباره برکالبد بی جان طبیعت بوده است،به گونه ای که طبیعت می خواهد 

 .زندگی در ذهن بشر نهادینه کند و به او بیاموزد که جهان هستی پیوسته درتکاپوست، تا به همگان امکان رشد و نو شدن را هدیه نماید
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فراموش نکنیم که خالق طبیعت به همه ی اجزای آن حق حیات . ندان بیگانه استدر طبیعت دانه ها را نمی توان زندانی کرد، در جدال سنگ و دانه ،همواره جوانه ها برنده بوده اند و رشد دانه با مفهوم ز

 . و رشد داده است و می خواهد به ما بفهماند که بهار یعنی زندگی بخشیدن ، یعنی آزادی از خاک و ریشه در خاک دواندن و ایستادگی

 .باد بهارتان مبارک و دلهایتان بهاری باد، ریشه هایتان پر اندیشه وبی تیشه

در زندان های کشور  ضمن تبریک سال نو،و گالیه از وضعیت موجود،و امیدوار به تغییر این وضعیت،بار دیگر نگرانی خود را از زندانی بودن فعالین صنفی معلمین 1333در این لحظات پایانی سال 

وم است، مسؤلین امنیتی وقضایی کشور را دعوت به بازاندیشی در عملکرد خود نموده وایشان را دعوت می کنیم ، ابراز نموده وبر اساس رسالت خود که همانا آموزش دلسوزانه ی فرزندان این مرز وب

بپاشد و جامعه را به دیک است تار و پود جامعه را از هم که به جای زندانی کردن معلمانشان به جرم حق گویی و مطالبه گری، نیروی خود را متوجه ی مبارزه با فساد افسارگسیخته ای نمایند ،که نز

 .مسیر تباهی سوق دهد

 لذا کوتاه سخن اینکه گرامیان، مسئولین امروز و دانش آموزان دیروز ، 

ه جای پاک کردن صورت امروز روزی است که باید باداشتن درکی درست از مشکالت، ب. ماجامعه ی معلمین هم چون شما و حتی بیش از شما ، آرزوی سربلندی ایران و ایرانیان را در سر داریم   

، بویژه ظرفیت جامعه ی معلمین در جهت بازگرداندن اعتماد، امید و سرزندگی به جامعه ی ایرانی تالش کنیم و درس عزت و  مسئله،در جهت تغییر واصالح مشکالت موجود، از همه ی ظرفیت ها

 .نی کردن معلمین وفعالین صنفی نیستآزادگی را به فرزندانمان بیاموزیم و تأکید می کنیم که چاره ی کار، زندا

عبور از این گردنه ها با زنجیر کردن آزادی و عدالت ممکن نیست ، بلکه معتقدیم، با . بدیهی است که در شرایط فعلی ما در حال عبور از گردنه های سخت معیشتی ومشکالت عدیده در کشور هستیم

 .ه ها،آسانتر و ممکن تر خواهد شداعتماد و ایمان به همه ایرانیان ، عبور از این گردن

ته از پای نخواهد نشست و از تمام نیروی خود برای رسیدن انجمن صنفی معلمین کردستان شاخه سقز و زیویه در کنار همه معلمین ایران این خواسته ی بر حق را فریاد می زند و تا رسیدن به این خواس

 .به آن استفاده خواهد کرد

 .ن در بیان واقعیت ها و احقاق حقوق دانش آموزان وخانواده هایشان بر اساس اصول قانون اساسی کشور هستیمما خواهان آزادی معلما

 .ما خواهان آزادی اسماعیل عبدی ها واحقاق حقوق از دست رفته ی آن ها هستیم

 

 ر قانونی با اسماعیل عبدیبیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیالن بمناسبت فرارسیدن سال نو و اعتراض به برخوردهای غی  - *

 :اسفند بیانیه ای بشرح زیر بمناسبت فرارسیدن سال نو و اعتراض به برخوردهای غیر قانونی با اسماعیل عبدی منتشرکرد 34کانون صنفی فرهنگیان گیالن بتاریخ 

 :مردم شریف ایران و معلمان سرافراز

 .ال امید و نوید باشدضمن خجسته باش حلول سال نو و با آرزوی اینکه سال جدید س

رنجی که بیش از همه محصول بی .پیوند خورد،که این سال در اندرون خود انبوهی از رنج و درد را برای مردم ایران به همراه داشت 1۰44به پایان خود رسید و به آغاز  33اینک در حالی سال 

 .نخست ایران و منافع ملی و دوم قانون و عمل به آن: مواره در پرانتز گذاشته اند و از دستور خارج کرده اندکفایتی و بی تدبیری تصمیم های دست اندرکارانی است که دو مالحظه را ه
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 :معلمان ایران

یگر به زندان دومی گرفتار آمده و هم ساله اش را طی کرده و یک سال هم به دلیل ورود پرونده ای د ۵اسماعیل عبدی معلم سرافراز و کنشگر صادق و مربی بین الملی شطرنج در حالی که دوره زندان 

زندان اوین منتقل  ۶به بند  5با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه برای اعاده دادرسی خویش است،او را بدون هیچ دلیل موجه قانونی،عرفی و اخالقی، نخست از بند  ۰77اینک در انتظار اعمال ماده 

اسفند وصل کردند و عبدی به  44اسفند و حمایت شورای هماهنگی و تشکل های صنفی، تلفن او را در  17کردند که با اعتصاب چهار روزه عبدی در  کردند و در روزهای اول انتقال، تلفن او را قطع 

ستان او را به دستان فردی که متهم به ارتکاب  قتل شده،بسته پس از آن به اسماعیل عبدی می گویند که باید به زندان رجایی شهر بروی اما عبدی را در چند کالنتری و در حالی که د.  اعتصابش پایان داد

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع و اعتراض .با بدترین رفتارها و توهین ها شب را بدون پتو و وسایل گرمایشی سر می کند 1۰بودند، از این کالنتری تا آن کالنتری می برند و نهایتا در کالنتری 

در نهایت باز اعالم می کنند که عبدی را به .اوین بازگشت می دهند تا تعیین تکلیف شود ۰قامات قضایی اعالم کردند که این اتفاق محصول عدم هماهنگی بوده و او را به قرنطینه خانواده و وکیل عبدی،م

زندانی و دستشویی راه باز و بدون در، همانجا  34ابتدا در قرنطینه ای با حدود .ج انتقال می دهندرجایی شهر می بریم اما در کمال تأسف و تعجب این معلم فرهیخته را با دست بند و پابند به ندامتگاه کر

نار اصل تفکیک جرایم، از اصول مسلم حقوقی زندانی است و عبدی باید در ک. بیست و چهار ساعت طی می کند و پس از آن او را به سوله ای منتقل می کنند که همین تعداد زندانی حضور دارند

ن مملکتی هستند،اما متاسفانه پرونده آنها قتل،دزدی،قاچاق زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد اما او اینک در کنار کسانی زندانی است که هر چند بسیاری از آنها قربانی سیاست های نادرست تصمیم سازا

 .ندانی بدون داشتن فضای استراحت در محیطی آلوده و در این شرایط سخت کرونایی کف خوابی می کندمواد مخدر و جرایم سختی از این دست است و اسماعیل عبدی اینک کنار این همه ز

 :معلمان سرافراز ایران

عید ناروای دیگر زندانیان از اسماعیل عبدی و تباینک که به سال جدید ورود می کنیم دوستان و هم بندیان اسماعیل عبدی آقایان امیر ساالر داوودی،بکتاش آبتین و مصطفی خسروی در حمایت 

سالگی از نعمت حضور پدر در خانه محروم بوده و امیر حسین  4انتظار می رفت مقامات قضایی از خود می پرسیدند فرزند کوچک عبدی، ماندانا کوچولو که از .سیاسی،دست به اعتصاب غذا زده اند

 شان بر اساس کدام آیین و شریعت چنین باید آزار ببینند و این لحظه ها را با دلهره و وحشت و نگرانی سر کنند؟سال ابتدایی را بدون پدر به مدرسه رفت و دختر و همسر ۶که تمام 

خانواده و  در دستگاه قضایی صدای مظلومیتکانون صنفی فرهنگیان گیالن ضمن محکوم کردن شدید برخوردهای صورت گرفته غیر انسانی با اسماعیل عبدی انتظار دارد اگر گوش های شنوایی 

 .فرزندان عبدی را می شنوند به خود آیند و بدانند که ظلم و ستم  برای کسی حجیت و اعتبار نمی آورد

 

 اطالعیه دوم اعالم اعتصاب  -* 

ا پاسخ مناسب و در خور به همبندیانشان نمیدهند بلکه با جابه به زندان رجایی شهر از اوین برده شد تا کنون مقامات و دست اندرکاران نه تنه《انتقال 》از آن هنگام که جناب اسماعیل عبدی با عنوان

نجانبان و خانواده های عبدی یزندانی است ؛سبب نگرانی ا《انتقال 》جایی های مکرر ایشان از کرج به تهران و نگهداری ایشان در کالنتری که نه تنها متناسب با شان ایشان نیست بلکه خارج از عرف

سینا بهشتی و "د شد و حال  ما  اطالعیه اول بیان نمودیم چنانچه این بی تفاوتی و عدم پاسخگویی صحیح ادامه داشته باشد، هر روز به تعداد اعتصاب کنندگان افزوده خواههمان گونه که در  .شدند

 .بندیان اسماعیل عبدی بدهند ان و نه مصداق رفع تکلیف به ما همبه این جمع پیوستیم  تا شاید صدای واحدمان به گوش مسئولین قضایی در زندان برسد و پاسخی در ش" مصطفی خسروی

 سینا بهشتی

 مصطفی خسروی

 33 اسفند 43    - زندان اوین بندهشت


