اخباروگزارشات کارگری  5اسفند ماه - 7931تجمعات اعتراضی بازنشستگان در صدر اخبار امروز:
 گزارشاتی درباره تجمع بازنشستگان فرهنگی وکشوری مقابل مجلس وراهپیمایی بسوی سازمانبرنامه بودجه وادامه تجمع:
 -1گزارش تصویری:
 -2شعارها:
 -3گزارشاتی که رسانه ای شد:
 -4دواطالعیه درهمین رابطه:
 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان نسبت به عدم پرداخت مطالباتمقابل استانداری
 تجمع بازنشستگان فرهنگی و علوم پزشکی در اعتراض به سطح پایین مستمری مقابل استانداریاصفهان
 کارگران بازنشسته معترض مجتمع نیشکرهفت تپه شب را باچادر زدن درکارخانه به سحر رساندندکارگران نی براین مجتمع هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان به تجمع پیوستند
 دوازدهمین روز اعتصاب کارگران شهرداری سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران کارخانه روغن نباتی جهان نسبت به عدم پرداخت حقوقوحق بیمه،نداشتن امنیت شغلی و وعده های پوچ کارفرما مقابل استانداری زنجان
 سومین تجمع کارکنان سازمان آتش نشانی آبادان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حقبیمه و وعده های توخالی مسئوالن شهرداری مقابل فرمانداری
 اعتراض رسانه ای پرستاران مراکز درمانی پلدخترنسبت به سطح ناچیز حقوق،عدم پرداخت بموقعمطالبات و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
 اعتراض رسانه ای پرستاران مراکز درمانی پلدخترنسبت به سطح ناچیز حقوق،عدم پرداخت بموقعمطالبات و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
 اخبار اذیت وآزار فعالین کارگری: -1سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه :جان اسماعیل بخشی در خطر است!
 -2جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بهنام ابراهیم زاده برگزار شد
 تبلیغ علیه نظام”و “عضویت در گروههای تلگرامی معاند نظام” بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد تعیین حداقل دستمزد سال 89 بازهم کارگری در زنجان زیر آوار ماند وجانش را از دست داداخباروگزارشات کارگری – پنجم اسفند ماه1381

*گزارشاتی درباره تجمع بازنشستگان فرهنگی وکشوری مقابل مجلس وراهپیمایی بسوی سازمان
برنامه بودجه وادامه تجمع:
 -7گزارش تصویری:

 -2شعارها:

*تا مشکالت حل نشه هر روز همین بساطه
*درمان رایگان حق مسلم ماست
*دولت بی کفایت خجالت خجالت
*بیمه های تکمیلی هزینه تحمیلی
*معلم زندانی آزاد باید گردد
*کارگر زندانی آزاد باید گردد
*معلم کارگر دانشجو اتحاد اتحاد
*بازنشسته بیدار است از تفرقه بیزار است
*دزدی های عمومی فالکت عمومی
*تجمع تشکل اعتراض حق مسلم ماست
* همکار بازنشسته اتحاد اتحاد
*گرانی تورم بالی جان مردم
*کشوری لشگری تامین اجتماعی اتحاد اتحاد
*درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید* نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت
*فریاد فریاد از اینهمه بیداد
*دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند* آموزش رایگان حق همه کودکان
*وعده های پوشالی دیگر اثر ندارد
*تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم
*وعده های دروغین برنامه مسئولین
*فریاد بازنشسته نان رفاه آزادی
*نیاز ما این زمان معیشت است و درمان
* این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی
 -9گزارشاتی که رسانه ای شد:
تجمع بازنشستگان مقابل مجلس
نه دولت و نه نمایندگان درد ما را نمی فهمند!
امروز (پنجم اسفند) جمعی از بازنشستگان صندوقهای مختلف ،مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع
کردند.

حاضران در تجمع که در بین آنها اکثریت با بازنشستگان فرهنگی و کشوریست ،خواستار رسیدگی
به مشکالت معیشتی خود هستند و میگویند :ارائه الیحه بودجه و بررسی آن در مجلس ،نشان داد که
نه دولت و نه مجلس در فکر بهبود اوضاع معیشتی بازنشستگان نیستند.
این بازنشستگان میگویند :سفره ما خالیست و اگر اوضاع همینگونه پیش برود ،سال آینده باید در
انتظار مشکالت بیشتر باشیم.
حاضران در تجمع ،خواستههای خود را ارتقای مستمریها ،اجرای قوانین بر زمین ماننده از جمله
همسانسازی و بهبود سطح بیمههای درمانی عنوان میکنند و میگویند :این خواستهها را بارها به
گوش مسئوالن رساندهایم اما متاسفانه تا امروز هیچ نتیجهای نگرفتهایم
جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت تجمع کردند
جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی صبح
امروز  -یکشنبه  -در اعتراض به وضعیت بیمه تکمیلی و همترازی حقوق خود مقابل مجلس شورای
اسالمی تجمع کردند.
یکی از این تجمع کنندگان اظهار داشت :ما خواهان اختصاص بیمه کامل درمان هستیم ،در حال
حاضر بیمه تکمیلی به بازنشستگان تعلق نمی گیرد.
وی از دیگر درخواست های این تجمع کنندگان را همترازی حقوق بازنشستگان با شاغالن این
وزارتخانه و ارتقای وضعیت رفاه اجتماعی خود اعالم و تاکید کرد :هم اکنون وضعیت حقوقی ما
بسیار نابسامان است.
این تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی خواستار اجرای دائمی و بدون تبعیض قانون مدیریت خدمات
کشوری شدند.
تجمع بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی مقابل مجلس
جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی مقابل مجلس تجمع کردند.
این تجمع کنندگان خواستار اجرای دائمی و بدون تبعیض قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
همچنین آنها که خود را فعاالن صنفی پیشکسوتان وزارت بهداشت و بازنشستگان دانشگاههای علوم
پزشکی مینامیدند بر لزوم اختصاص بیمه کامل درمان ،همترازی با حقوق شاغالن و داشتن رفاه
اجتماعی تاکید کردند.
 -4دواطالعیه درهمین رابطه:
اطالعیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از فراخوان تجمع
بازنشستگان
به نام خداوند جان و خرد
جامعه بازنشستگان آموزش و پرورش که سرمایه های ارزشمند فرهنگ ایران زمین اند ،مدتهاست
مورد بی مهری همه جانبه نهادهای مسئول ،به خصوص دولت قرار گرفته اند ،گویی دستهایی پنهان

درصدد خاموش کردن صدای حق طلبی پیشکسوتان برآمده و با همراهی مسند نشینان دولت تدبیر و
امید ،ابعاد این ستم را وسیع تر نموده اند!
مسئوالن به جای توجه به خواستهای برحق بازنشستگان ،به توجیه شرایط نامطلوب موجود پرداخته و
کمبود اعتبار را بهانه ی این ظلم آشکار قرار داده اند .این درحالیست که سرمایه های بیت المال به
چوب حراج اختالس در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد.
همگان میدانند که شرایط سخت اقتصادی عرصه را بر این قشر شریف روز به روز تنگ تر کرده
است و عدم توجه دولتمردان به شرایط این عزیزان ،درد بی عدالتی را در نزد ایشان دوچندان می
کند.
در این میان مجلس نشینان که باید زبان گویای موکلین خود باشند ،در بی توجهی به خواسته های
پیشکسوتان گوی سبقت را از دولت ربوده اند.
پُر واضح است ،کسانی که سالها ،حق طلبی را به دانش آموزان خود آموخته اند ،در پیگیری حقوق
قانونی و برحقشان از پای نخواهند نشست.
وظیفه ی دولتمردان و مجلسیان است که به مشکالت این قشر محترم و شریف توجه نموده ،کرامت و
عزت آن ها را پاس بدارند و در حل مشکالت معیشتی آن ها قدم های عملی بردارند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ،حمایت خود را از خواسته های قانونی و برحق
پیشکسوتان فرهنگی اعالم می دارد و در دفاع از حقوق مسلم ایشان از هیچ تالشی فروگذار نخواهد
کرد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران_ چهارم اسفند ۷۹۳۱
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در حمایت از خواستههای بحق بازنشستگان آموزش و
پرورش
بهنام خداوند جان و خرد
چند سالی است که بازنشستگان آموزش و پرورش به روشهای مختلف ،از نگارش نامه به مراجع
مختلف گرفته تا دیدارهای متعدد با مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس و در نهایت برگزاری تجمعات
مختلف ،در مقابل مجلس ،سازمان برنامه و بودجه و ...با وجود همهی مرارتهای آن ،تالش نموده
اند ،تغییری ولو اندک در شرایط خود ایجاد نمایند .متاسفانه میان خواستههای آنان و عملکرد مسئوالن
(و نه وعدههای آنان) تفاوت بسیار چشمگیر است و افزایش ناچیز حقوقها در ابتدای هرسال ،هرگز
کمترین رضایت بازنشستگان را تأمین نمینماید که هیچ ،به ویژه در سال جاری باتوجه به تورم
وحشتناک ایجاد شده در شش ماه گذشته و پیشبینی تورم بیشتر برای سال آینده ،نگرانی و تشویش
خاطر هرچه بیشتر آنان را فراهم نموده است .لذا برای برخی این یقین ایجاد شده که برای دیده شدن و
شنیده شدن صدایمان ناگزیر باید به صورت مداوم در مراکز تصمیم گیری حاضر شده و با صدای بلند
حقوق قانونی مان را فریاد بزنیم .خواست هایی که در بندهای مختلف قانون اساسی به عنوان
ابتداییترین حقوق به رسمیت شناخته شده اند .ازجمله اصل  28قانون اساسی (اصل  :28برخورداری
از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ... ،به صورت بیمه و غیره حقی است
همگانی .دولت مکلف است طبق قوانین ...خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد
تأمین کند ).این حقی است برای عموم مردم و تکلیفی است برای دولت(نظام) .

بازنشستگان چه می خواهند:
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  ۶۸مجلس
داشتن بیمه ای کارآمد بدون تعیین سقف هزینه ها و مکلف شدن دولت در پرداخت سهم خود از حق
بیمه که سالیانی است استنکاف و خودداری کرده است و فشاری مضاعف بر دوش این قشر قرار
گرفته است
اجرای همترازی حقوق بازنشستگان با شاغالن هم سطح که مر و تصریح قانون است
تامین بودجه همترازی ( همسان سازی ) به میزان حداقل  ۷۱هزار میلیارد تومان در مدتی معین».
آنان به خاطر تاکیدشان بر اجرای کامل قانون و حضورشان در مراجع مختلف ،گاهی به قانون شکنی
متهم شده اند .اما کدام وجدان بیدار می تواند حقانیت خواسته های آنان را رد کند؛ رسیدگی فوری به
خواسته های آنان را نخواهد.
کانون صنفی معلمان تهران حمایت کامل خود را از خواسته های برحق بازنشستگان آموزش و
پرورش اعالم مینماید.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۷۹۳۱۹۷۷۹۳۱
*تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان نسبت به عدم پرداخت مطالبات
مقابل استانداری
روزیکشنبه پنجم اسفندماه ،کارگران بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت
مطالبات دست به تجمع مقابل استانداری،زدند.
بازنشستگان تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند:از سال  89تاکنون حقوقشان به صورت کامل
پرداخت نشده و پرداخت مقدار عیدی و مطالبات سال های گذشته نیز مشخص نبوده است.
این بازنشستگان ذوب آهن همچنین خواهان خارج شدن از زیرمجموعه تامین اجتماعی و پرداخت
حقوقشان از صندوق بازنشستگی کشورهستند.
*تجمع بازنشستگان فرهنگی و علوم پزشکی در اعتراض به سطح پایین مستمری مقابل استانداری
اصفهان
روز یکشنبه پنج اسفند ماه همزمان با تجمع کارگران بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان،جمعی از
بازنشستگان فرهنگی ،علوم پزشکی در اعتراض به سطح پایین مستمری  ،مقابل استانداری اصفهان
تجمع کردند.
برپایه گزارش رسانه ای شده ،بازنشستگان فرهنگی و علوم پزشکی تجمع کننده خواستار اجرای دقیق
همسانسازی؛ بهبود خدمات درمانی و بیمهای بازنشستگان و اصالح الیحه بودجه به نفع بازنشستگان
شدند.

بازنشستگان گفتند :دولت و مجلس نباید خواستههای قانونی بازنشستگان را تا این اندازه مورد
بیتوجهی قرار دهند .الیحه بودجه ارائه شده به مجلس ،منصفانه نیست و منافع ما را درنظر
نمیگیرد.
*کارگران بازنشسته معترض مجتمع نیشکرهفت تپه شب را باچادر زدن درکارخانه به سحر رساندند
کارگران نی براین مجتمع هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان به تجمع پیوستند
کارگران بازنشسته معترض مجتمع نیشکرهفت تپه درادامه اعتراض روزهای گذشته شان نسبت به
عدم پرداخت مطالبات،روز گذشته(4اسفند)در کارخانه چادر برپاکردند وشب را به سحر رساندند
وروز یکشنبه پنجم اسفند ماه به تجمعشان مقابل درب ورودی مجتمع ادامه دادند و از ورود ماشین
های حامل نیشکر به کارخانه جلوگیری کردند.
کارگران نی براین مجتمع هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان به تجمع پیوستند.
کارگران بازنشسته معترض خواهان پرداخت سنوات سابقه کاری سال های  89و  89شدند.
هفته گذشته بدنبال تجمعات اعتراضی این کارگران بازنشسته،رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان شوش در این باره گفت :حدود  349نفر از بازنشستگان سال  1389در مجموع  99میلیارد
لایر و حدود  299نفر از بازنشستگان سال  1389حدود  299میلیارد لایر مطالبات دارند.
*دوازدهمین روز اعتصاب کارگران شهرداری سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات
روز یکشنبه پنجم اسفندماه برای دوازدهمین روز ،کارگران شهرداری سروآباد دراعتراض به عدم
پرداخت 1ماه حقوق و49ماه مطالبات دیگر و وعده های توخالی ،به اعتصابشان ادامه دادند و از جمع
آوری زباله ها ازسطح شهر خودداری کردند.
بنابه گزارش رسانه ای شده،اعتراض کارگران و جمعی از نیروهای شاغل در شهرداری سروآباد که
از روز  24بهمن آغاز شده همچنان ادامه دارد و وارد دوازدهمین روز خود شده است .
کارگران بخش خدمات شهری به دلیل عدم توجه مسئوالن به وضعیت معیشیتی شان و در اعتراض به
عدم دریافت حقوق و مطالبات خود سر کار حاضر نشده و زباله های شهر را جمع آوری نمی کنند .
اعتراض کارگران شهرداری باعث تلنبار شدن زباله ها در شهر شده و نمای شهر را نا زیبا و موجب
آلودگی محیط زیست شده ضمن اینکه سگ های ولگرد و گربه ها نیز برای یافتن غذا ،زباله ها را
سطح معابر پخش می کنند.
اهالی این شهر از این وضعیت نگران هستند و از طریق فضای مجازی و محافل عمومی اعتراض
شان رانسبت به مسئوالن شهرستان،استان کردستان وبهارستان نشین ازمریوان و سروآباد بنمایش
گذاشتند وخواهان پاسخگویی به مطالبات کارگران معترض شدند.
بنابهمین گزارش،شهردار سروآباد با اشاره به عدم حضور برخی از کارگران شاغل در خدمات
شهری به دلیل عدم دریافت حقوق و مطالبات در هفت ماه گذشته،آب پاکی روی دست کارگران ریخت
و گفت :شهرداری در حال حاضر توان مالی برای پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل را ندارد.

درهمین رابطه روز 24بهمن ماه سال جاری ،یکی از کارگران شهرداری سروآباد به خبرنگاررسانه
ای گفته بود :چند ماه است حقوق و مطالبات دریافت نکرده و همین امر باعث ایجاد مشکالت زیادی
برای ما در این شرایط سخت اقتصادی شده است.
وی که خواست نامی از او برده نشود ،افزود :ما کارگران بخش خدمات شهری توانایی تامین هزینه
های اولیه زندگی خود را نداریم و شهرداری نیز تاکنون اقدامی برای پرداخت حقوق معوق ما نکرده
است.
وی با اشاره به دورقبلی اعتصابشان درهمین رابطه طی روزهای ششم وهفتم ماه جاری اضافه کرد:
مسئولین شهرداری با پرداخت بیش از  19میلیون لایر به هر نفر از نیروهای شهرداری وعده دادند
بعد از  22بهمن،پیگیری های الزم برای پرداخت حقوق و مطالبات عقب افتاده ما خواهند بود در این
شرایط به سر کار خود بازگشتیم.
*تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران کارخانه روغن نباتی جهان نسبت به عدم پرداخت حقوق
وحق بیمه،نداشتن امنیت شغلی و وعده های پوچ کارفرما مقابل استانداری زنجان
روز یکشنبه پنجم اسفند ماه ،کارگران کارخانه روغن نباتی جهان به تجمعات دامنه دار وهمه روزه
شان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه،نداشتن امنیت شغلی و وعده های پوچ کارفرما
،مقابل استانداری زنجان ادامه دادند.
براساس گزارش رسانه ای شده بنقل از کارگران معترض این واحد تولیدی،از حدود یک هفته پیش
جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان برای وصول مطالبات معوقه خود تقریبا هر روز دست
به تجمع اعتراضی میزنند .امروز نیز اعتراض کارگران در مقابل ساختمان استانداری زنجان ادامه
داشت.
این کارخانه حدود  ۷۷۳کارگر شاغل دارد که سه ماه حقوق آذر ،دی و بهمن ماه آنها در سال جاری
پرداخت نشده در عین حال پرداخت مطالبات بیمه کارگران نیز به تامین اجتماعی از مدتها قبل با
مشکل روبرو شده است.
بنابه گفته این کارگران ،یکی از دالیل اجتماع اعتراضی آنها؛ بدقولی کارفرما در عمل به وعده
پرداخت مطالبات کارگران است .کارفرما به دنبال اجتماع چند روزه کارگران در آذر ماه سال جاری
در محل استانداری وعده کرده بودکه هر  ۷۱روز یکبار یک ماه از مطالبات مزدی کارگران را
پرداخت کند اما کارفرما با نادیده گرفتن وعدههای داده شده ،از پرداخت مابقی مطالباتمان کوتاهی
میکند.
کارگران این کارخانه همچنین گفتند :بخش دیگری از اعتراضات کارگران ناشی از مشخص نبودن
وضعیت تولید در کارخانه است.
این کارگران افزودند:مسئوالن مرتبط با مشکالت کارگران روغن نباتی جهان نسبت به بهبود وضعیت
کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران آن بیتوجهی بوده و از مدتها قبل فعالیت تولیدی کارخانه را به
حداقل کاهش دادهاند.
*سومین تجمع کارکنان سازمان آتش نشانی آبادان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق
بیمه و وعده های توخالی مسئوالن شهرداری مقابل فرمانداری

روزیکشنبه پنجم اسفند ماه برای سومین بار ،کارکنان سازمان آتش نشانی آبادان دراعتراض به عدم
پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن شهرداری دست به تجمع مقابل
فرمانداری ویژه این شهر زدند.
پیش ازاین  ،کارکنان سازمان آتش نشانی آبادان دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق و19ماه حق
بیمه،روز شنبه چهارم اسفند ماه مقابل فرمانداری وروزدوشنبه بیست ونهم بهمن ماه مقابل
فرمانداری،شهرداری ودفترامام جمعه،برگزار کرده بودند.
*اعتراض رسانه ای پرستاران مراکز درمانی پلدخترنسبت به سطح ناچیز حقوق،عدم پرداخت بموقع
مطالبات و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
روزیکشنبه پنجم اسفند ماه،پرستاران مراکز درمانی پلدختراعتراضشان رانسبت به سطح ناچیز
حقوق،عدم پرداخت بموقع مطالبات و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری،رسانه ای
کردند.
یکی از پرستاران پلدختر در این رابطه گفت :حقوق پرستاری کفاف یک زندگی ایده آل را نمیدهد و
پرداختیهایی مانند حق مهد کودک و حق لباس که به ما پرداخت میشود بسیار ناچیز است.
وی افزود :به عنوان مثال هرماه مبلغی به عنوان حق مهد کودک فرزندم از سوی سازمان میبایست
به حسابم واریز شود که این مبلغ حدود یک سوم از هزینهای است که خودم برای مهد فرزندم
پرداخت میکنم ،و اکنون حدود  9ماه معوق شده و حق لباس هم بسیار اندک است.
پرستار دیگر بیمارستان پلدخترگفت :شاخصهای پرستاری در رابطه با نیروی انسانی با وجود حجم
کار ،بسیار کم است و بیمارستان خمینی پلدختر به دلیل مسافت کمی که با شهرستانهای دره شهر در
استان ایالم و شهرستان رومشکان دارد بیماران این شهرستانها برای معالجه به این مرکز درمانی
مراجعه میکنند.
وی همچنین گفت :همچنین حجم باالی تصادفات در جاده های ارتباطی به دلیل کوهستانی بودن و
حادثه خیزی ،باعث شده بیمارستان پلدختر روزانه پذیرای خیل عظیمی از بیماران و مراجعه
کنندگان باشد که این امر منجر به افزایش خدمات و حجم کاری بسیار باال میشود.
یکی دیگر از پرستاران پلدختر گفت :پرستاری با وجود سختی کار و تحمل رنج ساعتها دوری از
خانواده بر پایه عشق و ایثار استوار است و اگر این نباشد ،نمیتوان خدمترسانی مطلوب به بیماران
را انجام داد.
وی ادامه داد:با وجود اینکه پرداختیها به موقع نیست و ما از نظر معیشتی با مشکل مواجه هستیم
فقط عالقه و عشق خدمت به بیماران خستگی را از تن ما میزداید.
یک پرستار بیمارستان خمینی پلدختر به قانون تعرفهگذاری پرستاری اشاره کرد و گفت :حدود 12
سال است قانون تعرفهگذاری پرستاری به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده با این وجود هر سال
پرستاران در فصل بودجه منتظر نگاه تصمیمگیران جهت اجرا شدن این قانون هستند.
وی افزود :طی این سالها طرحهای غیر ضروری زیادی در حوزه سالمت و بهداشت اجرا شده که
چندان ضرورتی نیز نداشته ،اما متاسفانه دولت تاکنون برای اجرای طرح تعرفه خدمات پرستاری
بودجه ای اختصاص نداده است.

وی اظهار داشت :پرداخت کارانه وضعیتی برای تسکین مشکالت پرستاران و رفع بخشی از
معضالت اقتصادی پیش روی آنها است که متاسفانه در پرداخت آن بسیارکوتاهی میشود و ما
پرستاران بیمارستان خمینی پلدختر حدود  19ماه کارانه معوق داریم.
وی بیان کرد :در صورتی که اگر من پرستار به عنوان مثال فشار بیماری را بسنجم باید سر ماه
تعرفه آن به حسابم واریز شود اما متاسفانه دولت تاکنون بودجه خاصی به این طرح اختصاص نداده
است.
سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان پلدخترگفت :قشر پرستار تنها به صرف عشق و عالقه این شغل
را برای خود انتخاب و خدمت به بیماران جز الینفک زندگی ما شده است.
وی اظهار داشت :حقوقیکه در قبال این خدمات به ما پرداخت میشود با توجه به شرایط سخت
اقتصادی امروز و در مقایسه با پرداختیهای سایر ارگانها و نهادها و با وجود حجم کاری باال بسیار
ناچیز و کفاف زندگی و مایحتاج روزمره ما را نمیدهد و تنها به خاطر عالقه با تمام وجود در خدمت
بیماران هستیم.
وی به روز پرستار اشاره کرد و افزود :مسئوالن حتی روز پرستار نیزبرعکس شهرستان های
همجوار مانند دره شهر استان ایالم و اندیمشک خوزستان که در این روز به طور ویژه از پرستاران
این شهرستان ها از سوی مدیران تجلیل شد اما متاسفانه در پلدختر توجهی به پرستاران نشد.
سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان پلدخترگفت :روز پرستار بی توجهی مسئوالن جدای از خستگی
کار ،قلبم را رنجور ساخت و آرزو کردم ای کاش روزی به نام پرستار وجود نداشت چون هیچکدام
از مسئوالن حتی یک تبریک خشک و خالی به پرستاران شاغل در این مرکز درمانی نگفتند.
*کارگران کارخانه لولهسازی ماهشهراعتراضشان را به عدم پرداخت چندماه حقوق رسانه ای کردند
کارگران کارخانه لولهسازی ماهشهرواقع درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر،با ارسال پیام به
رسانه ها ،اعتراضشان را به عدم پرداخت چندماه حقوق بنمایش گذاشتند.
آنها نوشتند:ما کارگران لوله سازی ماهشهر  3ماه است که حقوق نگرفتهایم و از برج  9حقوق طلب
داریم.
چند روز دیگه عید است و ما فقط شرمنده زن و بچه هامون هستیم .با این همه گرونی و مشکالت
زندگی عدم پرداخت حقوق واقعا سخت است.
*اخبار اذیت وآزار فعالین کارگری
 -7سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه :جان اسماعیل بخشی در خطر است!
به گزارش رسیده امروز در حین مالقات اسماعیل بخشی با خانواده ،این کارگر زندانی بیهوش شده
است به طوری که خانواده برای لحظاتی مرگ فرزندشان را به چشم خود میبینند.
بعد از اینکه عوامل امنیتی وی را به هوش می اورند ،به جای رسیدگی به این کارگر زندانی ،وی را
مورد شماتت قرار میدهند.
خانواده به شدت نگران سالمت اسماعیل هستند .

کارگران!
جان اسماعیل در خطر است ،او به واسطه نمایندگی ما و پیگیری مطالبات بر حق خود و همه
کارگران هفتتپه در زندان است .او به حمایت همه کارگران هفت تپه نیاز دارد .به یاری اسماعیل و
خانواده اش بشتابیم.
اسماعیل بخشی فوری آزاد باید گردد!
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۱اسفند ۳۱
 -2برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات بهنام ابراهیم زاده در شعبه  22دادگاه انقالب تهران برگزار
شد.
روزیکشنبه پنجم اسفندماه ،دادگاه رسیدگی به اتهامات بهنام ابراهیم زاده مبنی بر «تبلیغ علیه نظام» و
«عضویت در گروههای تلگرامی معاند نظام» در شعبه  29دادگاه انقالب تهران بدون وکیل و با
حضور پدر و همسر بهنام ابراهیم زاده برگزار شد.
دراین جلسه قاضی از بهنام درباره حضورش درمناطق زلزله زده سرپل ذهاب وحمایتش از کارگران
مجتمع نیشکر هفت تپه پرسش هایی کرد.
*بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد تعیین حداقل دستمزد سال 39
حداقل مزد کارگران باید به بیش از هفت میلیون تومان در ماه افزایش یابد!
امسال تشکل های کارگری فرمایشی ،نمایندگان دولت و کارفرما در شورای عالی کار ،در حالی
مضحکه ی مذاکرات تعیین حداقل مزد را کلید زدند که از دی ماه  89جنبش مطالباتی-اعتراضی طبقه
کارگر فریاد نه به گرانی و تورم و سرکوب را در ابعاد سراسری در کف خیابان سر داده بود و در
ماه های اخیر نیز سقوط بی سابقه ارزش لایر در مقابل با افزایش چند برابری نرخ دالر و گرانی کمر
شکن کلیه مایحتاج عمومی ،شدت اعتصابات کارگری را در سطح وسیعتری در جامعه دامن زده
است.
حداقل دستمزد یعنی تامین حداقل معیشت برای کارگران .امروزه کارگران در ایران و جهان ،حداقل
را«بخورونمیر»نمی دانند .بلکه بهره مندی از رفاه،امکانات تفریحی،آموزشی و بهداشتی را
معیشت ٰ
حق بی چون و چرای خود می دانند .اما شورای عالی مزد این حداقل ها را نادیده می گیرد و دستمزد
را پایین تر ازشرایط بقای طبقه کارگر تعیین می کند! تحمیل چنین شرایطی به معنی پایمال کردن شأن
ومنزلت انسانی ما کارگران و یعنی محروم کردن بیش از پیش فرزندان ما از تحصیل و رانده شدن
میلیونی آنها به بازار کار پنهان و آشکار ،یعنی استیصال بیشتر و بیشتر ما به دلیل درماندگی از
گذران زندگی ،یعنی طوالنی تر شدن صف انتظار فروش اعضای بدن ،گسترش پدیده گورخوابی و
کارتن خوابی ،یعنی فروپاشی بیش از پیش خانواده ها ،یعنی مرگ از گرسنگی و تن فروشی گسترده،
یعنی قربانی کردن انسانیت.
سالهاست ما کارگران در تالشیم که حداقل مزد بر اساس ماده  ۱۷قانون کار تعیین شود که در بند ۷
آن به صراحت به تعیین مزد بر مبنای تأمین سبد هزینه خانوار اشاره شده است اما در نهایت میزان
دستمزد را هر ساله چند برابر کمتر از سبد هزینه اعالمی تصویب میکنند!

کارشناسان دولتی و شورای عالی کار وابسته به حکومت ،سبد معیشت را نه رفاه خانواده کارگری
بلکه زندگی«بخورونمیرشان» در نظر می گیرند! با پایین اعالم کردن نرخ تورم این سبد را به پایین
تر از حداقل ها تقلیل داده و دستمزد را رقمی نزدیک به خط بقا تصویب می کنند!
این کارشناسان برای توجیه افزایش حدقل دستمزد تا حد خط فقر،افزایش آن را عامل باال رفتن تورم و
گرانی ها اعالم می کنند!!
معنی عملی همه این فریب کاری ها در زندگی ما کارگران یعنی به تصویب رساندن دستمزد
111111999تومان در مقابل خط فقر  919991999تومانی سال !81
حکومت گران با پیش برد چنین سیاست هایی در طول چهل سال از جمله تعیین حداقل مزد چیزی
برای از دست دادن طبقه کارگر ایران باقی نگذاشته اند ،ایجاد تشکل های مستقل کارگری را ممنوع و
کارگران را از قدرت جمعی محروم کرده اند ،فعالیت صنفی را«اقدام علیه امنیت ملی»قلمداد و با
فعالین و رهبران جنبش کارگری برخوردهای امنیتی و غیر انسانی کرده و آنان را به زندان های بلند
مدت محکوم کرده اند! اما باید بدانند ما کارگران که با شجاعت و قدرت در هپکو ،هفت تپه و فوالد
و .....توانستیم اعتصاب و اعتراضات شکوهمند خود را از کارخانه ها به کف خیابان بیاوریم و بیش
از یک ماه نیروی قدرتمند اجتماعی خود را به نمایش گذاشته و با فریاد و شعارهای رسای خود کل
مافیای ثروت و قدرت را به چالش کشیدیم هرگز اجازه نخواهیم داد تا با سرکوب اعتراضات
کارگری ،ضرب و شتم و بگیر و ببند رهبران کارگری ،دستمزد ،کار و زندگی مان با تعرض
وحشیانه سرمایه داران نابود شود و بی شک در این شرایط تحمل ناپذیر ،جامعه به سرعت به
تغییرات زیر رو کننده ای روی خواهد آورد.
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*بازهم کارگری در زنجان زیر آوار ماند وجانش را از دست داد
فرمانده انتظامي شهرستان زنجان ازجان باختن یک كارگر 99ساله بر اثر ریزش دیوار ساختمان در
حال تخریب در زنجان بتاریخ چهارم اسفند ماه ،خبر داد.
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