روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -اردیبهشت 0011
از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور
تهیه و تنظیم توسط :فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن
()2

(شماره های موضوعی ،نشانه تفکیک موضوعات زیر است)
مطالبات و مبارزات کارگران
خصوصی سازی

0

0

حقوق های عقب افتاده
قربانیان محیط کار

5

2

اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و شرکت ها

سرکوب ،زندان و ...

همبستگی ها

6

3

7

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

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

1

1و7

1011 / 2 / 1

بندر امام

اداره کل بنادر و دریانوردی
خوزستان

-

کارگران سرویس و نگهداری شبکه برق و
تاسیسات آبفا و تهویه (منطقه ویژه اقتصادی
بندرامام) اعتراض نسبت به ادامه اذیت و آزار
 2همکار حق طلب ازجمله ممنوع الورود کردن
یکنفروابالغ قطع همکاری با یکنفر دیگر ،شرایط
بد کاری ،نداشتن امنیت شغلی و سکوت اداره کار
دست از کارکشیده و مقابل ساختمان این اداره
در شهرستان بندر امام تجمع کردند) 1 ( .
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

2

6

1011/ 2 / 1

بوشهر

معلم زندانی

3

1

"""

امیدیه

انتقال گاز میانکوه

4

1

"""

ماهشهر

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

0

0

"""

زنجان

حفر چاه

6

1و2

""2

عسلویه

پتروشیمی تخت جمشید پارس

7

3

"""

مبارکه

جوانان بیکار

8

1

"""

تبریز

داروسازان و دانشجویان
داروسازی

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

محمود مالکی دبیر آموزش و پرورش بوشهر ،
100
عضوهیات مدیره ی کانون صنفی فرهنگیان استان
بوشهر با تودیع قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شد.
رانندههای استیجاری پیمانی منطقه یک عملیات
انتقال گاز میانکوه واقع در شهرستان امیدیه که
مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در
بین ایستگاههای تقویت فشار گاز برعهده دارند برای
اعتراض به سطح نازل دریافتی و واسطه گری
شرکت های پیمانکاری دست از کارکشیدند ودر
محوطه واحد حمل و نقل ساختمان اداری عملیات
خطوط لوله تجمع کردند) 2 ( .
011بیش از  055راننده ومالک سرویسهای رفت وآمد کارکنان
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اعتصاب
روز سه شنبه  11فروردین برای اعتراض به عدم
تعیین نرخ نامه سال جدید شرکت داشتند.
یک کارگر 13ساله حین کارحفر چاه درروستای
1
چوزوک سجاس رود زنجان براثرسقوط سطل خاک
برسرش در دم جانش را ازدست داد.
کارگران پیمانی شرکت پتروشیمی تخت جمشید پارس
برای اعتراض به عدم افزایش حقوق وناروشن بودن
حق مرخصی دست از کارکشیدند ودراین واحد تولیدی
محصوالت پلی استایرن واقع در فاز  2اراضی ملی
پتروشیمی عسلویه تجمع کردند.
ده ها نفراز جوانان متقاضی کار مبارکه برای انعکاس
ده ها نفر
هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بیکاری
دست به تجمع مقابل دفتربهارستان نشین وفرمانداری
این شهرستان دراستان اصفهان زدند.
جمعی از داروسازان و دانشجویان داروسازی تبریز
برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به پایمالی
حقوقشان و بی توجهی انجمن داروخانه داران دست به
تجمع مقابل ساختمان معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی تبریز زدند.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

9

1

1011 /2 / 3

چندین شهر

کارگران رسمی صنعت نفت

هزاران نفر

هزاران کارگر رسمی صنعت نفت با ارسال یک پیام
مشترک به یک رسانه اعتراضشان را نسبت به عدم
افزایش حقوق اعالم کردند) 1 ( .

11

1

""0

ساری

راه آهن شمال

001

11

7

"""

ورامین

راه آهن

-

کارگران راه آهن شمال برای انعکاس هرچه بیشتر
صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت
واجرانشدن مصوبه تجمیع قراردادها دست از
کارکشیده ودسته جمعی بطرف اداره کل راه آهن شمال
رفتند تجمع کردند وخواهان حضورمدیرکل راه آهن
شمال دراجتماعشان شدند .بدلیل اینکه راه آهن
خواسته شمال  2را به ریل صنعت کاران بدهد این
کارگران دست به اعتصاب زدند .امروز  005نفر از
کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن شمال  2اعالم کردند
ما قرار داد جدید را امضا نمی کنیم و پاسخ خودشان
را با اعتصاب سراسری به سراسر راه آهن رساندند.
کارگران بدنبال نوشتن یک طومار و ارسال آن به
مدیر کل راه آهن رسولی هستند .و خواسته ما اجرای
حکم دادگاه و رفتن تو بدنه راه آهن است.
ما کارگران ورامین از اعتصاب و خواسته به حق
برادرامون در ناحیه شمال حمایت میکنیم و به مسولین
مربوطه این هشدار رو میدیم که از فکر تکه تکه
کردن مناطق بیان بیرون و به قانون و حکم قوه
قضائیه مبنی بر بازگشت تراورس به راه آهن عمل
کنند.از همینجا اعالم میکنیم که اگر احساس کنیم که
واقعا مسئولین امر اراده ای برای بهبودی اوضاع و
معیشت کارگران ندارند ما به اجبار خودمان دست به
کار میشیم و این بار فکری بهتر از اعتصاب میکنیم.
از جایی میخورید که اصال نفهمید از کجا بوده ،این
تهدید نیست آخرین زور ما برای احقاق حق و حقوق
پایمال شدمون هست ،اگر قرار باشه زن و بچه ما بعد
از ده سال بدبختی بازم گرسنگی بکشند دیگه خبری از
وجدان کاری و فکر امنیت مسافر و … هم نیست،
بزار همه با هم غرق شیم.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

12

1و7

1011 / 2 / 0

بندر امام

سرویس و نگهداری شبکه برق و
تاسیسات آبفا و تهویه

-

13

6

"""

تهران

یک فعال کارگری

1

10

0

"""

مشهد

کار ساختمانی

0

10

0

"""

نورآباد ممسنی

کار ساختمانی

1

16

2

""0

چندین شهر

بازنشستگان و مستمری بگیران

-

17

2

"""

بندر عباس

شهرداری منطقه 3

011

برای باری دیگر ،کارگران سرویس و نگهداری شبکه
برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریا
نوردی خوزستان (منطقه ویژه اقتصادی بندر
امام)برای احقاق حقوق برحقشان دست از کارکشیدند.
()4
علی اسحاق خیاط  ،شاعر و فعال کارگری به جرم ِ
عضویت در گروههای مخالف نظام به ۵سال حبس
محکوم گردید .این فعال کارگری در دهه  ۰5نیز به
جرم هواداری از احزاب مخالف جمهوری اسالمی
مدتها در زندان بوده است
در حادثه ریزش آوار ساختمان در حال تخریب در
بولوار سید رضی مشهد 2کارگر  20و  45ساله دردم
جان باختند و 2کارگر دیگر مصدوم شدند.
یک کارگر جوان حین کار در نزدیکی منطقه تاریخی
نوبندگان نورآباد ممسنی بر اثر ریزش دیوار ،
مصدوم و پیش از انتقال به مراکز درمانی جان باخت
برای ششمین بار درسال جاری ،کارگران بازنشسته و
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با تجمع
مقابل اداره تامین اجتماعی درشهرهای اراک،اردبیل،
اصفهان ،بجنورد،شوش،قزوین،کرج ،کرمانشاه
و…ومقابل مجلس تجمع درتهران وبابرافراشتن
پالکاردها ،سردادن شعارها وایراد سخنرانی خواستار
پاسخگویی به خواسته های برحقشان شدند.
شعارها:اسماعیل گرامی آزاد باید گردد– ،کشور ما
رو گنجه -بازنشسته تو رنجه ،فقط کف خیابون -بدست
میاد حقمون ،ما دیگه رای نمی دیم  -از بس دروغ
شنیدیم ،دشمن ما همینجاست  -دروغ میگند آمریکاست
جمعی از همسران کارگران شهرداری منطقه  1بندر
عباس بنمایندگی از  055کارگر برای بنمایش
گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت  4ماه
حقوق وحق بیمه مقابل استانداری هرمزگان
تجمع کردند) 0 ( .
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شهر یا استان
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تعداد کارگران

شرح و مالحظات

18

1

1011 / 2 / 0

چند شهر

معلمان تازه استخدام شده

-

19

1و3و7

"""

بندر امام

اداره کل بنادر و دریانوردی
خوزستان

-

21

1و3

"""

ماهشهر

صیادان

3111

21

1و2

"""

اصفهان

ذوب آهن

-

22

0

"""

اصفهان

مقنی

1

معلمان تازه استخدام شده برای بنمایش گذاشتن سطح
نازل حقوق مجددا دست به تجمع مقابل مجلس زدند
وخواهان رفع تبعیض وهمسان سازی حقوق شدند.
برای باری دیگر ،کارگران سرویس و نگهداری شبکه
برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و
دریانوردی خوزستان (منطقه ویژه اقتصادی بندر
امام)برای احقاق حقوق برحقشان دست از
کارکشیدند.این کارگران عالوه بر خواستههایی که در
آخرین تجمع خود(چهارشنبه اول اردیبهشت ماه
 )1455اعالم کردند ،خواهان تغییر سرپرست کارگاه
آبفا هستند که به تازگی منصوب شده است.
برای دومین روز متوالی،جمعی از صیادان برای
اعتراض به بالتکلیفی معیشتی بدنبال ممنوعیت صید
لنگری مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند .دولت
به جای آنکه صید غیرمجاز ترال را ممنوع کند ،حاال
صید لنگری را ممنوع اعالم کرده و باعث شده دستکم
 055لنج و 1555نفر بیکار شوند.
کارگران بخش هایی غیر تولیدی در ذوب آهن در
ساعت  11صبح دست از کار کشیده و اعتراض خود
را نسبت به حقوق های کم ،پاداش ،طبقه بندی کامال
ناقص ،ندادن خارج از مرکز ،کارانه ،هزینه اشل
بیماری زایی ،ساعات اضافه شیفت و … اعالم کردند.
کارگران خواسته های خود را به مدیریت چنین اعالم
کردند: 1 -پرداخت پارامترهای حقوقی وپاداش که به
دالیل مختلف حذف شدند و همچنین معوقات آنها
(شامل خارج از مرکز ،سفر کارت۹،ساعت اضافه
کار شیفت و… )  2 -همسان سازی پایه حقوق و
پاداش با توجه به تورم با شرکت های فوالدی مدیریت
هنوز واکنشی به این اعتراض نشان نداده است.
یک کارگر مقنی  45ساله تبعه افعانستان حین کاردر
روستای حسین آباد از توابع منشیان در شرق اصفهان
براثر سقوط درچاه دردم جانش را ازدست داد.

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -اردیبهشت 1011

6

شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ
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تعداد کارگران

شرح و مالحظات

23

1

1011 /2 / 0

تهران

پرستاران

-

20

3و2

""6

کوت عبدهللا

شهرداری

-

20

1و3

زنجان

شهرداری

1711

26

2

"""

پارس آباد -اردبیل

شرکت آب و فاضالب روستایی

-

27

1

"""

تهران

بازنشستگان هواپیمایی ملی

-

پرستاران سازمان تامین اجتماعی برای انعکاس
هرچه بیشترصدای اعتراضشان نسبت به مشمول
نشدن قانون سخت و زیانآورمقابل وزارت کاروعدم
برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد زیانآورو
همسان سازی نشدن حقوق دست به تجمع مقابل
ساختمان وزارت کار در پایتخت زدند .این پرستاران
که بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند خواستار
برخورداری ازحق بازنشستگی پیش از موعد بدون
استثنا برای همه همکاران خود در سازمان هستند.
آنها درخواست دارند موانع موجود به سرعت
برطرف شود.
هفته دوم اعتصاب کارگران شهرداری دراعتراض به
عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ()3
اعتراضات کارگران نسبت به واگذاری بخش خدمات
و فضای سبز به شرکت های پیمانکاری وبخطرافتادن
دهها کارگر با .امنیت شغلی ومعیشتیشان ادامه دارد
شهرداری زنجان به جای اینکه این کارگران را تبدیل
وضعیت کند و در خود شهرداری به کار بگیرد
متاسفانه اقدام به برونسپاری مناطق کرده و قرار
است تمام کاگران با سابقه فضای سبز را در اختیار
پیمانکار بگذارد .این یعنی اینکه کارگران با سابقه
شهرداری که عمرشان را در شهرداری سپری کردهاند
باید در اختیار پیمانکار قرار بگیرند و به عنوان
کارگر صفر فعالیت کنند
درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت  ۹ماه
حقوق در دفترامام جمعه این شهرستان در استان
اردبیل اجتماع کردند.
جمعی از بازنشستگان ،مستمری بگیران و ایثارگران
شرکت هواپیمایی ملی ایران درادامه اعتراضاتشان
نسبت به عملکرد صندوق بازنشستگی دست به تجمع
مقابل ساختمان این صندوق وشرکت هما زدند
وخواهان پاسخگویی شدند
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تعداد کارگران
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28

1و7

1011 /2 / 6

تهران و چند شهر

 10تشکل کارگری ،معلمان و
بازنشستگان و زنان

-

29

2

"""

ارومیه

سازمان اتوبوسرانی

-

31

0

"""

اهواز

مجتمع آموزش فنون نفت

1

بیانیه مشترک پانزده تشکل شامل :سندیکاها و دیگر
تشکالت مستقل کارگری ،کانونهای صنفی معلمان،
تشکالت مستقل بازنشستگان و تشکالت مدافع حقوق
زنان به مناسبت اول ماه مه (یازده اردیبهشت) ،روز
جهانی کارگر( ) 7
اعتصاب وتجمعات رانندگان خودمالک سازمان
اتوبوسرانی ارومیه دراعتراض به عدم پرداخت
مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن دهمین روز را
پشت سرگذاشت
یک کارگرپیمانی این مجتمع بنام میثم بی نیازجانش را
حین کار براثر ایست قلبی ازدست داد

31

2

"""

خرمشهر

شهرداری

-

32

2

""7

تهران

قبول شدگان آزمون سال ۹۹

-

33

1و2

"""

لرستان

راه آهن

-

30

1

"""

امیدیه

انتقال گاز میان کوه

-

کارگران شهرداری خرمشهر درادامه اعتراضاتشان
نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه دست به
تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان
خوزستان زدند.
جمعی از قبول شدگان آزمون سال  ۹۹آموزش و
پرورش (صاحبان کارنامه سبز آزمون )درادامه
اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی بازهم
خودرا از سراسر کشور به پایتخت رساندند تا با
برپایی تجمع مقابل مجلس عزم راسخشان را برای
احقاق حقوق برحقشان بنمایش بگذارند.
برای چندمین روزمتوالی کارگران راه آهن
لرستان به اعتصابشان ادامه دادند .شرکت ظالم
راه آهن لرستان با مداخله تعدادی از اعضای
شورای کارگری برای شکستن اعتصاب کارگران
در چند روز گذشته به کارگران غیبت زدند
یعنی به مدت 1تا 1روز و ما در اینجا به این افراد
هشدار میدهیم.
رانندههای استیجاری منطقه یک عملیات انتقال گاز
میانکوه در شهرستان امیدیه به اعتصاب وتجمعشان
که از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه  ۹۹شروع
کرده اند ادامه دادند.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

30

1و3

1011 / 2/ 7

آباده

کارخانه سیمان

-

36

2

"""

ارومیه

سازمان اتوبوسرانی

-

37

1و3

"" 8

زنجان

شهرداری

1711

38

2

"""

شیراز

مخابرات راه دور

-

39

1

"""

خوزستان

شرکتهای نفتی  ،حفاری و
پتروشیمی جنوب

-

کارگران کارخانه سیمان آباده واقع در کیلومتر 15
جاده آباده – شیراز،استان فارس از کنش های دامنه
دارشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی و تهدید
کارگران حق طلب به اخراج ازکار،خبردادند .حرف
کارگران این کارخانه در یک کلمه خالصه میشود؛
«مدتهاست پیگیر معوقاتمان هستیم .اما هر بار یک
جواب میشنویم؛ سکوت کنید و تحمل؛ وگرنه مثل
فالنیها اخراج میشوید»!.
رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی
ارومیه درسیزدهمین روزاعتصابشان دراعتراض
به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی
مسئوالن دست به تجمع مقابل استانداری
آذربایجانغربی زدند.
کارگران شهرداری زنجان از اعتراضات دامنه
دارشان نسبت به قرارداد کاری من درآوردی و عدم
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
واصرارشهرداربرپایمالی حقوقشان وعدم برخورد
جدی مدیرکل اداره کل کار استان خبردادند.
کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیرازدرادامه
اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت
مطالبات و وعده های پوچ برای باری دیگر دست به
تجمع دراین کارخانه دراستان فارس زدند.
جمعی از کارگران بعضی از شرکتهای نفتی ،
حفاری و پتروشیمی جنوب اعتراضشان را
نسبت به کاهش دو باره اضافه کاری ها درسال
جدید رسانه ای کردند.کاهش اضافه کاری کارگران
در بعضی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت
نفت در جنوب آنهم به بهانه صرفه جویی در حالی
است که این کاهش فقط مختص کارگران است
و مشمول مدیران و روسای ادارات نمیشود و نکته
عجیبتر آنکه فقط شرکتهای مستقر در جنوب و
در خط مقدم تولید مشمول این صرفه جویی شده اند.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

01

2

1011/ 2 / 8

سده  -فارس

شهرداری

-

01

0

"""

اصالندوز -مغان

آتش سوزی کانکس

3

02

6

""9

تهران

سندیکای کارگران شرکت واحد

-

03

6

"""

تهران

اتحادیه آزاد کارگران ایران

-

00

1

"""

پارس جنوبی

کارگران پیمانکاری

-

00

1

"""

قزوین

چند واحد تولیدی

-

06

2

"""

خرم آباد

شهرداری  -منطقه 3

-

07

0

"""

سقز

کار ساختمانی

1

08

1

" " 11

زنجان

راه آهن شمال غرب

-

09

1

" " 11

چندین شهر

کارگران ،بازنشستگان و مستمری
بگیران

-

برای باری دیگر ،کارگران پیمانی شهرداری سده در
استان فارس خواهان پرداخت  1ماه حقوق،عیدی
ومطالبات معوقه دیگرشان شدند.
براثر آتش سوزی کانکس در بخش اصالندوز
مغان،استان اردبیل  2کارگر در دم جان باختند ویک
کارگر دیگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد.
 ...آقای شهابی و خانوادهاش تهدید جانی عملی شدهاند.
 ....در زیر نامه سرگشاده ایشان به مسئوالن قضایی
آمده است) 8 ( .
تهدید تلفنی اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در
آستانه روز جهانی کارگر ( ) ۹
جمعی از کارگران پارس جنوبی ازادامه اعتراضاتشان
نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت های
پیمانکاری ،خبردادند) 15 ( .
لگدمال کردن حقوق کارگران دراستان قزوین زیر
سکوت مصلحتی دولت ومسئوالن ذیربط .کارکردن
کارگران  12ساعت در روز با حقوق ماهیانه یک
میلیون تومانی و بدون بیمه.
علیرغم وعده و وعیدها  7ماه حقوق کارگران فضای
سبز شهرداری منطقه  1پرداخت نشده است ()11
یک کارگر  13ساله حین کارتخریب یک ساختمان
فرسوده واقع در خیابان معلم شهرستان براثرسقوط از
ارتفاع در دم جان خود را از دست داد.
کارگران راه آهن زنجان(شرکت تراورس) در آستانه
اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران برای دست
یابی به مطالبات برحقشان دست به تجمع زدند.
کارگران ،بازنشستگان و مستمری بگیران در ادامه
حق خواهیشان درشهرهای اراک ،اصفهان ،اهواز،
تبریز،خرم آباد ،رشت ،ساری ،شوش ،قزوین ،کرج،
کرمانشاه ،مشهد ،نیشابور و…دست به تجمع مقابل
اداره تامین اجتماعی زدند وشعارهای زیر را
سردادند) 12 ( :
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

01

2

1011 / 2 / 11

هفت تپه

مجتمع کشت و صنعت نیشکر

-

01

2

"""

سوسنگرد

شرکت آب و فاضالب

-

02

0

"""

کنگان

کمپ کارگری

-

03

0

"""

قروه

فوالد زاگرس

1

00

2

" " 12

اهواز

مربیان پیش دبستانی و نهضت
سوادآموزی

-

00

6

"""

کرج

ندامتگاه کرج

-

جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با
راهپیمایی وبرپایی تجمع در این مجتمع وایراد
سخنرانی وسردادن شعارها روز همبستگی جهانی
کارگران را گرامی داشتند.
کارگران با اشاره به عدم پرداخت حدود ده ماه
حقوقشان به خبرنگاررسانه ای گفتند :برای
وصول مطالباتمان تجمعات زیادی را مقابل شرکت
آب و فاضالب و نهادهای اجرایی محل اشتغالمان
انجام دادهایم .چندین ماه حق بیمه ما به تامین
اجتماعی واریز نشده و ما در زمینه سوابق بیمهای
دچار مشکل هستیم که در زمان بازنشستگی
نمود پیدا میکند.
یک کمپ کارگری در روستای شیرینو کنگان دچار
آتش سوزی شد وهمه وسایل کارگران درکمپ سوخت.
علیرضا رستمی کارگر بیکار شده فوالد زاگرس قروه
بر اثر کرونا جانش را ازدست داد .بعد از انحالل
فوالد زاگرس در قروه کردستان در سال  ،۹4این
کارگران برای پیگیری حقوق خود تالشهای بسیار
کردند .علیرضا رستمی یکی از نمایندگان این
کارگران بود که سالها برای پیگیری مطالبات خود و
همکارانش دوندگی کرد .این کارگر چند ماه پیش از
این ،برای دریافت حقوق و حقوق سنواتی خود شکایت
کرد؛ هنوز جوهر این شکایت خشک نشده بود که او
بر اثر کرونا جان خود را از دست داد.
برای چندین وچندمین بار،مربیان پیش دبستانی و
نهضت سوادآموزی خوزستان دست به تجمع مقابل
اداره کل آموزش و پرورش در اهواززدند تا
اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی همزمان
با روزمعلم بنمایش بگذارند.
تجمع جمعی از معلمان و فعالین کارگری و حقوق
بشری مقابل ندامتگاه کرج در اعتراض به زندانی
کردن معلمان و کارگران) 11 ( .
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

06

1و2

1011 / 2 / 12

بندر عباس

رانندگان اتوبوس های شهری

-

07

0

"""

بهبهان

شهرداری

1

08

0

"""

تهران

کار ساختمانی

1

09

0

"""

دامغان

معدن طزره

2

61

0

" " 13

فاریاب

معدن کرومیت سبزان

1

61

0

"""

ایالم

آرماتوربند

1

برای چهارمین بار،رانندگان اتوبوس های شهری
بندرعباس دست از کارکشیدند وبا تجمع مقابل توقفگاه
داشته سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
مرکز استان هرمزگان اعتراضشان را نسبت به
نداشتن قرارداد کاری،سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت
بموقع حقوق وحق بیمه،عدم رعایت پروتکل های
بهداشتی و وعده های توخالی مسئوالن بنمایش
گذاشتند.
ظهر دیروز شنبه یازده اردیبهشت ماه آقای عباسقلی
آلوس کارگر شهرداری بهبهان در ساعت کاری خود
در کارگاه شهرداری بهبهان واقع در پشت کشتارگاه
مشغول بکار بوده است که حین کار سقف ایرانیت
فلزی بر سر او فرو می ریزد و بدلیل برخورد و
ضربه های سنگین به بیضه ها و سینه ی آقای
عباسقلی آلوس موجب فوت او می شود.
یک کارگر  45ساله تبعه افعانستان حین کاردریک
ساختمان در دست احداث واقع در خیابان آیتهللا
کاشانی تهران از طبقه چهارم به چاهک آسانسور افتاد
و در دم جانش را ازدست داد.
 2کارگرمجبوس معدن بزرگ زغال سنگ طزره
دامغان به نامهای میالد روشنائی و سید اصغر افضلی
حین کاراستخراج براثر ریزش ناگهانی سقف کارگاه
زیر آوار درعمق  10متری یک تونل بطول
75مترمحبوس شدند .از سرنوشت این  2کارگر
اطالعی دردست نمی باشد.
یک کارگر 28ساله معدن کرومیت سبزان فاریاب
(شرکت گنبد آراسته میثاق گستر جنوب) بنام امید
رئیسی براثرریزش تونل این معدن زیرتلی از آوار
گرفتار وجانش را ازدست داد.
یک کارگر آرماتوربند حین کار در طبقه ششم یک
ساختمان درایالم براثر برق گرفتگی وسقوط از ارتفاع
جانش را ازدست داد.
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تعداد کارگران

شرح و مالحظات

62

0

1301 / 2 / 13

دامغان

معدن طزره

2

63

1و2

"""

یاسوج

کارخانه قند

-

60

2و3

"""

اصفهان

معلمان خرید خدمت

111

60

1

" " 10

چندین شهر

صنعت نفت

-

66

2

"""

دشت آزادگان

اداره آب و فاضالب

-

67

2

"""

ارومیه

رانندگان خود مالک

-

68

0

"""

کرمان

اداره برق

6

69

0

"""

دامغان

معدن طزره

2

ازسرنوشت  2کارگر محبوس معدن زغال سنگ
طزره درعمق  10متری کماکان اطالعی بدست
نیامده است.
کارگران کارخانه قند یاسوج درادامه اعتراضات
دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و
وعده های توخالی مسئوالن برای باری دیگر دست به
تجمع مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد زدند.
جمعی از معلمان خرید خدمات استان اصفهان برای
انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به
کوتاهتر شدن دوره قراردادها،سطح نازل حقوق وعدم
پرداخت بموقعش مقابل آموزش وپرورش تجمع کردند.
جمعی از کارگران صنعت نفت برای باری
دیگر اعتراضشان را نسبت به عدم افزایش
حقوق درسال 1455رسانه ای کردند.بعد از
اعمال افزایش  20درصدی سال  1455در کارت
حقوق کارکنان نفت  ،هزاران نفر از کارکنان با
ارسال پیام از نحوه افزایش حقوق امسال بشدت انتقاد
کردند .با افزایش حقوق سال جاری نه تنها حقوق و
مزایای آنها افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه با کسر
مالیات نجومی عمال دریافتی آنان نسبت به سال
گذشته تغییر محسوسی نخواهد داشت.
بدنبال اعتراضات دامنه دار کارگران بخش کوچکی
از مطالباتشان پرداخت شد.
اعتصاب رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی
ارومیه دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده
های توخالی مسئوالن که از روز پنج شنبه 23
فروردین آغازشده است بیست روزه شد.
جان باختن  3کارگر اداره برق کرمان حین ماموریت
کاری درمنطقه سیل زده منطقه گلباف ( ) 14
پس از گذشت  4روزاز سرنوشت 2کارگر  15و10
ساله معدن بزرگ زغال سنگ طزره دامغان محبوس
درعمق  10متری اطالعی بدست نیامده است.
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شهر یا استان
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تعداد کارگران
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71

0

1011 / 2 / 10

سلیمانیه

کارخانه سنگ شکنی

1

یک کارگر اهل مریوان حین کار در کارخانه
سنگشکن سلیمانیه براثر ریزش سنگ و برخورد
بسرش جان خود را ازدست داد.

71

2و3و0

" " 10

البرز شرقی

معدن زغال سنگ

-

72

1

"""

کرمانشاه

شرکت برق منطقه ای غرب

-

73

1

"""

تهران

مترو

-

70

1

"""

چندین شهر

صنعت نفت

هزاران نفر

همزمان با پنجمین روز بی خبری از  2کارگر
جوان معدن بزرگ زغال سنگ طزره دامغان
محبوس درعمق  10متری  ،کارگران پیمانی
معدن زغال سنگ البرز شرقی اعتراضشان را
نسبت به نداشتن امنیت جانی،شغلی
ومعیشتی،ابرازکردند) 10 ( .
کارگران قراردادی شرکت برق منطقه ای غرب
(کرمانشاه ،کردستان وایالم)برای اعتراض به سطح
نازل حقوق،تبعیض درپرداخت حقوق و مطالبات (کار
مساوی حقوق نابرابر)،اجرانشدن طرح طبقه بندی
مشاغل وعدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل
ساختمان شرکت در میدان گالیول کرمانشاه زدند.تجمع
کنندگان با برافراشتن پالکاردی با مضمون زیرضمن
بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عملکرد شرکت
های پیمانکاری خواهان پایان دادن به تبعیض بین
کارگران قراردادی ورسمی شدند« :شغل برابر حقوق
نصف»«،شرکت های پیمانکاری خون نیروهای
حجمی را در شیشه کرده اند».
رانندگان مترو تهران برای بنمایش گذاشتن
اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق،رفع تبعیض
بین همکاران،شرایط سخت کاری و در اولویت
واکسیناسیون قرارنگرفتن دست به تجمع در
محوطهی شرکت بهره برداری راه آهن شهری
تهران و حومه زدند.
کارکنان رسمی وزارت نفت که در هلدینگ خلیجفارس
واقع در منطقه ویژه پتروشیمی اشتغال دارند،
اعتراضشان را نسبت به تبعیض وپایمالی حقوقشان از
جمله عدم اجرای افزایش دستمزد  20درصدی اعالم
کردند) 13 ( .
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70

1

1011 /2 / 10

اهواز

شرکت ملی حفاری ایران

-

76

0

"""

ساوه

کارخانه پوالدین دژ کاوه

1

77

0

"""

هشتگرد

کار ساختمانی

1

78

0

"""

باشماق

تصادف

1

79

2

" " 16

ویس  -خوزستان

شهرداری

-

81

1

"""

ارومیه

سازمان اتوبوسرانی

-

کارگران عملیاتی این شرکت نسبت به مصوبه افزایش
حقوق سال  1455بشدت اعتراض دارند .تصویب
چنین مصوبه ای برای افزایش حقوق در یک دهه
گذشته بی سابقه است و خواستار اصالح آن شدند.
یک کارگر کارخانه پوالدین دژ کاوه حین کار دراین
واحد تولیدی انواع سازه های فوالدی واقع در
شهرصنعتی کاوه ساوه براثر سقوط تیرآهن برویش
دردم جانش را ازدست داد.
یک کارگر  40ساله حین کارحمل مصالح ساختمانی
به طبقه چهارم در یک ساختمان نیمه کاره واقع در
هشتگرد،استان البرز ناگهان بر اثر بار سنگین ،سیم
بوکسور  ،دور گردن وی پیچیده و از طبقه چهارم به
پایین سقوط و براثر ضربه شدید در دم جان خود را
ازدست داد.
یک کارگر اهل روستای کوالن شهرستان مریوان حین
کاردر مرز باشماق بین دو دستگاه تریلی گرفتارشد و
جان خود را از دست داد.
کارگران به دلیل وجود حقوق معوقه و عدم پرداخت
حق بیمه دست به اعتصاب و تجمع مقابل شهرداری
ویس زددند
رانندگان خود مالک سازمان اتوبوسرانی به دلیل عدم
اجرایی شدن وعده و وعیدهای مسئوالن بعد از گذشان
سه ماه از شکستن اعتصاب قبلی خود ،اعتصاب مجدد
را  0روز است که از سر گرفته اند.

81

1

"""

زنجان

شهرداری

1711

82

0

"""

مشهد

شهرداری

2

به دلیل برنامه شهرداری برای واگذاری
بخش های خدمات شهری و فضای سبز به
پیمانکاران  1711کارگر این مجموعه ها اعتراض
خود را نسبت به این تصمیم به شهرداری زنجان
اعالم کردند.
مرگ دو کارگر شهرداری مشهد با شایبه تاثیرات
واکسن کرونا
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83

1

1011 / 2 / 16

اصفهان

شهرداری

-

80

2

"""

کوت عبدهللا

شهرداری ،پسماند

111

80

2

"""

بندر عباس

شهرداری -خدمات شهری

011

86

2

"""

خرم آباد

شهرداری  -فضای سبز

-

شهردار اصفهان سهمیه واکسن کرونای کارگران
شهرداری را به سرقت برد!
اعتصاب بیش از  155تن از کارگران دراعتراض به
عدم دریافت چها ماه حقوق
تجمع تعدادی از خانواده های  055کارگر به دلیل عدم
پرداخت چها ماه حقوق مقابل استانداری هرمزگان
اعتراض به عدم دریافت هشت ماه حقوق

87

0

"""

دامغان

معدن ذغال سنگ طزره

2

88

0

"""

مهرشهر  -کرج

کار ساختمانی

-

89

0

"""

ساری

کار ساختمانی

-

91

0

"""

تهران

جوشکاری

-

91

0

"""

مینودشت

معدن زغال سنگ تخت مینودشت

16

92

0

" " 18

هفت تپه

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

پیکر بی جان  2کارگر  15و 10معدن
بزرگ زغال سنگ طزره دامغان بنام های
میالد روشنائی و سید اصغر افضلی که از روز
شنبه  11اردیبهشت روز جهانی کارگر حین
کاراستخراج براثر ریزش ناگهانی سقف کارگاه
زیر آوار درعمق  10متری یک تونل بطول
75مترمحبوس شده بودند،پیداشد.
یک کارگر  1۹ساله،حین کار در یک ساختمان در
حال ساخت به علت شکستن چوب داربست از طبقه
سوم به پایین سقوط کرد ودر دم جان باخت.
یک کارگر جوان حین کار تخریب ساختمان در
شهرستان ساری،استان مازنداران با ریزش دیوار در
زیر آن محبوس و از ناحیه سر دچار مصدومیت شد
ودردم جانش را ازدست داد.
یک کارگر جوان حین کار جوشکاری در پشتبام
ساختمانی قدیمی یک مرکز فرهنگی پایتخت
دچاربرقگرفتگی و ایست قلبی شد.
مینی بوس حامل کارگران معدن زغال سنگ تخت
مینودشت دراستان گلستان حین بازگشت ازکارشان
واژگون و  13نفرمصدوم شدند11.کارگرمصدوم به
بیمارستان برکت مینودشت و 0نفردیگرشان به
بیمارستان مطهری گنبدکاووس منتقل شدند
فسخ واگذاری شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه
در رسانه ها وشبکه های اجتماعی منتشر شد.
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93

1

1011 / 2 / 18

زنجان

شهرداری  -فضای سبز

-

90

2

"""

شهرکرد

شهرداری

-

90

0

"""

مشهد

کار ساختمانی

-

96

1

" " 19

چندین شهر

بازنشسته ها و مستمری بگیران

-

97

2

"""

تهران

شرکت های توزیع نیروی برق

-

کارگران فضای سبز منطقه  4شهرداری زنجان
برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان
نسبت به واگذاری به شرکت پیمانکاری وشکننده تر
شدن امنیت شغلی ومعیشتیشان دست به تجمع
مقابل استانداری زدند) 17 ( .
کارگران برای اعتراض به عدم افزایش حقوق به
حداقل حقوق رسمی سال جدید وتاخیر درپرداختش
دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان این شهرداری در
استان چهارمحال وبختیاری تجمع کردند) 18 ( .
یک کارگر  10ساله حین کارتخریب ساختمان  2طبقه
در بولوارعبدالمطلب مشهددچارحادثه شد وجان باخت.
کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین
اجتماعی برای احقاق حقوق برحقشان در شهرهای
اصفهان ،تبریز ،خرم آباد ،سنندج ،شوش ،شیراز،
کرج ،کرمانشاه ،مشهد و….دست به تجمع مقابل اداره
تامین اجتماعی زدند .در تهران نیروهای انتظامی
وامنیتی با حضور گسترده ازبرپایی تجمع کارگران
بازنشسته ومستمری بگیران مقابل سازمان تامین
اجتماعی جلوگیری کردند.علیرغم ایجاد جو رعب و
وحشت توسط نیروهای سرکوب تجمعات پراکنده ای
در خیابان آزادی حوالی ساختمان سازمان تامین
اجتماعی برگزارشد .تعدادی از بازنشستگان هم راهی
بهارستان شدند تا به تجمعشان درکنار کارگران
شرکتی و حجمی شرکتهای توزیع نیروی برق
سراسر کشورادامه دهند.
برای چهارمین بار از 14اسفند ماه ،۹۹کارگران
شرکتی و حجمی شرکتهای توزیع نیروی برق
سراسر کشوربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت
به عدم تبدیل وضعیت وحذف نشدن شرکت های
پیمانکاری،سطح نازل حقوق وعدم همسان سازی
حقوق واعمال تبعیض درپرداخت دست به تجمع مقابل
مجلس زدند) 1۹ ( .
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98

1و0

1011 / 2 / 19

هفت تپه

مجتمع نیشکر

-

99

2

"""

تهران

هتل الله

-

111

1

"""

تهران

سازمان نوسازی و گسترش
صنایع ایران

-

111

1و2

"""

چند شهر

مراکز بهداشت و درمان

-

112

0

"""

مریوان

کار ساختمانی

1

113

0

"""

مشهد

کار ساختمانی

-

110

1

" " 21

تهران  -اهواز

صنعت نفت

-

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هنگام ورود به
شرکت و مقابل درب ورودی اقدام به پخش شیرینی و
جشن و شادی کردند) 25 ( .
کارگران بازنشسته هتل الله تهران درادامه
اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت
مطالبات برای باری دیگردست به تجمع مقابل
ساختمان هتل الله زدند.
کارگران بازنشسته سازمان نوسازی و گسترش صنایع
ایران برای اعتراض به عدم اجرای درست طرح
همسان سازی دستمزد مقابل صندوق بازنشستگی آینده
سازتهران تجمع کردند.
کارگران شرکتی مراکز بهداشت و درمان
شهرستانهای مالرد ،شهریار ،شهر قدس و رباط
کریم با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مسئوالن
ذیربط اعتراضشان را نسبت به پایمالی حقوقشان
رسانه ای کردند()21
کارگری به اسم اسالم قادری اهل روستای ژنین از
توابع سرواباد به دلیل برق گرفتگی و حادثه ساختمانی
جان باخت .این کارگر که در سه راه نی مریوان
مشغول کار داربست بوده متاسفانه به دلیل برق
گرفتگی جان باخت.
یک کارگر میانسال حین کارتخریب ساختمان مسکونی
ویالیی در خیابان دهخدا،بولوار پیروزی مشهد دچار
حادثه شد وجانش را ازدست داد.
کارگران رسمی صنعت نفت برای احقاق حقوق
برحقشان منجمله افزایش دستمزد بطور همزمان
دست به تجمع مقابل مجلس و ستاد مرکزی مناطق
نفتخیز جنوب در اهواززدند .کارگرانی هم که
بدلیل وضعیت شغلی امکان حضور در تجمعات
را نداشتند با اقدامات نمادین فردی وجمعی در
محل کاروبرافراشتن پالکاردهایی همبستگی
خود را بنمایش گذاشتند.
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110

1

1011 / 2 / 21

زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز

-

116

7

"""

اراک

کارخانه هپکو

-

117

1و7

تهران

شرکتهای توزیع نیروی برق
سراسر کشور

-

118

3

"""

راور

کارخانه فوالد

-

119

3

"""

تهران

افراد دارای معلولیت

-

111

0

"""

مشهد

حفر چاه

1

111

0

"""

نهبدان

کارواش

-

جمعی ازکارگران ترابری شرکت بهرهبرداری نفت
و گاز زاگرس جنوبی واقع در مناطق عملیاتی
پارسیان ،آغار و داالن بنمایندگی از همکارانشان،
برای دست یابی مطالباتشان مبنی برماندن در
ساپنا(سامانه اطالعات پیمانکاران نیروی انسانی
صنعت نفت )،اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و
بیمه تکلمیلی خودرا به تهران ومجلس رساندند و
با نمایندگان دیدار و گفتگو کردند.
کارگران با انتشار پیامی ضمن شادباش به کارگران
هفت تپه افزودند :درابتدای راهی دشوارهستید ( ) 22
کارگران شرکتی و حجمی در چهارمین تجمع
اعتراضیشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت وحذف
نشدن شرکت های پیمانکاری،سطح نازل حقوق و
عدم همسان سازی حقوق واعمال تبعیض درپرداخت
مقابل مجلس ،یاد  3کارگرجان باخته اداره برق کرمان
روزسه شنبه  14اردیبهشت حین ماموریت کاری
درمنطقه سیل زده گلباف را با دردست گرفتن
تصاویرشان گرامی داشتند.
کارگران پیمانی کارخانه فوالد راور برای اعتراض
نسبت به احتمال اخراج از کار دست به تجمع مقابل
فرمانداری این شهرستان در استان کرمان زدند.
شماری از افراد دارای معلولیت طی گفتگو با
رسانه ای برای باری دیگر اعتراضشان را نسبت به
بیکاری و و تصویب قوانین و وعده و وعیدهای
رنگارنگ مسئوالن برای بهره برداری تبلیغاتی اعالم
کردند) 21 ( .
یک کارگر  31ساله حین کار حفر چاه دریک منزل
مسکونی واقع درخیابان آیت هللا شیرازی مشهد براثر
سقوط درچاه جانش را ازدست داد.
یک کارگر حین کار در یک کارواش در نهبدان یکی
از شهرستان های استان خراسان جنوبی براثر برق
گرفتگی جان خود را ازدست داد.
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112

1

1011 / 2 / 21

چندین شهر و استان

مراکز بهداشت و درمان

-

113

1

"""

چندین شهر

بازنشستگان صنعت فوالد

-

110

2

"""

خرمشهر

شهرداری

-

110

3

"""

تهران

قبول شدگان آموزش و پرورش

صدها نفر

116

1

"""

شیراز -زرین شهر

معلمان

-

117

2

"""

شیراز

مترو

101

118

1

"""

قروه

شهرداری

-

بازنشستگان مراکز بهداشت و درمان کشوربرای
بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح نازل
حقوق دست به تجمع سراسری مقابل سازمان برنامه و
بودجه مراکز استان ها ازجمله در شهرهای
اصفهان،تهران،رشت ،کرمانشاه ،مشهد و…..زدند.
کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور از کنش های
دامنه دارشان نسبت به سطح نازل حقوق ازجمله
برپایی تجمعات اعتراضی مقابل صندوق های
بازنشستگی خبردادند و خواهان همسان سازی
حقوق شدند.
کارگران مجددا برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند.
برای سومین روزمتوالی ،صدها قبول شده آزمون سال
 ۹۹آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز
آزمون )با برپایی تجمع مقابل مجلس خواهان با بنمایش
گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی
خواهان جذب در آموزش وپرورش شدند.
جمعی از معلمان استان فارس برای بنمایش
گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم اجرای کامل
رتبه بندی دست به تجمع در جوار اداره کل
آموزش وپرورش در شیراز و زرین شهرزدند.
تجمع کنندگان در شیراز ازجمله
شعارمیدادند«:اسماعیل عبدی آزاد باید گردد».
کارگران پیمانی مترو شیراز برای انعکاس هرچه
بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت
 1ماه حقوق وتبعیض در پرداخت حقوق دست به
تجمع مقابل ساختمان قطار شهری در کالنشهر
شیراز زدند) 24 ( .
کارگران قراردادی شهرداری قروه برای اعتراض به
عدم تبدیل وضعیت وهمسان سازی نشدن حقوق
وتبعیض در پرداخت دست به تجمع درمحوطه
شهرداری این شهردر استان کردستان زدند.
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119

2

1011 / 2 / 22

اروند کنار

شهرداری

-

121

6

"""

تهران

سندیکای شرکت واحد

-

121

0

"""

تهران

قربانیان محیط کار

029

122

3

"""

تهران

قبول شدگان آموزش و پرورش

صدها نفر

123

1

"""

ماهشهر

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

-

120

2و3

"""

اهواز

لوله سازی خوزستان

311

120

6

"""

تهران

بازنشسته زندانی

1

شهرداری اروندکنارهم برای انعکاس هرچه
بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت
چند ماه حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل
ساختمان شهرداری این شهر از شهرستان
آبادان زدند
طی اطالعیه ای ضمن محکوم کردن برخوردهای
پلیسی امنیتی با فعاالن بازنشسته ،اطالع داد که
اسماعیل گرامی از بازنشستگان معترض به
وضعیت سخت معیشنی است که درتاریخ 14
فروردین توسط عوامل امنیتی درمنزلش بازداشت
گردید و همچنان بعد از  18روز بازداشت و
بالتکلیفی در زندان تهران بزرگ بسر میبرد ,و
خواستار آزادی بدون قید وشرط ایشان شد.
 42۹کارگر براثرحوادث کاری دراستان تهران در
سال  ۹۹جان خودرا ازدست دادند.
برای چهارمین روز متوالیبرای انعکاس هرچه بیشتر
صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی
مقابل مجلس تجمع کردند و برخواستشان مبنی بر
جذب در آموزش و پرورش تاکید کردند.
کارگران مدت موقت نفت منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل دست به تجمع
مقابل ساختمان مدیریت سازمان این منطقه
درشهرستان ماهشهر،بندرامام زدند.
جمعی از کارگران با برپایی تجمع مقابل
استانداری خوزستان اعتراضشان را نسبت به
ماه ها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی بنمایش گذاشتند
و خواهان بازگشت بکار و پرداخت مطالباتشان
شدند)20(.
اسماعیل گرامی در روز  1۱فروردین توسط مأموران
امنیتی در منزل شخصیاش دستگیر شده بود و امروز
پس از  18روز بازداشت آزاد گردید.
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126

2

1011 / 2 / 22

سراوان

شهرداری

-

127

1و2

" " 23

تهران

هواپیمایی ملی

-

128

1

"""

صفاشهر -خرم بید

معلمان

-

129

6

"""

سقز

فعال کارگری

1

131

0

"""

شازند

حفر چاه

2

برای باری دیگر ،کارگران شهرداری سراوان برای
انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه
ها حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل ساختمان
شورای این شهر زدند .دیرکرد در زمینه پرداخت حق
بیمهها نیز آنها را دچار مشکل کرده و در برخی
موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستانها
و درمانگاههای ملکی را ندارند.
جمع کثیری از کارکنان مجموعه مهندسی و
تعمیرات (آشیانه ها ،الین امام و مهرآباد ،کارگاهها،
برنامهریزی ،بازرسین هواپیما ،انبارها ،کنترل
موجودی و…) با برپایی تجمعاتی مقابل ساختمان
ایرباس با بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
پایمالی حقوقشان مبنی به سطح حقوق وعدم پرداخت
بموقعش و وعده های توخالی وزیر راه و شهر سازی،
خواهان پاسخگویی مدیر عامل شرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی شدند.
جمعی از معلمان صفا شهرمرکز شهرستان خرم بید
همزمان با همکارانشان در شهرهای شیراز و زرین
شهربرای اعتراض به عدم اجرای کامل رتبه بندی
دست به تجمع مقابل اداره آموزش و پرورش این
شهرستان دراستان فارس زدند.
محمود صالحی:جهت اطالع دوستان روز سه شنبه
مورخ  145/2/21طی ابالغیه شماره
 14554815555214۹115به شعبه سوم
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
سقز احضار شدم .طبق ابالغیه فوق بعد از رؤیت
باید ظرف  0روز خود را به شعبه فوق جهت دفاع
از اتهام انتسابی معرفی کنم.
یک کارگر مقنی جوان حین کار حفر چاه در یکی از
باغهای روستایی شهرستان شازند در استان مرکزی
براثر گازگرفتگی جان خودرا ازدست داد.یک کارگر
دیگر نیز مسموم وبه بیمارستان منتقل شد.
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131

1

1011 / 2 / 20

تهران

کارگران غیر رسمی صنعت نفت

-

132

1و3

"""

اراک

کارخانه هپکو

-

133

3

"""

شفت

آموزشیاران نهضت سوادآموزی

6111

130

1

"""

اصفهان

آموزش و پرورش

-

130

2

"""

تهران

خط  0مترو

-

جمعی از کارگران غیررسمی ( حجمی و پیمانی)
صنعت نفت کشوربرای باری دیگر خودرا به
پایتخت رساندند تا با برپایی تجمع مقابل مجلس
صدای اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل
وضعیت وهمسان سازی نشدن حقوق بیشتر
منعکس کنند.تجمع کنندگان شعار می دادند :
«وضعیت شرکتی تبدیل باید گردد».
«فیش حقوقی ما همسان باید گردد».
کارگران کارخانه هپکو اراک اعتراضشان را نسبت
به در خطربودن امنیت شغلیشان بدلیل صدور پیاپی
مجوز واردات ماشین آالت معدنی،ابرازکردند.هپکویی
های معترض به خبرنگار رسانه ای گفتند«:وقتی
میتوانیم بسازیم ،چرا واردات؟!» ( ) 23
جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی
شهرستان شفت دراستان گیالن برای بنمای
گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی
استخدامی دست به تجمع مقابل مجلس زدند.تعداد
 3هزار نفر از مجموع حدود  24هزار آموزشیار
نهضت سوادآموزی موفق نشدند با کسب حد نصاب
نمره در آزمون استخدامی بیستم تیر ماه سال گذشته
قبول شوند .بنابراین شماری از این افراد که اکثرا
زنان سرپرست خانوار هستند ،هنوز منتظر
بازگشت به کار خود هستند.
جمعی از کارگران خدماتی آموزش و پرورش(رسمی
 ،پیمانی و قراردادی) استان اصفهان برای اعتراض
به کاهش حقوق بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری مقابل اداره کل آموزش وپرورش این
استان اجتماع کردند) 27 ( .
کارگران خط  0مترو تهران درادامه اعتراضات دامنه
دارشان نسبت به باال کشیدن بخشی از حقوقشان وعدم
پرداخت بموقعش بیانیه ای بقرارزیر منتشرکردند:
()28
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136

6

1011 / 2 / 20

تهران

از دستگیر شدگان اول ماه مه

1

137

7

"""

تهران

وکالی هفت تپه

-

138

0

"""

کالته رودبار دامغان

حوضچه پلیمری کشاورزی

2

139

0

"""

حصارک کرج

کار ساختمانی

1

101

0

"""

اصفهان

ریزش آوار

1

101

2

" " 26

لوشان

شهرداری

-

هیراد پیربداقی در روز جهانی کارگر در 11
اردیبهشت همراه با تعدادی دیگر از کارگران،
بازنشستگان و فعالین کارگری مقابل وزارت کار
دستگیر شدند و همان شب آزاد شدند اما گوشیهای
تلفن همراه چند نفر از آنان را در پلیس امنیت نگه
داشتند و گفته بودند که چند روز بعد برای دریافت آن
مراجعه نمایند .هیراد پیربداقی امروز هنگام مراجعه
به پلیس امنیت برای دریافت گوشی بازداشت میشود
و اعالم میکنند که او را برای اجرای حکم قبلی به
زندان اوین منتقل میکنند.
وکالی پرونده متهمان هفت تپه،نعمت احمدی،امیر
رئیسیان،سید جمال ادین حیدری منش ،سید حسین تاج
با انتشار بیانیه مشترکی حمایت خودرا از فرزانه
زیالبی در رابطه با احضار ایشان به دادسرای اهواز
اعالم کردند) 2۹ ( .
 2کارگر تبعه افغانستان حین کار در یک
حوضچه پلیمری کشاورزی واقع در منطقه
کالته شهرستان رودبار دامغان براثر غرق شدن
دراستخرجان باختند.
یک کارگر  22ساله حین کاردریک ساختمان درحال
احداث واقع درحصارک کرج براثر سقوط از طبقه
پنجم در دم جان باخت.
یک کارگر  10ساله حین کار در خیابان
باغ دریاچه در حادثه ریزش آوارگرفتار وجانش
را ازدست داد.
برای دومین روز ،کارگران دست از کار کشیدند
و با برپایی تجمع مقابل ساختمان شهرداری این
شهر دراستان گیالن اعتراضشان را نسبت به عدم
پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه و برخورد های
وحشیانه شهردارمبنی بر زیر گرفتن یک کارگر حق
طلب با ماشین وکشیدن گوش کارگر حق طلب
دیگربنمایش گذاشتند) 15 ( .
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102

1

1011 / 2 / 26

چندین شهر

بازنشستگان و مستمری بگیران

-

103

1

"""

چند شهر

بازنشستگان فوالد

-

100

1

"""

ساوه

کارخانه شیشه کاوه

-

100

1

"""

تهران

معلمان تازه استخدام شده

-

106

3

"""

تهران

آموزشیاران نهضت سواد آموزی

-

107

1

"""

شیراز

کارگران خدماتی آموزش و
پرورش

-

کارگران بازنشسته و مستمری بگیران درادامه
کنش های دامنه دارشان برای دست یابی به
مطالبات در شهرهای خرم آباد ،کرج ،کرمانشاه
و مشهد دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی
زدند و در تهران مقابل مجلس وسازمان تامین
اجتماعی وتبریز،رشت وقزوین مقابل کانون
بازنشستگان اجتماع کردند.
کارگران بازنشسته صنعت فوالد درادامه اعتراضات
دامنه دارشان نسبت به سطح نازل حقوق و وضعیت
نامناسب خدمات درمانی در تهران،اصفهان و چند
شهر دیگر دست به تجمع مقابل صندوق بازنشستگان
فوالد زدند و خواهان همسان سازی حقوق و افزایش
خدمات درمانی شدند.
جمعی از کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه خودرا از
شهر صنعتی کاوه شهرستان خودرا به پایتخت رساندند
تا با تجمع مقابل وزارت کار در خیابان آزادی
اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی برای بازنشستگی
پیش از موعد بنمایش بگذارند.
برای باری دیگر ،معلمان تازه استخدام شده
کشوربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل مجلس زدند
وخواهان پایان دادن به تبعیض در پرداخت حقوق ،
همسان سازی،رتبه بندی واقعی و حقوق برابردرمقابل
کاریکسان شدند.
برای دومین روز متوالی،جمعی از آموزشیاران
نهضت سواد آموزی(ورودی بعد از سال  )۹2با تجمع
مقابل مجلس خواهان پایان دادن به بالتکلیفی
استخدامی شدند.
کارگران خدماتی آموزش و پرورش فارس برای
انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان دست
به تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش این
استان زدند.
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108

1

1011 / 2 / 26

اهواز

معلمان وکارکنان مدارس استثنایی

-

109

1و3

"""

ایالم و لرستان

معلمان مدارس غیر دولتی

-

101

2

"""

جهرم

شهرداری

-

جمعی ازمعلمان وکارکنان مدارس استثنایی
خوزستان برای اعتراض به سطح نازل
حقوق و مشکالت بیمه ای مقابل اداره کل آموزش
و پرورش این استان در کالنشهر اهواز
اجتماع کردند.
جمعی از معلمان مدارس غیردولتی ایالم ولرستان
برای اعتراض به بالتکلیفی شغلی وسطح پایین حقوق
وتبعیض مقابل اداره کل آموزش و پرورش این
استان ها اجتماع کردند.
کارگران شهرداری جهرم دراستان فارس از کنش
های دامنه دارشان در اعتراض به عدم پرداخت  3ماه
حقوق وماه ها حق بیمه ،خبردادند ( ) 11

101

6

"""

سقز

فعالین کارگری

2

102

0

"""

شهر ری

کارخانه آلومینیوم نوین پروفیل
بهمن

6

103

3

" " 27

تهران

آموزشیاران نهضت سوادآموزی

-

عثمان اسماغیلی و محمود صالحی طی ابالغیه ای
که از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب سقز برای نامبردگان ارسال
شده بود به دادگاه مراجعه کرده تا از خود بدلیل
آنچه اتهام انتسابی در ابالغیه درج شده  ،دفاع
نمایند  .پس از دادگاهی  ،بازپرس پرونده اعالم
کرد که نامبردگان تحت بازداشت هستند… این
فعالین کارگری به اتهام روز جهانی کارگر و
انتشار عکس و فیلم مرتبط با اول ماه مه ،
دادگاهی شده که بازپرس قرار وثیقه  ۱5میلیونی
برای هر کدام صادر کرده اند.
 4کارگر این کارخانه واقع در شهرک
آلومینیوم کاران بخش فشافویه شهرستان ری
در حادثه انفجار کوره جان باختند و 2کارگر
دیگر مصدوم شدند.
برای سومین روز متوالی،جمعی از آموزشیاران
نهضت سواد آموزی کشورازجمله معلمان نهضتی تک
شاگردی فعال شهرستان شفت به تجمعشان مقابل
مجلس برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلیشان ادامه
دادند) 12 ( .
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100

1
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تبریز

نام واحد
معلمان تازه استخدام شده

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

-

جمعی از معلمان تازه استخدام شده تبریز
برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح
نازل حقوق همزمان با تجمع همکارانشان مقابل
مجلس دست به تجمع مقابل اداره کل آموزش و
پرورش استان آذربایجان شرقی زدند .آنها
خواهان اجرای رتبهبندی بر مبنای سند تحول
بنیادین و همسانسازی با مشاغل مشابه (هیئت
علمی دانشگاه) طبق بند  1ماده 2۹قانون برنامه
ششم توسعه و برقراری فوقالعاده ویژه  05درصد
به طور کامل طبق بند  15ماده  38قانون مدیریت
خدمات کشوری هستند.
دوباره ،کارگران کارخانه لولهسازی خوزستان برای
انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به ماه
ها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل
استانداری زدند .حدود  255نفر از کارگران از سال
 81تا کنون از شرکت مطالبه دارند و حقوق آنها
پرداخت نشده است.
کارگران شهرداری کرمانشاه(شرکت نوین)
برای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و استخدام
نورچشمی ها با سابقه کاری کمتر از یکسال دست
از کارکشیده ومقابل ساختمان مرکزی این
شهرداری تجمع کردند.
کارگران کارخانه آذرکام برای اعتراض به عدم
پرداخت  4ماه حقوق و سکوت مصلحتی مسئوالن
طراز اول استان آذربایجان غربی دست از کارکشیدند
و مقابل س اختمان مدیریت این واحد تولید کننده آبمیوه،
کنسانتره ولواشک واقع درارومیه کیلومتر 12جاده
مهاباد تجمع کردند.
یک کارگر 20ساله كارخانه فوالد شهر نیم بلوك
در استان خراسان جنوبی حین کار بدنبال سقوط
از ارتفاع  8متری وشدت جراحات در دم جانش را
از دست داد.

100

2و3

"""

اهواز

کارخانه لوله سازی خوزستان

211

106

1

"""

کرمانشاه

شهرداری

-

107

2

"""

ارومیه

کارخانه آذرکام

-

108

0

"""

نیم بلوک-خراسان
جنوبی

کارخانه فوالد

1
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109

1
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چند شهر

کارگران شرکتی مخابرات

-

161

3

"""

تهران

قبول شدگان آزمون 99

-

161

3

"""

تهران

آموزشیاران نهضت سواد آموزی

-

162

2و3

"""

منوجان

معدن آسمینون

1211

همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط
عمومی،دست کم کارگران شرکتی مخابرات
استان های آذربایجان غربی،زنجان و کهکیلویه
و بویر احمد برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به عدم پاسخگویی به مطالباتشان از جمله
اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع
ساختمان شرکت مخابرات در شهرهای ارومیه،
زنجان و یاسوج زدند .خواسته هایشان1- :شفافیت
مالی 2 -حق الناس  1 -حق جذب 4 -بیت استریم
گیت  0 -طبقه بندی مشاغل 3 -ادغام مخابرات
وهمراه اول 7 -نقدینگی صندوق های پس
اندازکارکنان  8 -رفع تبعیض بین کارکنان همراه
اول و مخابرات استانها.
برای باری دیگر ،قبول شدگان آزمون
سال  ۹۹آموزش و پرورش کشور (صاحبان
کارنامه سبز آزمون ) خودرا به پایتخت
رساندند تا بابرپایی تجمع مقابل مجلس
اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی
بنمایش بگذارند.
برای سومین روز متوالی،جمعی از آموزشیاران
نهضت سواد آموزی کشورازجمله معلمان نهضتی تک
شاگردی فعال شهرستان شفت به تجمعشان مقابل
مجلس برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلیشان
ادامه دادند.
صدها کارگرمعدن آسمینون منوجان باری
انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت
به بیکاری تحمیل عقد قرارداد با شرکت
پیمانکاری وبخطرافتاند امنیت شغلیشان و
پرداخت حقوق وحق بیمه فروردین
عدم
ماه و وعده های توخالی مسئوالن دست به
راهپیمایی در سطح شهروتجمع مقابل فرمانداری
شهرستان منوجان زدند)11(.
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تهران

هواپیمایی ملی ایران

-

160

1و2

"""

تهران

شرکت واحد اتوبوسرانی

-

160

1و2

"""

اهواز

شرکت آب و فاضالب روستایی

631

166

1و2

"""

گچساران

شرکت آب و فاضالب

02

167

2

"""

تهران

هتل الله

-

کارگران یک شرکت پیمانکاری ایران ایر شاغل
دربخش خدمات فرودگاه مهرآباد برای اعتراض به
احتمال عدم تمدید قرارداد وبیکاری دست از
کارکشیدند ودر ترمینال  2این فرودگاه تجمع کردند که
با تاخیر تعدادی ازپروازها دستکم برای  4ساعت
همراه شد .مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران در گفت وگو با خبرنگاران از برنامه ریزی این
شرکت برای عدم تمدید قراردادهای نیروهای شرکتی،
خدماتی و فضای سبز ایران ایر به دلیل باال بودن تعداد
پرسنل این شرکت اعم از شاغل و بازنشسته و ناتوانی
در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آن خبر داده بود.
تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران امروز  28اردیبهشت ماه برای پیگیری
عدم بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و سایر
مطالبات عقب افتاده دست به تجمع زده اند و
خواستار اجرای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل
شدند .هفته گذشته تعدادی از اعضای سندیکای
کارگران شرکت واحد درخواست اجرای بازنگری
طرح طبقه بندی مشاغل را در شورای شهر و
شهرداری تهران به ثبت رساندند.
کارگران شرکت آب وفاضالب روستایی(آبفار)
خوزستان برای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت
وپرداخت نشدن ماه ها حق بیمه باردیگر مقابل
استانداری در کالنشهر اهوازاجتماع کردند.
جمعی از کارگران شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و
بویراحمد برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
عدم پرداخت  1ماه حقوق وحق بیمه وهمچنین
نپرداختن مطالبات دیگرونداشتن قراردادکاری دست
به تجمع مقابل اداره آب و فاضالب گچساران زدند.
کارگران بازنشسته هتل الله تهران مجددا دست به
تجمع زدند تا صدای اعتراضشان را نسبت به عدم
پرداخت مطالبات وبی تفاوتی مسئوالن منعکس کنند.
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کرمانشاه

کار ساختمانی

1

169
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171

3

"""

تهران

قبول شدگان آزمون 99

-

171

3

"""

رفسنجان

معلمان مدارس غیر دولتی

-

172

3

"""

تهران

مشاوران ایمنی و بهداشت

-

173

1و2

"""

جوین

کارخانه سیمان

-

170

6

"""

تهران

معلم بازنشسته

1

یک کارگرنگهبان  35ساله یک ساختمان در حال
ساخت در شهرک زیباشهردر کرمانشاه براثرسقوط در
چاه آسانسور جانش را ازدست داد.
کارگران معدن آسمینون منوجان از روز سه شنبه
 28اردیبهشت دومین روز اعتراضشان نسبت
به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی تونل منوجان
در مسیر جاده اصلی بندرعباس -جنوب کرمان –
سیستان بلوچستان را مسدود کردند .تونل
منوجان همچنان مسدود است و نیروهای
فرماندهی یگان ویژه پلیس استان کرمان برای
مقابله با اعتراض کارگران در محل ایست
بازرسی مستقر شدهاند.
قبول شدگان آزمون سال  ۹۹آموزش و پرورش
کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) در دومین روز
از دور جدید اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی
استخدامی دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و
پرورش زدند.
معلمان مدارس غیردولتی استان کرمان دست به تجمع
مقابل فرمانداری شهرستان رفسنجان زدند وبنمایندگی
از همکارانشان در استان کرمان خواهان استخدام بی
قید وشرط در آموزش وپرورش شدند.
برای دومین بار درسال جاری،با برپایی تجمع مقابل
وزارت کار اعتراضشان را نسبت به بیکاری بنمایش
گذاشتند وخواهان لغو اصالح آیین نامه مشاوران
حفاظت فنی و خدمات ایمنی شدند.
کارگران کارخانه سیمان جوین نسبت به عدم اجرای
طرح طبقهبندی مشاغل دراین واحدتولیدی واقع در
شهرستان جغتای استان خراسان رضوی اعتراض
کردند.
محبوبه(فاطمه) فرحزادی معلم بازنشسته مدافع حقوق
کارگران،زنان،بازنشستگان و کودکان کار به پلیس
امنیت احضار شد.
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گیالن غرب

بیمارستان گیالن غرب

0

176

2و3و7

" " 31

منوجان

معدن آسمینون

1211

177

2

"""

هفت تپه

مجتمع کشت و صنعت نیشکر

161

178

6

"""

سقز

فعالین کارگری

2

یک راننده آمبوالنس بیمارستان گیالن غرب در حین
کار انتقال بیماربراثر تصادف جانش را ازدست داد
ویک پرستار ،بیمار و همراه بیمارنیز مصدوم شدند.
برای چهارمین روزمتوالی،اعتراضات کارگران
معدن آسمینون منوجان برای تامین امنیت
شغلی ومعیشتی ادامه یافت و برای سومین روز
تونل منوجان در مسیر جاده اصلی بندرعباس-
جنوب کرمان – سیستان بلوچستان کماکان با
تجمع کارگران خشمگین مسدود ماند .روز
پنج شنبه خانواده های کارگران با همراهی جمعی
از اهالی نودژ برای همبستگی با کارگران حق طلب
دست به تجمع مقابل شهرداری زدند.
حدود 135کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت
نیشکر هفت تپه برای اعتراض به اذیت وآزارشان
بدلیل حق طلبی دست از کارکشیدند .این کارگران
معترض درشبکه های اجتماعی ازجمله نوشتند:این
بخش خصوصی و مدیران خائنش17،روز در تایم
شیت برج  1برای ما غیبت زدن یعنی تمام روزهایی
که دنبال کارمون در شرکت بودیم.
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در حالی که به
اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق برگزاری روز جهانی
کارگر و انتشار عکس و فیلم مرتبط با آن در دنیای
مجازی ،چهارمین روز از بازداشت موقت خود را
سپری می کنتد که پرونده نامبردگان از شعبه سوم
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب سقز به شعبه
دادگاه انقالب این شهر ارجاع شده است .عثمان
اسماعیلی و محمود صالحی با دفاع از فعالیت های
خود و حقانیت مبارزات طبقه کارگر ،از تامین قرار
صادره از سوی شعبه سوم بازپرسی  ،کماکان
استنکاف می ورزند .روز گذشته  28اردیبهشت ماه ،
محمود صالحی جهت انجام دیالیز به بیمارستان منتقل
و پس از آن  ،مجددا به زندان بازگردانده شد.
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منوجان

معدن آسمینون

1211

181

0

"""

هشتگرد

کار ساختمانی

1

کارگران خشمگین معدن آسمینون منوجان پس از 4
روزبنمایش گذاشتن عزم راسخشان برای احقاق حقوق
برحقشان با همراهی خانواده های واهالی منطقه
براساس یک توافقنامه  18ماده ای با کارفرما به
اعتراضاتشان خاتمه دادند و تونل منوجان در مسیر
جاده اصلی بندرعباس -جنوب کرمان – سیستان
بلوچستان بازگشایی شد) 14 ( .
یک کارگر  22ساله حین کار باال کشیدن ابزار به
وسیله باالبر در طبقه چهارم یک ساختمان نیمه کاره
در شهر هشتگرد ساوجبالغ براثر پاره شدن سیم بکسل
به پایین سقوط کرد و به دلیل شدت صدمات وارده در
حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

181

0

"""

کهریزک

حفر چاه

3

 2کارگرمقنی حین کار حفر چاه در روستای
دوتویه بخش کهریزک براثر گازگرفتگی جان
باختند و یکی از کارگران که برای نجات
همکارانش به داخل چاه رفته بود ،از ناحیه پا
دچار شکستگی شد که به مراکز درمانی
منتقل شد.

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -اردیبهشت 1011

32

یادداشت ها:

(  - ) 1زنده باد همبستگی کارگران :تجمع اعتراضی کارگران تأسیسات اداره بنادر و دریانوردی خوزستان نسبت به ادامه اذیت وآزار  2همکار حق طلب،شرایط بد کاری،نداشتن امنیت شغلی و سکوت
اداره کار
روز چهارشنبه اول اردیبهشت،کارگران سرویس و نگهداری شبکه برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (منطقه ویژه اقتصادی بندر امام)برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به ادامه اذیت وآزار  2همکار حق طلب ازجمله ممنوع الورود کردن یکنفروابالغ قطع همکاری با یکنفر دیگر،شرایط بد کاری،نداشتن امنیت شغلی و سکوت اداره کار دست از کارکشیده ومقابل
ساختمان این اداره در شهرستان بندر امام تجمع کردند.
یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار محلی یک رسانه گفت :کارفرمایان با تغییر وضعیت و گرفتن تعهدهای کتبی از کارگران ،شرایط کاری آنها را به اردوگاه جنگی تبدیل کرده اند و با وجود
تشریح شرایط برای اداره کار ،این اداره نسبت به موضوع هیچ واکنشی نشان نداد.
او افزود :بهتازگی و به بهانههای مختلف یکی از نمایندگان کارگری ممنوع الورود شده و نامه قطع همکاری نماینده دیگر را صادر کردند .چرا نمی گذارند مسائل کارگری توسط مراجع ذیصالح پیگیری
شود؟ خط قرمز ما امنیت شغلی کارگران و نمایندگان مان هست و تا حل این مشکل و حصول نتیجه به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.
یکی از کارگران در ادامه ،بخش عمده مشکالت در دهه اخیر را نبود آیین نامه درست قوانین بین کارگر و کارفرما در اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان دانست و افزود :بهرغم اینکه در طول این مدت
به بهانههای مختلف نمایندگان کارگران را به مدت  1ماه تعلیق کردند و شرایط شغلی آن ها را تغییر دادند کارگران با صبوری سعی داشتند مشکالت خود را از طریق مراجع قانونی دنبال کنند.
وی گفت :با برگزاری جلسه کمیسیون کارگری برای حل مشکالت و مطالبات قانونی کارگران ،مصوباتی صادر شد .همچنین با حضور معاون وزیر کار در بندر امام بخشنامهای در این خصوص صادر
گردید اما اداره کل بنادر و دریانوردی با ممانعت در اجرای قوانین آن گام برداشته است.
وی تصریح کرد :استفاده قدرت علیه کارگران غیرقانونی اس ت و هیئت بررسی بجای اینکه قوانین را رعایت کند سعی بر انفصال کارگران با همکاری کارفرما را دارد.
یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع با اشاره به امنیت شغلی و حیثیت و شرافت کاری ،عنوان کرد :امنیت شغلی و حیثیت نمایندگان کارگری خط قرمز ما هست و مسئوالن جلوی برخوردهای صلبی
توسط کارفرما و با همکاری هیئت رسیدگی را بگیرند .تا زمانی که تمام مصوبات کمیسیون کارگری و مفاد وزارت کار اجرا نشود ما از حق و حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد و اعتراضات خود را به سطح
فرمانداری و استانداری خواهیم رساند.

(  - ) 2اعتصاب وتجمع رانندههای استیجاری منطقه یک عملیات انتقال گاز میان کوه در شهرستان امیدیه برای اعتراض به سطح نازل دریافتی و واسطه گری شرکت های پیمانکاری
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روز چهارشنبه اول اردیبهشت،راننده های استیجاری پیمانی منطقه یک عملیات انتقال گاز میان کوه واقع در شهرستان امیدیه که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین ایستگاههای تقویت
فشار گاز برعهده دارند برای اعتراض به سطح نازل دریافتی و واسطه گری شرکت های پیمانکاری دست از کارکشیدند ودر محوطه واحد حمل و نقل ساختمان اداری عملیات خطوط لوله تجمع کردند.
در همین رابطه ،یکی از رانندگان حاضر درتجمع به خبرنگاررسانه ای گفت :حدودا  144راننده استیجاری درمنطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه هستیم که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار فعالیت
داریم .حقوق و مزایایی که طبق قرارداد بابت دستمزد از پیمانکار دریافت میکنیم کافی نیست و کفاف زندگی و حتی مخارج خودروهای ما را نمیدهد.
او افزود :خودروهای استیجاری غالبا مینیبوس و سواری هستند و رانندهها روزانه  8تا  12ساعت در شرایط سخت و گرمای  45تا  05درجه خوزستان در جادههای خاکی منطقه عملیاتی میانکوه و سایر
مناطق به ازای دریافت  7تا  8میلیون تومان در ماه کار میکنند .درواقع راننده های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه پیمانکار بخش خصوصی به ازای مزد به آنها پرداخت میکند فقط اجاره بهای
خودروهاست که آنهم حتی تامین کننده هزینههای جاری خودروها نیست.
یکی دیگر از رانندگان معترض گفت :همه هزینههای جاری خودروها حتی پول بنزین برعهده راننده است و پیمانکار هزینههای اضافه بابت مخارج خودروها را به رانندهها پرداخت نمیکند.
این کارگر با اشاره بر اینکه قرارداد رانندهها با پیمانکار سابق روز گذشته (11فروردین ماه) به اتمام رسید و به زودی پیمانکار جدید مسئولیت رانندهها را برعهده میگیرد ،از تالش بینتیجه رانندههای
استیجاری برای تبدیل وضعیت خود گفت :راننده های استیجاری پیمانی منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه مدعی هستند که شرکت واسطه ای که به بهانه تامین نیرو وارد منطقه عملیات اتتقال گاز
میانکوه شدهاند عمال هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد.
او در ادامه افزود :مدیران و مسئوالن منطقه می توانند با حذف پیمانکاران تامین نیرو با کارگران راننده قرارداد مستقیم ببندند .ما کارگران انتظار داریم منابع مالی که هر ماه با وجود پیمانکاران از دریافتی
ماهانهمان کسر میشد به کارگران بازگردد و با این اتفاق شاهد افزایش انگیزه در کارگران خواهیم شد.
این راننده با تاکید بر اینکه همکاران پیمانی او بعد از سالها کار از همه مزایای قانونی کار بیبهره بوده و از قراردادهای موقت خود با پیمانکار خسته شدهاند ،به نیابت از سایر همکاران خود خواستار
حذف پیمانک اران تامین نیرو از بخش حمل و نقل منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه شد.

(  - ) 1اعتراض هزاران کارگر رسمی صنعت نفت نسبت به عدم افزایش حقوق بدلیل جلوگیری ازتعدیل مدرک
از روز پنج شنبه  2اردیبهشت،هزاران کارگر رسمی صنعت نفت با ارسال یک پیام مشترک به یک رسانه اعتراضشان را نسبت به عدم افزایش حقوق بدلیل جلوگیری ازتعدیل مدرک اعالم کردند.
بخش هایی از این پیام اعتراضی بقرارزیراست:
متاسفانه قریب به  1سال به بهانه قانون جدید تعدیل مدرک ،از تعدیل مدرک یک مقطع باالتر تمامی کارکنان نفت جلوگیری شده است و این قشر خدوم و زحمت کش با وجود کار در مناطق عملیاتی و با
شرایط بد آب و هوایی و طاقت فرسا از اندک تاثیر مثبت افزایش حقوق ناشی از یکبار تعدیل مدرک بازمانده اند و متحمل ضرر مالی و بی انگیزگی شغلی شده و نزد خانواده سرشکسته شده اند و
خواستار رفع این مشکل که یکی از اساسی ترین خواستههای پرسنل نفت هست می باشند.
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بنابه گزارش رسانه ای شده،تا قبل از شروع دور دوم دولت تدبیر و امید قانون تعدیل مدرک با توجه به تربیت نیروهای متخصص در صنعت نفت کشور و حفظ این گنجینه برای صنعت کشور آزاد بود
ولی به یکباره و بدون اطالع قبلی تعدیل منوط به تعدیل نشدن از ابتدای استخدام شد ،که باعث از بین رفتن عامل انگیزش در بین کارکنان نفت شد.

(  - ) 4اعتصاب دوباره کارگران سرویس و نگه داری شبکه برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (منطقه ویژه اقتصادی بندر امام)
روز شنبه  4اردیبهشت برای باری دیگر ،کارگران سرویس و نگه داری شبکه برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (منطقه ویژه اقتصادی بندر امام)برای احقاق حقوق
برحقشان دست از کارکشیدند.
براساس گزارش رسانه ای شده،این کارگران عالوه بر خواستههایی که در آخرین تجمع خود(چهارشنبه اول اردیبهشت ماه  )1455اعالم کردند ،خواهان تغییر سرپرست کارگاه آبفا هستند که به تازگی
منصوب شده است.
قابل یادآوری است که روز چهارشنبه اول اردیبهشت ،1455کارگران سرویس و نگه داری شبکه برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (منطقه ویژه اقتصادی بندر
امام)برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به ادامه اذیت وآزار  2همکار حق طلب ازجمله ممنوع الورود کردن یکنفروابالغ قطع همکاری با یکنفر دیگر،شرایط بد کاری،نداشتن امنیت شغلی و
سکوت اداره کار دست از کارکشیده ومقابل ساختمان این اداره در شهرستان بندر امام تجمع کردند.
درهمین رابطه:زنده باد همبستگی کارگران :تجمع اعتراضی کارگران تأسیسات اداره بنادر و دریانوردی خوزستان نسبت به ادامه اذیت وآزار  2همکار حق طلب،شرایط بد کاری،نداشتن امنیت شغلی و
سکوت اداره کار
روز چهارشنبه اول اردیبهشت،کارگران سرویس و نگه داری شبکه برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (منطقه ویژه اقتصادی بندر امام)برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به ادامه اذیت وآزار  2همکار حق طلب ازجمله ممنوع الورود کردن یکنفروابالغ قطع همکاری با یکنفر دیگر،شرایط بد کاری،نداشت ن امنیت شغلی و سکوت اداره کار دست از کارکشیده ومقابل
ساختمان این اداره در شهرستان بندر امام تجمع کردند.
یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار محلی یک رسانه گفت :کارفرمایان با تغییر وضعیت و گرفتن تعهدهای کتبی از کارگران ،شرایط کاری آنها را به اردوگاه جنگی تبدیل کرده اند و با وجود
تشریح شرایط برای اداره کار ،این اداره نسبت به موضوع هیچ واکنشی نشان نداد.
او افزود :بهتازگی و به بهانههای مختلف یکی از نمایندگان کارگری ممنوعالورود شده و نامه قطع همکاری نماینده دیگر را صادر کردند .چرا نمیگذارند مسائل کارگری توسط مراجع ذیصالح پیگیری
شود؟ خط قرمز ما امنیت شغلی کارگران و نمایندگان مان هست و تا حل این مشکل و حصول نتیجه به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.
یکی از کارگران در ادامه ،بخش عمده مشکالت در دهه اخیر را نبود آیین نامه درست قوانین بین کارگر و کارفرما در اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان دانست و افزود :بهرغم اینکه در طول این
مدت به بهانههای مختلف نمایندگان کارگران را به مدت  1ماه تعلیق کردند و شرایط شغلی آن ها را تغییر دادند کارگران با صبوری سعی داشتند مشکالت خود را از طریق مراجع قانونی دنبال کنند.
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وی گفت :با بر گزاری جلسه کمیسیون کارگری برای حل مشکالت و مطالبات قانونی کارگران ،مصوباتی صادر شد .همچنین با حضور معاون وزیر کار در بندر امام بخشنامهای در این خصوص صادر
گردید اما اداره کل بنادر و دریانوردی با ممانعت در اجرای قوانین آن گام برداشته است.
وی تصریح کرد :است فاده قدرت علیه کارگران غیرقانونی است و هیئت بررسی بجای اینکه قوانین را رعایت کند سعی بر انفصال کارگران با همکاری کارفرما را دارد.
یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع با اشاره به امنیت شغلی و حیثیت و شرافت کاری ،عنوان کرد :امنیت شغلی و حیثیت نمایندگان کارگری خط قرمز ما هست و مسئوالن جلوی برخوردهای صلبی
توسط کارفرما و با همکاری هیئت رسیدگی را بگیرند .تا زمانی که تمام مصوبات کمیسیون کارگری و مفاد وزارت کار اجرا نشود ما از حق و حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد و اعتراضات خود را به
سطح فرمانداری و استانداری خواهیم رساند.

(  - ) 0تجمع اعتراضی همسران کارگران شهرداری منطقه  3بندرعباس نسبت به عدم پرداخت  0ماه حقوق وحق بیمه مقابل استانداری هرمزگان
روز شنبه  4اردیبهشت،جمعی از همسران کارگران شهرداری منطقه  1بندرعباس بنمایندگی از  055کارگر برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت  4ماه حقوق وحق بیمه مقابل
استانداری هرمزگان تجمع کردند.
آنها گفتند :برای اینکه همسرانشان با تهدید اخراج از کار مواجه نشوند خود برای احقاق حقوق معوقهشان دست به تجمع زدند.
یکی اززنان حاضر در تجمع به خبرنگار رسانه ای گفت :همسرم یکی از پاکبانهایی اس ت که در قالب شرکت پیمانکاری حامی صادق در خورها و کانالهای سطح شهر زبالهها را جمعآوری میکند اما
بیش از چهار ماه است که حقوقی دریافت نکرده است و فرزندانم سر گرسنه بر بالشت میگذارند.
وی به انتقاد از شهردار پرداخت و ادامه داد :شهردار تنها با پیمانکاران مش غول عکس گرفتن است و به فریاد ما و فرزندانمان نمی رسد ،پایه حقوق همسرم دو میلیون است اما هر سه چهار ماه یکبار
مبلغ ناچیزی حدود سه میلیون عاید ما میشود.
این بانوی معترض ضمن بیان اینکه فرزندانم از کوچکترین خواسته های خود محروم هستند و به دلیل عدم پرداخت اجارهبها مجبور شدیم به روستاهای اطراف بندرعباس نقلمکان کنیم ،اضافه کرد:
اگر کارگران شهرداری اعتراض کنند تهدید به اخراج میشوند ،مشکل اساسی این است که شهردار از کارگران دفاع نمیکند و در جبهه روبهرو قرار دارد.
وی ادامه داد :برای دادخواهی و حل این مشکالت به هرجایی که به ذهنم می رسید ،مراجعه کردیم حتی از شورای شهر بندرعباس خواهش کردیم به این مشکل که زندگی ما را مختل کرده است رسیدگی
کنند اما راه به جایی نبردیم امروز هم که به اینجا آمدیم تا صدای مظلومیتمان را به گوش عالیترین مقام دولت در استان برسانیم.
وی ضمن بیان اینکه ما به نمایندگی از بیش از  055نفر کارگری که چندین ماه است از حقالزحمه خود که حق قانونی و شرعی آنهاست محروم ماندهاند دست به اعتراض زدیم ،افزود :کارگر همه جا
کارگر است ،نباید تفاوتی قائل شد در حال حاضر حقوق معوقه کارگران منطقه یک پرداخت شد اما کارگران منطقه سه همچنان در انتظار هستند.
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وی در پایان گفت :طبق صحبت هایی که نماینده ما با استاندار داشتند ،قرار شده است حقوق معوقه و حق بیمه تنها دو ماه تا روز پنجشنبه نهم ادیبهشت ماه پرداخت شود که اگر این وعده محقق نشود شنبه
هفته آینده دوباره به اینجا بازمی گردیم ،مسئوالن اندکی وجدان خود را از خواب بیدار کنند ،روا نیست در این ایام روزهداری ما چنین در مضیقه و تنگنا باشیم.

(  - ) 3هفته دوم اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی ورها شدن زباله در خیابانها
تهدید کارگران حق طلب به بازداشت واخراج از کار
حدود  2هفته است که کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی در اعتصاب هستند واز جمع آوری زباله ها از سطح شهر خودداری
می کنند.
روز دوشنبه  3اردیبهشت،یکی از کارگران شب کار حمل زباله با بیان اینکه حدود دو هفته است که زباله جمعآوری نمیشود،به خبرنگار رسانه ای گفت :تنها زبالههایی که در اتوبان هستند جمعآوری شد
و زبالههایی که در مناطق تلنبار شدهاند هنوز بر سر جای خود ماندهاند..
وی با رد پرداخت حقوق کارگران توسط شهرداری ،افزود :حدود شش ماه حقوق و مزایا و… به ما پرداخت نشده است ،حاضر هستم شماره حسابهای تمام کارگران شب کار و روزکار حمل زباله را
در اختیار شما قرار دهم تا مطمئن شوید هیچ پولی به حساب ما واریز نشده است..
این کارگر با اشاره به تعداد  74نفر نیروی شب کار قدیمی و تعداد  15نفر نیروی روزکار ،گفت :حقوقی که از آن صحبت میکنند مبلغ سه میلیون تا سه میلیون  055هزار تومان علی الحساب است که
فقط برای نیروی شب کار پرداخت شد ضمن اینکه حق بیمه کارگران از شهریورماه سال گذشته پرداخت نشده است..
وی بیان کرد :اگر کسی ا عتراض کند مسووالن به جای اینکه مطالبات ما را محقق کنند با نیروی انتظامی تماس می گیرند تا ما را دستگیر کنند ،و کارگری که برای عدم پرداخت حقوق دو سه میلیونی
اعتراض کرده باید وثیقه  055میلیونی بگذارد تا آزاد شود..

( * - ) 7بیانیه مشترک پانزده تشکل شامل :سندیکاها و دیگر تشکالت مستقل کارگری ،کانون های صنفی معلمان ،تشکالت مستقل بازنشستگان و تشکالت مدافع حقوق زنان به مناسبت اول ماه مه
(یازده اردیبهشت) ،روز جهانی کارگر
گرامی باد “اول ماه مه” (یازده اردیبهشت) ،روز همبستگی بینالمللی کارگران جهان!
امسال هم در حالی به استقبال “اول ماه مه” روز همبستگی بینالمللی طبقهی کارگر میرویم که بحران جهانی سالمت ،زندگی کارگران را تحتالشعاع قرار داده است.
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واگیری جهانی کرونا (کوید )1۹-همراه با بحران اقتصادی ،کارگران و مزدبگیران و کسبه خرد را در تنگنا قرار داده است .در ایران بر اثر بی قابلیتی و ناکارآمدی حاکمیت و دولت ،این وضعیت
وخیمتر از گذشته و هر جای دیگری شده است.
فقدان سیاست های کارآمد بهداشتی و عدم اعمال قرنطینههای الزم ،همراه با تامین هزینه های زندگی مردم ،از سوی دولت ،بحران معیشتی فرودستان را دامن زده است .با وجود آن که کارگران و
زحمت کشان به درستی خواست اجرای واکسیناسیون فوری ،رایگان و عمومی را فریاد میزنند و بر آن اصرار میورزند ،فرادستان و قدرت مداران در تامین واکسن کوتاهی آگاهانه و عامدانهای دارند و
میکوشند با بحران آفرینیها ،منافع گروههای خاصی از بدنه حاکمیت را تامین کنند .اصرار بر ساخت واکسن داخلی و واگذاری تامین واکسن به بخش خصوصی در این راستاست.
این مسئله به نوبه خود ،بخش های وسیعی از جمعیت ،به ویژه اقشار متوسط جامعه را در فقر روز افزونی گرفتار کرده و تعداد هر دم فزاینده ای از آنان را حاشیهنشین کرده است .در این میان وضع
زنان کارگر و زحمتکش ،از همه اسفبارتر است .بنا بر آمارهای موجود ،در ادامهی موج افزایش بیکاریها و اخراجها ،به بهانه پاندمی کرونا 75 ،درصد زنان کارگر اخراج و از کار بیکار شدهاند.
ِ
در بحث معیشت نیز ،این بیثباتی و رون ِد فقیرسازی سیستماتیک مزدبگیران ،با تبعیض حداکثری ،بیش از همه ،خود را در وضعیت معیشتی زنان نمایان کرده است که حق اشتغال پایین ،قرار گرفتن در
صف نخست اخراج و بیکارسازی و منزوی شدن زنان کارگر ،از تبعات آن بوده ،که به نوبه خود ،زخم بزرگ دیگری را بر پیکر طبقهی کارگر ایران وارد کرده است .در این میان وضع زنان کارگر
ِ
خانگی که ممر درآمد خود را از دست دادهاند از همه بدتر میباشد .هم تبعیض جنسیتی و هم بیکاری و ورشکستگی ،فشار مضاعفی را بر این بخش از نیروی کار ایران وارد کرده است.
با اینهمه کارگران ایران و متحدانش درسال گذشته ،مبارزهی خستگیناپذیر و پیگیری را در شرایطی که توازن قوا حاکم به نفعشان نبوده و فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی زیر سرکوب چند
الیه و نظاممندی قرار داشتند ،به پیش بردهاند .کارگران و حقوقبگیران در بخش های مختلف اقتصاد از صنعت بزرگ همچون پتروشیمی ،هپکو ،آذرآب ،نیشکر هفتتپه ،شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران ،فوالد خوزستان و  . . .تا معلمان ،بازنشستگان ،دانشجویان و زنان به اشکال و طرق مختلف مبارزات خود را به پیش برده و مخالفت خود را با سیاستهای خشن و نئولیبرالی دولت و حاکمیت
ناپذیر کارگران هفتتپه یاد کرد که مسائل مهم و پایهای چون خصوصیسازی ،اختالسهای بزرگِ سهامداران و صاحبان اصلی
نشان دادهاند که در این میان می توان بطور ویژه از مبارزات خستگی
ِ
هفت تپه را در سطح جامعه مطرح کرده و در مقابل ،از نقش کارگر در تصمیمگیریها و اداره شورائی سخن گفتهاند .مبارزاتی که از جانب هم طبقهایهای آنان در اقصا نقاط جهان مورد حمایت قرار
گرفته است .تا آن جا که بارها شاهد بیانیهها و کمپینهای حمایتی از جانب کارگران ،سندیکاها و اتحادیههای بزرگ کارگری در نقاط دور و نزدیک جهان بودهایم.
در برابر این همبستگیهای ملی و بینالمللی ،گرایشهای طرفدار سرمایهداری ،انواع و اقسام طرح ها و آلترناتیوهای خروج از بحران را یکی بعد از دیگری پیشنهاد کرده و میکنند .هر روز ترفندی
تازه ارائه میشود .اما کارگران ایران به تجربه دریافتهاند که:
–راه چارهی این مشکالت و رهائی از این وضعیت نمیتواند از جانب کسانی که خود در ایجاد آن ها نقش اصلی را تحت این یا آن نام ایفا کرده و میکنند مطرح شود .کارگران دیگر فریب دروغها و از
جمله وعده و وعیدهای انتخاباتی را که هر چند سال یکبار تکرار میشود نمیخورند.
–راه چاره ،همچنین از دلبستن به قدرتهای بزرگ جهانی (از هر رنگ و قماشی که باشند) و سیاستبازی میان آنها نیز به دست نمیآید .چنین دلبستگیهایی به قدرتهایی در جغرافیای سیاسی – چه
پیشاپیش دسترنج تودههای زحمتکش و جاده صافکنی برای سلطهگران جهت بهرهبرداری از منابع کشور و همینطور نفوذ تعیین کننده بیگانگان
جهانی و چه منطقهای – در واقع گروگذاری و بخشیدن
ِ
کالن اقتصادی ،سیاسی و سوقالجیشی است.
در تصمیمگیریهای
ِ
مسألهی قدرتهای سلطهگر جهانی ،هیچگاه ،حفاظت از منافع طبقهی کارگر و تودههای زحمتکش در هیچ نقطه از جهان نبوده و نیست .راه چاره در ایران ،مانند مبارزهی طبقاتی در دیگر نقاط جهان،
تنها از اتحاد و همبستگی طبقاتی میان خود کارگران و پیوند و همکاری مبارزاتی آنها با دیگر زحمتکشان شهر و روستا حاصل میشود .کارگران و حقوق بگیران ایران بایستی با تشکیل و حفظ
صفوف مستقل خود ،اجازه سوءاستفاده به نیروهای غیرکارگری و طرحهای فریبکارانه و پرطمطراق آنها ،در دفاع از سرمایهداری – که هیچ نشانی از عدالت اجتماعی و پذیرش نقش کارگران در
مدیریت جامعه ندارند را – ندهند.
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واقعیت این است که ما کارگران در شرایط کنونی با مشکل پراکندگی مواجه هستیم و این مسئله خود هشداری است که علیرغ م ادامه کاری و ازخودگذشتگی در مبارزه و علیرغم اعالم همبستگی و
همدلی آشکار و واقعی میان فعاالن جنبشهای اجتماعی ،بدون یک همکاری جدی و سازمانیافته و سراسری در میان تمامی کارگران و زحمتکشان ،قادر به مقابله با سیاستهای ضدکارگری و تغییر
شرایط موجود نخواهیم بود.
بارها تجربه کردهایم که چگونه در نبود سازمان ها و نمایندگان مستقل کارگری باز هم مسئله تعیین حقوق حداقل به مضحکهای تکراری و ماللآور تبدل شده است .در شرایطی که خط فقر برای یک
خانوار ایرانی ساکن شهرهای بزرگ ،باید حداقل  12میلیون تومان باشد و حتی تشکیال ت وابسته و حکومتی چون خانه کارگر از  8تا  ۹میلیون سخن میگوید ،از پذیرش هزینهی سبد خانوار برآورد
شده ی هشت میلیون و دویست هزار تومانی سر باز زد و حتی به نالهها و ضجّههای نمایندگان تشکلهای مورد قبول و وابسته هم توجهی نکرد.
اکنون فقدان تشکیالت درون واحدهای کار و تشکیالت منطقهای و سراسری کارگران با شدتی بیشتر از پیش ،خود را نمایان ساخته و مبارزهی خستگی ناپذیری را برای ایجاد آنها را میطلبد.
بدون چنین تشکیالت منسجم و سراسری ،تاثیرات حضور و مبارزهی کارگران خیلی چشمگیر نبوده و نتایج کار ،حداقلی ،بیپشتوانه و شکننده خواهد بود.
در شرایط موجود ،ایجاد یک شورای همکاری میان بخش های مختلف کارگران ،کارمندان و مزدبگیران ،معلمان ،بازنشستگان ،زنان ،دانشجویان و بیکاران ،بیش از پیش ضرورت دارد .این امر نه
وظیفهای در میان وظائف دیگر ،بلکه حلقه اصلی کار سازماندهی در جامعه و در بین کارگران و زحمتکشان است .بدون هماهنگی و رفتن به سوی ایجا ِد نهادهای همکاری و سراسری برای هدایت
رهائی کارگران تنها به دست خود کارگران ممکن خواهد شد! مشترک جنبش های مطالباتی ،قدرت این حرکات شجاعانه و پیگیر اعتراضی – مطالباتی به هدر میرود و راه برای سرکوب آنها هموارتر
میشود .تالش برای همگرائی میان مبارزات پراکنده و گسترش همبستگی این مبارزات در سال پیشرو ،ضرورتی فوری و حیاتی خواهد بود.
اعتصاب ،ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران ایران است!
 ۰اردیبهشت 1۱55
- 1سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
- 2سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
- 1کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر
- ۱کانون صنفی فرهنگیان گیالن
- ۵انجمن صنفی معلمان مریوان_کردستان
- ۰کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز
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- 7انجمن صنفی معلمان کردستان /سقز و زیویه
- 8گروه فعاالن زنان “بیدارزنی”
- ۹اتحاد بازنشستگان
- 15شورای بازنشستگان ایران
- 11اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
- 12گروه اتحاد بازنشستگان
- 11کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
-1۱کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
- 1۵کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی

(  - ) 8سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
تهدید جانی عملی رضا شهابی و خانوادهاش
بنابر اطالع از صفحه اینستاگرام آقای رضا شهابی عضو محترم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،آقای شهابی و خانوادهاش تهدید جانی عملی شدهاند .سندیکا نگرانی عمیق
خود را از تهدید جانی رضا شهابی و خانوادهاش اعالم می دارد و خواهان رسیدگی سریع و موثر مسئوالن قضایی در مورد تهدید جانی این کارگر شریف میباشد .در زیر نامه سرگشاده ایشان به
مسئوالن قضایی آمده است.
نامهی سرگشاده به مسئوالن قضایی
به امید دیدار
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اینجانب رضا شهابی کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که برابر با حقوق شناخته شده در قوانین کشور ،از سال  118۱به عنوان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد از حقوق خود و
همکارانم دفاع کردهام و بابت این رفتار کامال قانونی و مدنی بارها با احکام ناروا به مدت طوالنی زندانی بودهام ،از سال  118۹در پی بازداشت در محل کار و در پشت فرمان اتوبوس از کار اخراج
شدهام و همچنان با بازگشتبکار اینجانب مخالفت میشود.
با کمال تعجب و تاسف به تازگی خود و خانواده و حتی فامیلم مورد تهدید جانی قرار گرفته ایم .به این صورت که مدتی است فردی ناشناس با دو شماره متفاوت به خودم و همسرم از طریق واتسآپ و
پیامک ،پیامهای تهدید آمیز داده است .ابتدا با این تصور که ممکن است از مزاحمتهای معمول باشد ،اهمیت ندادم تا این که دو روز پیش با ارسال چند پیام به همسرم ،ایشان ،من و پسر و دخترم را تهدید
به قتل کرده بود .پس از این تهدیدات تلفنی ،دیروز عصر در خیابان جیحون دو نفر موتور سوار به خواهر زاده ام هجوم برده و وی را به شدت مرعوب کرده و در حالیکه خواهر زادهام دچار شوک
عصبی شده است ،او را با تهدید از محل برخورد ،به چند کوچه باالتر می برن د و با پیچاندن دست و وخشونت فیزیکی به او میگویند که “ :به داییات گفته بودیم تاوان سختی خواهد داد حاال باهات کاری
نداریم ولی برو به دایی ات بگو حواسش باشد و دست از کارهایش بردارد ،در غیر اینصورت هم پسرش و هم دخترش را میگیریم و خودش را طوری میزنیم که کسی او را نشناسد.
از آنجا که خانواده ی اینجانب به شدت نگران هستند و بنده نیز هیچ یک از این عوامل را نمی شناسم تا بخواهم بطور رسمی شکایت علیه تهدید و آزار و خشونت را دنبال کنم و هر لحظه بیم آن میرود که
جان خود و اعضای خانوادهام با عملی شدن این تهدیدات با مخا طره جدی و جبران ناپذیری مواجه گردد؛ با توجه به تهدیدات مکرر خودم و خانوادهام توسط این فرد ناشناس ،نگرانی جدی در عدم امنیت
جانی ما وجود دارد .به عنوان یک کارگر و یک شهروند از مسئوالن قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی انتظار دارم به جدیت برای رفع تهدید جانی جدی پیش آمده اقدامات مقتضی را انجام دهند.

(  - ) ۹تهدید تلفنی اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر
با نزدیک شدن روز جهانی کارگر وزارت اطالعات از طریق تماس های تلفنی مکرر با اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله جعفر عظیم زاده و پروین دمحمی اقدام به تهدید این کارگران برای
ممانعت از برگزاری و شرکت در تجمعهای روز جهانی کارگر نموده است.
جعفر عظیم زاده در پاسخ به تهدیدهای مأمورین وزارت اطالعات بر حق کارگران برای برگزاری تجمع روز جهانی کارگر پافشاری کرده است و ضمن اعتراض به زندانی کردن کارگران و معلمان و
بازنشستگان اعالم کرده است که چگونه میشود که کارگران و معلمان را تنها بخاطر فعالیتهای صنفی و مطالباتی زندانی کنید و انتظار داشته باشید کارگران در مقابل دست به اعتراض و تجمع نزنند.
اقدام به تهدید کارگران از سوی نیروهای امنیتی در آستان ه روز جهانی کارگر از سر وحشت از تجمعات کارگران و مزدبگیران صورت میگیرد.
حاکمیت با تعرض گسترده به زندگی و معیشت و کار کارگران و دیگر مزدبگیران وضعیت به شدت فالکتباری را به اکثریت جامعه تحمیل کرده است و از سوی دیگر نیز نهادهای امنیتی در مقام حافظ
چپاولگرا ن حاکم در مقابل هرگونه حق خواهی و اعتراض کارگران دست به سرکوب و زندانی کردن فعالین میزند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تأکید بر حق کارگران برای برگزاری هر چه باشکوهتر تجمع های روز جهانی کارگر ،اقدام به تهدید کارگران ،معلمان و دیگر مزدبگیران از سوی نهادهای امنیتی را
محکوم مینماید و اعالم میدارد که طبقه کارگر و مزدبگیران زحمتکش قطعا در مقابل این همه تعرض و سرکوب خواهند ایستاد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۹ -اردیبهشت 1۱55
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(  - ) 15ادامه اعتراضات کارگران پارس جنوبی نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت های پیمانکاری
روز پنج شنبه  ۹اردیبهشت،جمعی از کارگران پارس جنوبی ازادامه اعتراضاتشان نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت های پیمانکاری،خبردادند.
برپایه گزارش رسانه ای شده،در زمستان سال قبل خبر رسید که پایه حقوق بخشی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی به بهانه همسانسازی و یکسانسازی کاهش یافته است .این کارگران ماههای
متوالی برای ایفای حقوق از دست رفته خود دوندگی کردند +اما تا پایان سال به جایی نرسیدند .حال به نظر میرسد این مشکل در اردیبهشت ماه همچنان تداوم دارد.
مشکل دیگری که کارگران پیمانکاری با آن مواجه هستند ،تغییر و کاستی گرفتن مولفههای مزدی و حقوقی با تغییر پیمانکار است .در واقع برای کارگران پیمانکاری پارس جنوبی چیزی به نام «مزایای
عرفی کارگاه» معنایی ندارد .هر پیمانکاری که به کارگاه بیاید هرطور که دلش بخواهد معادالت مزد و مزایای مزدی را میچیند و ممکن است یکباره کارگران متوجه شوند با رفتن یک پیمانکار چند
صد هزار تومان از حقوق همیشگیشان کاسته شده است .همه اینها در حالی است که کارگران پیمانکاری پارس جنوبی هیچ تشکلی ندارد؛ آنها حتی از تشکلهای رسمی قانون کار نیز محروم هستند و
درنتیجه هیچ راه سرراست و منسجمی برای چانه زنی با کارفرما ،رایزنی با مسئوالن و اعتراض ندارند.
این کارگران در اسفندماه بارها نسبت به کاهش حقوق و مزایای مزدی عرفی خود انتقاد کردند اما هیچ چیز تغییر نکرد .سال جدید آغاز شد بدون اینکه هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود داشته باشد.
در روزهای پایانی فررودین ماه که مجددا دغدغه حقوق و مزایا باال گرفته است ،پای صحبت تعدادی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی نشستیم ،این کارگران همگی از دلبخواهی بودن مزایای مزدی
و کاستی گرفتن پایه حقوق انتقاد دارند.
کارگران چه میگویند؟
یکی ازکارگران شاغل در پاالیشگاه دهم در این رابطه گفت :در قرارداد قبلی پرسنل با شرکت پتروپارس ،مزایای مختلفی برای ما وجود داشت ولی با رفتن این شرکت تمامی این آیتمها مانند حق مسکن،
هدیه پیروزی انقالب اسالمی ،هدیه روز زن ،هدیه روز مرد ،هدیه تولد فرزند ،هدیه ازدواج ،حق سفر ،حق لباس و سایر مزایای این چنینی تا حد زیادی از بین رفت و میتوان گفت دیگر خبری از این
مزایا نیست.
یکی دیگر ازکارگران شاغل در این پاالیشگاه که نخواست نامش فاش شود ،گفت :پیگیریهای متعددی برای معوقات مان نظیر سنوات ،حق مسکن ،حق جاده ،حق سفر ،حق لباس و… از کارفرما و
شرکت پیمانکار صورت دادهایم ولی متاسفانه امروز و فردا می کنند و عزمی برای پرداخت این مطالبات وجود ندارد.
یکی دیگر از کارگران پیمانکار در این رابطه گفت :مهم ترین موضوع که تمامی پرسنل به آن اعتراض دارند و کسی پاسخگو نیست اقدامات مسئوالن فاز  1۹برای یکسانسازی حقوق و مزایا است که
به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی افزود :مسئوالن می گویند ما باید حقوق شما را کاهش دهیم و آن را به کف پایه حقوق برسانیم تا همگی با هم برابر شوید .جالب اینجاست که پایه حقوقها با کاهشی بین  20تا  15درصدی مواجه
شدهاند .پایه حقوقی که در طی سالهای مختلف با اف زایش درصدی شورایعالی کار ،به این نقطه رسیده است االن باید یکباره با کاهش  855هزار تومانی تا دو میلیون تومانی مواجه شده است.
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وی اضافه کرد :ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ کاهش پایه حقوق روی آیتمهای اضافه کار افرادی که  12ساعت در این پاالیشگاهها کار میکنند تاثیر مستقیم دارد و همچنین سنوات آنها را با کاهش
شدیدی رو به رو خواهد کرد.
این کارگر در توضیح بیشتر گفت :دولت امسال پس از کش و قوسهای فراوان ،افزایش  23درصدی پایه حقوق کارگری برای سایر سطوح مزدی را تصویب کرد ولی کاهش پایه حقوق در انتهای سال
قبل ،کام کارگران و پرسنل زحمتکش پیمانکاری پاالیشگاه دهم پارس جنوبی را تلخ کرد تا زندگی نفراتی که متحمل سختترین کارها و فشارها هستند بیش از پیش دشوار شود .روا نیست حق کارگران
و پرسنل خدوم پیمانکاری که از زمان خاک ریزی این پروژهها فعالیت داشتهاند و حال در زمان بهرهبرداری ،مهمترین نقش را در گرداندن چرخ اقتصاد این مملکت در صنعت گاز کشور دارند به
راحتی و به بهانههای مختلف ضایع کنند.
وی افزود :ما انتظار داشتیم با اجرای طرح یکسانسازی حقوق و مزایا و طبقه بندی مشاغل ،حقوق و مزایای ما به پرسنل رسمی مجتمع گاز نزدیک شود ولی بازهم شاهد کم لطفی در حق کارگران
پیمانکار بودیم .یکسان سازی برای مسئوالن به معنای پایین آوردن مزایای مزدی کارگران پیمانکار به پایینترین سطح ممکن است و قرار نیست دستمزدمان به دستمزد رسمیها نزدیک شود؛ آن چنان از
مزایای مزدی ما کسر کردهاند که تقریبا حداقل بگیر شدهایم.
 +ادامه کنش های کارگران پیمانی پارس جنوبی برای افزایش دستمزد،پایان دادن به تبعیض ها،محرمانه بودن قراردادها،اذیت وآزارهمکاران حق طلب وسکوت مصلحتی اداره کار و امور اشتغال
منطقه ویژه با انتشار نامه سرگشاده واعزام یکی از نمایندگانشان به پایتخت
کارگر ان پیمانی پارس جنوبی درادامه کنش های دامنه دارشان برای افزایش دستمزد،پایان دادن به تبعیض ها محرمانه بودن 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 نمایندگ انشان را به تهران جهت ثبت در مجلس اعزام کردند.
نقل به معنی بخشی از این نامه مشتمل برمطالبات کارگران پیمانی پارس جنوبی که دوشنبه  4اسفند رسانه ای شده بقرارزیراست:
 -1عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
پس از سالها وقفه و انتظار باالخره در اسفند ماه سال  ۹8وزیر نفت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را از تاریخ  51/51/11۹۹ابالغ نمود که این طرح پس از گذشت چندین ماه کماکان بالتکلیف است
و به صورت رسمی اجرایی نشده است .الزم به ذکر می باشد با توجه به شواهد موجود طرح مذکور دارای ایراداتی است که در ذیل به چند نمونه اشاره میکنم:
الف) برای اجرای طرح طبقهبندی ابتدا باید کمیته طبقه بندی مشاغل تشکیل شود و این کمیته متشکل از نمایندگان کارگران ،نمایندگان کارفرما و ناظران اجرای طرح میباشد که متاسفانه این طرح به
صورت کامال یکطرفه از سمت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات نمایندگان کارگران ابالغ شده است.
ب) مبنای محاسبه فوق العاده مناطق گرمسیری ،فوق العاده جذب مشاغل اصلی و تخصصی ،فوق العاده پارس جنوبی و… مزد شغل یا مزد شغل گروه شغلی یک میباشد( .مزد شغل مبلغ پایه تعیین شده
برای هر گروه شغلی بدون احتساب سابقه کار ،مدرک تحصیلی و… میباشد).
ج) در محاسبه سابقه کار فقط سابقه کار مجتمع گاز پارس جنوبی لحاظ گردیده است .به عنوان مثال اگر شخصی  15سال سابقه کار اجرا ،پیش راهاندازی ،راهاندازی و بهرهبرداری در یک پاالیشگاه
داشته باشد فقط سابقه آن بازه زمانی که زیر نظر مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت داشته موثر خواهد بود.
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د) حداکثر سابقه کاری امتیازآور  7سال است و سابقه کاری بیش از  7سال هیچ تاثیری در تعیین میزان حقوق پایه نخواهد داشت.
 -2آلودگی هوای منطقه و دوری از خانواده
میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات دوری از خانوادههای کارک نان بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست ،این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سالمت روحی ،روانی و جسمی نفرات
شاغل در این منطقه و خانوادههای آنان میگردد که با اجرای طرح  1۱روز کار و  1۱روز استراحت میتوان تا حدودی آسیب وارد شده را جبران نمود .مجله علمی پژوهشی طب جنوب زیر نظر
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقالهای تحت عنوان بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر ساکنین منطقه عسلویه به چاپ رسانده که به صورت پیوست
خدمتتان ارسال میگردد.
 - 1سختی کار
برای هیچ یک از کارکنان پیمانی مشخص نیست که شغلی که در آن مشغول به کار هستند جز مشاغل سخت و زیانآور است یا خیر .اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم
شرط رسیدگی به موضوع را داشتن حداقل  25سال سابقه کار میداند که این امر موجب میشود  ۱درصد حق بیمه مازاد مربوط به مشاغل سخت و زیانآور که پرداخت آن برعهده کارفرما است به
ناحق گریبانگیر کارکنان شود و بعضا پرداخت آن از توان کارکنان خارج است .همچنین الزم به ذکر میباشد اگر شغلی جز گروه کاری سخت و زیانآور قرار بگیرد ساعت کاری روزانه یک ساعت
کاهش مییابد و در صورت حضور در محل کار کارفرما موظف به پرداخت اضافه کاری میباشد .این امر تاکنون مدنظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود  2۱5ساعت اضافه کاری کارگران
زحمتکش بدون مزد باقی میماند.
 - 4تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی
تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی کامال مشهود و چشم گیر اس ت که این ساختار حاکم موجب برخوردهای بد و دور از شان انسانی با کارکنان خدوم و زحمتکش پیمانکاری میگردد .کارکنان
رسمی هم دارای حقوق و دستمزدهای بسیار باالتری نسبت به نفرات پیمانکاری هستند و هم از خدمات ویژه و بهتری برخوردار هستند .از جمله میتوان به ایجاد شرایط جهت حضور آنها در کنار
خانواده با در اختیار گذاشتن مسکن مناسب و دور از آلودگی هوای منطقه ،ایجاد شرایط مناسب آموزشی ،فرهنگی و ورزشی برای فرزندان و سایر اعضای خانواده ،داشتن سهمیه پرواز به تمام نقاط
ایران به صورت رفت و برگشت در هر دوره کاری و بسیاری خدما ت رفاهی و تفریحی ،داشتن خدمات درمانی مناسب و استفاده رایگان از تمام مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت نفت و… .این در
حالی است که کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایین تری دارند نه تنها از هیچ یک از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نا مناسبی به حال خود رها شدهاند و
دائما مورد کم لطفی و بیمهری مسئوالن منطقه قرار میگیرند.
 - 0برخورد با کارکنان پیمانکاری
برخوردهای حراست پاالیشگاه ها و منطقه ویژه با کارکنان پیمانکاری به دفعات زیاد قابل مشاهده است و در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشات و خلل در روند تولید پایدار
پاالیشگاه برخوردهای سخت و قهری صورت میگیرد و به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری می گردد و بعضا در لیست سیاه منطقه ویژه قرار می گیرند و برای همیشه باید منطقه را ترک کنند.
تعدادی از این برخوردها را به عنوان نمونه به صورت پیوست ارسال میگردد.
 - 3عدم رسیدگی به شکایات کارکنان پیمانکاری توسط اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه
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با بررسی تعداد شکایتهای کارکنان پیمانکاری از شرکتهای فعال در این منطقه پی به حجم باالی بیعدالتی و نارضایتی موجود خواهید برد .شکایتهایی که هیچ گاه نتیجه مطلوب و برابر عدالت و
قانون نداشته است.
 - 7محرمانه بودن پیمانها
و در آخر این سوال مطرح است که پیمانهایی که کامال به صورت خدماتی اجرا می شوند چرا باید محرمانه باشند تا کارکنان پیمانکاری که بخش مهمی از این پیمان برعهده آنها هست از حق و حقوق
خود آگاه نباشند.

(  - ) 11عدم پرداخت  7ماه حقوق کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 3خرمآباد علیرغم وعده و وعیدها+
علیرغم وعده و وعیدها  7ماه حقوق کارگران فضای سبز شهرداری منطقه  1خرمآباد پرداخت نشده است.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  ۹اردیبهشت ،طبق وعده مسئوالن شهرداری بنا بود حقوق کارگران فضای سبز شهرداری تا  10اسفند ماه  ۹۹به طور کامل پرداخت شود اما به گفته تعدادی از
کارگران آنها تا  10اسفندماه از  8ماه حقوق معوق تنها حقوق یک ماه خود را دریافت کرده و مابقی آن همچنان نزد پیمانکار به طلب مانده است.
به گفته این کارگران ،پیگیری های آنها تاکنون به نتیجه نرسیده چون پیمانکار و شهرداری در این رابطه پاسخ گوی آنها نبودهاند؛ اکنون نیز پس از گذشت بیش از یک ماه از سال جدید این کارگران هنوز
در انتظار دریافت طلبهای سال  ۹۹هستند.
+اعتصاب وتجمعات  3روزه کارگران فضای سبز شهرداری منطقه  3خرم آباد دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وپرداخت نشدن ماه ها حقوق
کارگران فضای سبز شهرداری منطقه  1خرم آباد برای اعتراض به نداشتن امنیت شغلی بدلیل بکارگیری زندانیان وخطراخراج از کار وپرداخت نشدن  8ماه حقوق دست به اعتصاب  1روزه زدند
وتجمعاتی را مقابل استانداری و شهرداری وشورای شهر برپاکردند.
یکی از کارگران فضای سبزشهرداری منطقه  1خرمآباد به خبرنگار رسانه ای گفت :اخیرا شهرداری کار بخش فضای سبز منطقه  1را به سازمان زندانها تحویل داده و بناست همه کارگرهایی که در
این بخش کارمیکردند اخراج و افراد زندانی جایگزین آنها شود.
وی افزود :روز دوشنبه  4اسفند به خاطر این مشکل مقابل استانداری لرستان تحصن داشتیم تا شاید مسئوالن مانع از این کار شوند و مشکل حل و فصل شود.
این کارگر شهرداری اضافه کرد :هرچند حقوق به موقعی دریافت نمیکنیم و اکنون نیز  8ماه حقوق معوق داریم اما در این اوضاع اقتصادی و بیکاری در جامعه ما نمیخواهیم همین کار را از دست
بدهیم از طرفی خدا را خوش نمی آید که کارگری که  15تا  10سال سابقه دارد به راحتی اخراج و از کار بیکار شود.
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یکی دیگر از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه  1خرمآباد گفت :روز گذشته(دوشنبه  4اسفند) اداره زندان ها فضای سبز را تحویل گرفت و کارگرها اخراج شدند و مطرح کردند که تنها
سرکارگرهای بازنشسته را برای کار نگه می داریم که با این حساب در این مجموعه این وضعیت تنها شامل حال دو نفر میشود و مابقی باید اخراج شوند.
وی تصریح کرد :هم اکنون در این بخش  145نفر مشغول کار است اما در فصل گرم و تابستان این نیروها به حدود  155نفر افزایش پیدا میکند.
این کارگر شهرداری افزود :روز گذشته(دوشنبه  4اسفند) مقابل استانداری تجمع داشتیم و در نهایت مسئوالن قول رسیدگی به موضوع را دادند اما باید گفت مسئوالن وعده زیاد میدهند و به حرفشان
عمل نمیکنند.
وی به مشکالت مالی و معیشتی کارگران اشاره کرد و افزود :در این اوضاع اقتصادی  8ماه حقوق طلب داریم و یک لایر از آن را پرداخت نکردهاند حال به جای اینکه مشکالتمان را برطرف کنند
میخواهند از کار هم بیکارمان کنند.
این کارگر فضای سبز عنوان کرد :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 کارگیری شوند.
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی شهرداری خرمآباد دررابطه با اعتراض این کارگران گفت:این ک ارگران نیروهای شرکت پیمانکاری بودند که امسال مسئولیت فضای سبز این منطقه را بر عهده
داشته و با توجه به برنده شدن پیمانکار جدید و اینکه این پیمانکار قصد استفاده از آنان را ندارد دست به اعتراض زدهاند.

(  - ) 12تجمع سراسری کارگران ،بازنشستگان و مستمری بگیران در روزاول ماه مه
روز شنبه  11اردیبهشت برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر ،کارگران ،بازنشستگان و مستمری بگیران در ادامه حق خواهیشان در شهرهای اراک ،اصفهان ،اهواز ،تبریز ،خرم آباد ،رشت ساری،
شوش ،قزوین ،کرج ،کرمانشاه ،مشهد ،نیشابور و… دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی زدندوشعارهای زیر را سردادند:
– فریاد فریاد از این همه بیداد
– همسانسازی کجا بود دروغ بود و ریا بود
– ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما
در تهران نیروهای انتظامی وامنیتی با ضرب وشتم وبازداشت تعدادی از حاضرین در خیابان آزادی تهران مانع برپایی تجمع مقابل وزارت کار شدند.
بدنبال این اقدام سرکوبگران تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بهمراه تعدادی از زنان بازنشسته درپایانه آزادی با سردادن شعارهای اعتراضی ازجمله:
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– کارگر کارگر اتحاد اتحاد
– کارگر معلم اتحاد اتحاد
– نان کار آزادی حق مسلم ماست
– کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد
راهپیمایی کردند.
* در زیر نظرتان را به مجموعه گزارشاتی دراین رابطه جلب می کنیم:
 +حضور گسترده پلیس و گارد ویژه و مأموران امنیتی مقابل وزارت کار جهت ممانعت از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر
امروز شنبه یازدهم اردیبهشت  1۱55به دنبال فراخوان کارگران ،بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ،معلمان و دیگر مزدبگیران برای برگزاری تجمع روز جهانی کارگر مقابل وزارت کار
و سازمان تأمین اجتماعی ،این محل و خیابانهای اطراف تماما توسط گارد ویژه و نیروهای امنیتی قُ ُرق شده است.
هم زمان خانه کارگر در محل درب پشتی وزارت کار در خیابان بهبودی مراسمی را شروع کردهاند که کامال توسط نیروهای امنیتی محافظت میشود تا نیروهای مستقل امکان نیابند که به درون آن
مراسم رفته و صدای اعتراض خود را عنوان کنند.
در مراسم خانه کارگر جمعیتی پنجاه ،شصت نفر ه حضور دارند و حسن صادقی که از ضدکارگریترین عوامل حکومتی است پشت تریبون قرار گرفته و مشغول سخنرانی شده است.
س ِد نیروهای امنیتی را بشکنند و صف و تجمع اعتراضی خود را شکل دهند.
کارگران ،بازنشستگان و فعالین مستقل در تالشاند تا بتوانند َ
اتحادیه آزاد کارگران ایران -یازدهم اردیبهشت 1۱55
 +گزارش تکمیلی اتحادیه آزاد کارگران ایران از فراخوان تجمع روز جهانی کارگر مقابل وزارت کار
امروز شنبه یازدهم اردیبهشت  1۱55نیروهای امنیتی و انتظامی خیابان آزادی محدوده وزارت کار و خیابانهای اطراف را کامال به محاصره خود درآورده بودند تا مانع از شکلگیری تجمع کارگران
در روز جهانی کارگر شوند.
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همزمان از ساعت  ۹صبح مزدوران خانه کارگر و حسن صادقی از ضدکارگریترین چهرههای حکومتی تعداد  75 ،۰5نفر از عوامل دستچین شده خانه کارگر را با اتوبوس به خیابان پشت وزارت
کار که هیچ ارتباطی به ف راخوان کارگران برای تجمع مقابل وزارت کار در خیابان آزادی نداشت انتقال داده بودند و با سوار کردن بلندگوهای بزرگ بر پشت وانت سعی در مصادره و تصرف تجمع
روز جهانی کارگر کردند.
مراسم ضدکارگری خانه کارگر که با تالوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی از بلندگوها شروع شد و در ادامه حسن صادقی در تعریف و تمجید از مسئولین حکومتی بخصوص ساالری رئیس
سازمان تأمین اجتماعی به سخنرانی پرداخت.
در طول مراسم خانه کارگر ،نیروهای انتظامی و امنیتی به محافظت شدید از آنها پرداختند و مانع از حضور کارگران مستقل شدند.
همزمان در خیابان اص لی مقابل وزارت کار از همان ساعات اولیه صبح حجم بسیار زیادی از نیروهای پلیس و لباس شخصی ها مستقر شده بودند که مانع از شکل گیری تجمع کارگران شوند .با نزدیک
شدن به ساعت  15:15که زمان شروع تجمع بود حضور نیروهای امنیتی بخصوص لباس شخصیها بسیار شدت گرفت به طوریکه در جلوی متروی شادمان تجمع گستردهای از لباس شخصیها به
وجود آمده بود که مانع از عبور تجمع کنندگان از مترو به جلوی وزارت کار شوند.
جمع زیادی از کارگران ،بازنشستگان ،معلمان و دیگر فعالین به محل وزارت نزدیک شده بودند که اقدام به برگزاری تجمع نمایند و این منجر به ترس و وحشت و دستپاچگی نیروهای امنیتی شده بود که
لباس شخصی ها از ترس اقدام حاضرین برای برگزاری تجمع ،هر کسی را که به او مشکوک میشدند سریعا دستگیر کرده و سوار بر ماشینهای پلیس میکردند  .گمانهزنیها بر این است که حدودا
نزدیک به  15نفر در محدوده وزارت کار دستگیر شدهاند.
موقعیت وزارت کار به طوری است که نیروهای امنیتی و انتظامی به راحتی میتوانند اطراف آن را قُ ُرق کنند و اجازه نزدیکی به ساختمان را ندهند .بخصوص که هم مقر پلیس راهنمایی و رانندگی
مقابل وزارت و هم زیر زمین ساختمان وزارت را قبل از شروع تجمعات مملو از نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی میکنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 11 -اردیبهشت 1۱55
 +عسل دمحمی ،هیراد پیربداقی ،سعید مالیری دستگیر شدهاند
امروز و در پی فراخوان کارگران برای برگزاری تجمع روز جهانی کارگر مقابل وزارت کار ،تعداد زیادی از فعالین توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدهاند .عسل دمحمی ،هیراد پیربداقی و سعید مالیری
از جمله دستگیر شدگان هستند.
در سنندج نیز شیث امانی عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به همراه چند نفر دیگر دستگیر شده است.
از اسامی دیگر دستگیر شدگان هنوز اطالعی در دست نیست اما به محض اطالع اسامی آنها منتشر خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیری کارگران و فعالین کارگری را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنهاست.
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اتحادیه آزاد کارگران ایران 11 -اردیبهشت 1۱55
 +گزارش کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:
تجمع اعتراضی امروز یازده اردیبهشت کارگران و بازنشستگان که به مناسبت روزجهانی کارگر براساس فراخوان قراربود مقابل وزارت کار برگزار شود توسط حضور چشمگیر پلیس و لباس
شخصی ها ونیروهای ضدشورش به خشونت کشیده شد در ابتدای تجمع تعدادی از کارگران وبازنشستگان توسط این نیروها بازداشت شدند.
با توجه به جو امنیتی و جلوگیری پلیس برای هرگونه تجمع ،تعدادی از اعضای سندیکا بهمراه تعدادی از زنان بازنشسته درپایانه آزادی با سردادن شعارهای اعتراضی راهپیمایی کردند.
گزارشی درباره تجمعات سراسری کارگران،ب ازنشستگان ومستمری بگیران و بازداشت یک کارگر بازنشسته درتبریز
به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ،اعتراض به دروغگویی و فریب سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان خشمگین را در شهرهای تهران ،کرج ،اهواز ،اراک ،مشهد،
شوش ،خرم آباد ،تبریز ،رشت ،ساری ،اصفهان ،قزوین ،نیشابور به خیابان آورد .کانون های بازنشستگی دست نشانده که با فریب های خود بازنشستگان را در ناآگاهی نگه می دارند از چند روز مانده
به اعتراض کارگران ا امیدوار کردند که حقوق هایشان افزایش خواهد یافت و از روز پنجشنبه با گذاشتن قول های مسوولین بازنشستگی به آنان القا کردند که کار تمام شده است .خانه کارگری ها هم
برای ایجاد تفرقه در میان بازنشستگان و با علم به اینکه بسیاری از اعضایشان در تجمعات بازنشستگان مستقل شرکت می کنند ،تالش کردند اعتراضات بازنشسته ها را مصادره و در گول زدن
بازنشسته ها به همدستی سازمان تامین اجتماعی برخیزند.
در تبریز با دستگیری احد اصدقی نماینده کانون بازنشستگان تبریزی که هفته پیش برای مذاکره به تهران آمده بود موجی از خشم را در بازنشستگان تبریزی به وجود آورد و با شعار «میمیریم میمیریم/
حقمون و میگیریم» به تظاهرات آمده بودند .د ر رشت کارگران که با اطالعیه های جعلی منتشر شده در فضای مجازی برای لغو تجمع روبرو شده بودند بازهم به مقابل اداره تامین اجتماعی آمده و این
تفرقه افکنی را خنثا کرده و فریاد« همسان سازی کجا بود /دروغ ،فریب ،ریا بود» را سر دادند .در اصفهان با آنکه حضور گارد ویژه بسیار چشمگیر بود بازنشستگان تجمع خود را برپا کرده خواستار
همسان سازی واقعی شدند.
در تهران از ساعت  8با استقرار پلیس و نیروهای لباس شخصی ،معلوم بود که تجمعی را نخواهند گذاشت شکل بگیرد .از ساعت  ۹صبح کمتر از  255نفر خانه کارگری ها در ضلع شمالی وزارت
کار بر ای تشکر از رییس سازمان تامین اجتماعی آمده بودند که معلوم بود حتا حنایشان برای اعضای خودشان هم دیگر رنگ نداشته وگرنه چنین حقیر نمی شدند .در کنار این تجمع عده ای که خود را
دانشجویان دانشگاه تهران می نامیدند با دستگاههای فیلمبرداری و مصاحبه با کارگران ،عقایدش ان را در مورد موضوعات مختلف کارگری جویا می شدند.
در مترو شادمان حضور لباس شخصی ها مشهود بود و هر تجمع سه نفره را خنثا می کردند .هدف پیرزنان و پیرمردان بودند .چندین خانم بازنشسته گوشی های تلفنشان گرفته شد .اتوبوس های شرکت
واحد از ساعت  ۹تا حدود ساعت  15از ن گهداشتن اتوبوس خود در ایستگاه شادمان منع شده بودند .چندین بازنشسته دستگیر و روانه ون های مستقر در آنجا شدند .بسیاری از بازنشسته ها توسط لباس
شخصی ها با تهدید و توهین به مقابل مترو برده و آنان را وادار می کردند برگشته و سوار مترو گردند.
+کانال کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:گزارشی از روز جهانی کارگر
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شنبه  11اردیبهشت  1۱55در روز جهانی کارگر اتحادیه پیشکسوتان با هدف تفرقهافکنی بین گروه های بازنشستگان وخودی و غیر خودی کردن آن ،تجمعی را در ساعت  ۹صبح برگزار کردند .در این
تجمع محجوب رییس مادامالعمر خانه کارگر نیزحضور داشت.
در تمام اضالع وزارت کار نیروهای امنیتی را مستقر کرده بودند و آنها رفت و آمدها را بشدت کنترل میکردند و به هیچ عابری اجازهی توقف نمیدادند
عکاسان معروف امنیتی بدون استثنااز تمامی رهگذران عکس و یا فیلم میگرفتند.
در قسمت شمالی اداره سخنران با بلندگوصحبت می کرد و نیروهای گارد با آرامی ایستاده بودند تا محجوب در معیت آنان به سئواالت بازنشستگان پاسخ دهد و تا ساعت  15مراسم کامال خاتمه یافت.
سئوال محوری بازنشستگان همچنان بیجواب ماند“ :تخصیص مبلغ ناچیز متناسب سازی و لحاظ نکردن آن در پایهی حقوق”
پس از پایان تجمع خودیها ،تعدادی از بازنشستگان به سمت درب وزارت خانه در خیابان آزادی حرکت کردند اما نیروهای امنیتی اجازهی ایستادن هم نمیدادند .تعدادی از بازنشستگان در نبش خیابان
بهبودی جمع شدند ولی با ممانعت تعداد هر دم افزون نیروها مواجه شدند.
ی کی از خانم ها را دستگیر کردند به طرف خودرو ون بردند اما خانم از چنگ چند نفر خود را بهطرز ماهرانه ای نجات داد و با دویدن از محل دور شد و بازنشستگان مجددا در نبش خیابان شکاری جمع
شدند.
خانم بازنشستهای میگفت امروز چهرهها و تیپهای خاص و جدیدی را دیدم .یکی از ماموران به دیگری میگفت:
” گویا قرار بوده امروز تجمع عظیمی پا بگیرد که “حتا ما را هم احضار کردهاند”.
افراد به طور پراکنده از سر خیابان بهبودی تا نزدیک سازمان را در رفت و آمد بودند .زمانی که پلیس وارد مترو شد فعاالن توانستند جمع شوند اما مجددا بازگشته و به پراکندن تجمع کنندگان مشغول
شدند .وقتی با اعتراض مردم مواجه شدند یکی از گاردیها پرسید اصال چرا آمده اید؟ زن سالمندی گفت امروز برای روز کارگر آمدیم اما متوجه شدیم که روز پلیس است و اشتباه آمدهایم!!!.
هرچه زمان میگذشت حضور مردم بیشتر میشد در هر دو سوی خیابان آزادی دستههای پراکنده دیده می شدند که سعی در ایجاد حرکتی داشتند اما دیدیم که ماموران ،افراد شرکت کننده در تجمع را
بازداشت کرده و به مینی بوس کرم رنگی که از صبح مقابل اداره پارک شده بود سوار میکنند .در بین مردمی که با هم گفتگو میکردند تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته و جوانانی از زن و مرد نیز
برای گرامیداشت روز کارگر حضور داشتند.
خانم فرحزادی گفت داخل تاکسی شدم که پلیس امنیت جلوی ماشین را گرفت و از من کارت شناسایی خواست و افرادی که با او بودند از کارتم عکس و فیلم گرفتند .آنها دستهایم را گرفته بودند و
می کشیدند که من نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و وقتی داشتم میافتادم گویا خود لباس شخصیها مرا گرفتند .من روی زمین نشستم چون دستم را کشیده بودند نمی توانستم آن راحرکت دهم و درد شدیدی
داشتم .کیفم را داشتند میبردند که یکی از آنها پس گرفت و روی زمین گذاشت .باالخره خودشان کمک کردند و از زمین بلندم کردند و من از پل عابر با کمک یکی از همکاران گذشتم.
در بازگشت داخل مترو چند نفر مشاهداتشان را بیان میکردند:
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* دو تن از زنان بازنشسته ی تامین اجتماعی بازداشت شدند اما پس از مدت کوتاهی آزاد شدند.
* نیروهای امنیتی و انتظامی بسیار زیاد بودند ،همه را پراکنده می کردند ما در مسیر به سمت مترو راه افتادیم چند شعار هم دادیم – فقط کف خیابون بهدست میاد حقمون
– از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم
– معیشت منزلت حق مسلم ماست
– واکسیناسیون رایگان انجام باید گردد
اما دوباره حمله کردند و مانع از ادامه دادن تظاهرات شدند.
* ما هم برای چند لحظه در سمت فروشگاه توانستیم شعار بدهیم اما به سرعت هجوم آوردند.
* هیچ جا نمیگذاشتند چند نفر جمع شویم .آقای مسنی داشت فیلم میگرفت همراه خانمش بود اما  ۰نفر بر سرش ریختند و موبایل و خودش را گرفتند و بردند .مدتی هست که از نیروهای جوان استفاده
میکنند.
این روایتها نشان از وحشت دولت مردان از کارگران و معلمان و بازنشستگان دارد که گرامیداشت یک روز جهانی را برنمیتابند.

(  - ) 11تجمع جمعی از معلمان و فعالین کارگری و حقوق بشری مقابل ندامتگاه کرج در اعتراض به زندانی کردن معلمان و کارگران
امروز یکشنبه  12اردیبهشت جمع هایی از معلمان به همراه فعالین کارگری و حقوق بشری بدون فراخوان قبلی به مقابل مجلس رفتند تا به زندانی کردن معلمان و کارگران اعتراض نمایند و همچنین
خواهان آزادی اسماعیل عبدی ،شاپور احسانی راد و دیگر معلمان و کارگران زندانی شوند.
اما نیروهای امنیتی و انتظامی محدوده مجلس و تمام خیابانهای اطراف را قُ ُرق کرده بودند .به حدی که از میدان بهارستان تا صد متر باالتر از مترو و همچنین مقابل مجلس از ضلع غربی آن تا
بیمارستان معیری در کنترل سنگین نیروهای گارد ویژه پیاده و موتور سوار بود .با توجه به این فضای سنگین پلیسی شکل گیری تجمع عمال ممکن نشد و تعداد زیادی از معلمان و فعالین کارگری و
مدنی که به محل آمده بودند پراکنده شدند.
با این وجود تعدادی از حاضرین توانستند به همدیگر ملحق شوند و محل تجمع اعتراضی را به مقابل زندان ندامتگاه کرج انتقال دهند.
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این جمع که متشکل از معلمان و فعالین کارگری و حقوق بشری بود در مقابل ندامتگاه کرج حاضر شدند و با برافراشته کردن پالکارد و کاغذنوشتههایی به زندانیکردن کارگران و معلمان اعتراض
کرده و خواهان آزادی اسماعیل عبدی و شاپور احسانی راد و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند.
در این تجمع به نمایندگی از معلمان عزیز قاسم زاده از کانون صنفی فرهنگیان گیالن ،جعفر عظیم زاده از اتحادیه آزاد کارگران ایران و نرگس دمحمی از کانون مدافعان حقوق بشر سخنانی ایراد کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 12 -اردیبهشت 1۱55

(  - ) 14جان باختن  6کارگر اداره برق کرمان حین ماموریت کاری درمنطقه سیل زده منطقه گلباف
روز دوشنبه  11اردیبهشت 3،کارگر اداره برق کرمان حین ماموریت کاری بنام وسمت های کاری زیر درمنطقه سیل زده منطقه گلباف مفقود وپیکربی جانشان روزسه شنبه  14اردیبهشت پیداشد:
 - 1علیرضا جعفری نژاد ،برقکار اتفاقات
 - 2مسلم دهقانی ،برقکار بهره برداری
 - 1محسن توکلی ،مسئول اتفاقات
 - 4علی توسلی ،برقکار بهره برداری
0دمحم میرزاحسینی ،راننده باالبر - 3مصطفی ابراهیمی ،راننده خودرو خدمات
درهمین رابطه فرماندار کرمان با اشاره به بارش شدید باران در روز یکشنبه  12اردیبهشت در بخش شهداد،به خبرنگاران گفت :بارش باران موجب وارد آمدن خسارت به برخی زیرساخت های این
منطقه از جمله آب و برق شد.
وی ادامه داد :بعد از قطع برق و آب و وارد آمدن خسارت به جاده ها ،نیروهای ادارات برق ،آب و راهداری شهرستان کرمان برای رفع مشکل به منطقه اعزام شدند.
او اضافه کرد :ساعت پنج عصر روزدوشنبه  11اردیبهشت نیروهای اداره برق شهرستان کرمان به منظور پیگیری و بررسی چرایی قطعی برق وارد منطقه شدند.
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وی با بیان اینکه شرایط جوی منطقه گلباف مساعد بوده اما در ب االدست و در سه راهی نیبید به سمت گلباف بارش شدید تگرک رخ می دهد به طوری که منطقه سفیدپوش می شود و بعد از آن بارش
باران شدید منجر به آب شدن تگرگ و جاری شدن سیالب به سمت گلباف می شود و سیالب موجب غرق شدن  3نفر از نیروهای اداره برق شهرستان کرمان شد.

(  - ) 10اعتراض کارگران پیمانی معدن زغال سنگ البرز شرقی نسبت به نداشتن امنیت جانی،شغلی ومعیشتی همزمان با پنجمین روز بی خبری از  2کارگر جوان معدن بزرگ زغال سنگ طزره
دامغان محبوس درعمق  35متری
روز چهارشنبه  10اردیبهشت همزمان با پنجمین روز بی خبری از  2کارگر جوان مع دن بزرگ زغال سنگ طزره دامغان محبوس درعمق  10متری  ،کارگران پیمانی معدن زغال سنگ البرز شرقی
اعتراضشان را نسبت به نداشتن امنیت جانی،شغلی ومعیشتی،ابرازکردند.
براساسا گزارش رسانه ای شده،کارگران پیمانکاری معادن زغال سنگ البرز شرقی اعالم کردند :برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت ذغال سنگ البرز شرقی از سالها پیش به منظور انجام
تعهدات اجرای استخراج ذغالسنگ ،حفاظت فنی و ایمنی کار را جدی نمیگیرند.
بنا بر اظهارات این کارگران؛ هماکنون چند شرکت دست اول پیمانکاری در تونلهای «برناکی» با  105کارگر« ،کالریز» با 205کارگر« ،مادر» با 255کارگرو «رزمجای غربی» مجری استخراج
ذغالسنگ هستند که هریک مطابق عرف رایج کارهای پروژهای اجرای مسئولیت خود را پیش میبرند.
این منابع کارگری با تاکید بر اینکه چندین سال است که تونل رزمجای شرقی ،مرکزی ،تونل  ،15تونل یک واکلن  4از مسئولیت شرکت البرز شرقی خارج شده وبه طور کل به بخش خصوصی واگذار
شدهاند ،افزودند :اخیرا تونل  10به یک پیمانکار جدید واگذار شده و در روز های آینده با بکارگیری کارگران پیمانکاری فعالیت استخراجی خود را آغاز خواهد کرد.
آنها در ادامه گفتند :با وجود فراهم بودن همه امکانات ایمنی در مجموعه معادن البرز شرقی ،اما کم کاری پیمانکاران و نبود نظارت بر کار آنها موجب شده تا شاهد اتفاقاتی تامل برانگیز همچون از
دست دادن همکاران در این مجموعه باشیم.
آنها یادآور شدند :طی سالهای متوالی شاهد بروز حوادث دلخراش برای همکاران خود در مناطق مختلف معدنی بویژه در معادن زغال سنگ بودهایم که درناکترین این اتفاقات حدودا سه سال پیش در
معدن زغال سنگ زمستان یورت استان گلستان با  41کشته رخ داد که هنوز به وضعیت خانوادهای آنها رسیدگی نشده است.
کارگران اظهار داشتند :کارفرمای مادر برای پایین آوردن هزینه ها کار استخراج را در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار میدهد .این پیمانکاران زمانی که کار را به دست میگیرند برای اینکه
پایین کا ِر پیمانکاران خود نگاه نمیکنند و تنها به کمیت آن نگاه
سودی برایشان بماند ،تالش میکنند هزینه ها را از قراردادی که با کارفرما دارند ،پایینتر هم بیاورند .کارفرمایان هیچگاه به کیفیت
ِ
میکنند .در واقع عدم تطبیق قیمت برنده شدن در مناقصه و هزینههای اتمام کار یک بحران است.
آنها تاکید کردند :برخی مسئوالن تنها به فکر بازدهی محدوده کار خود هستند و به کارگری که بایستی ساعتها در اعماق زمین زغالسنگ استخراج کند ،فکر نمیکنند.

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -اردیبهشت 1011

03

این کارگران در ادامه اظهار داشتند :بارها در برابر این شرایط ناایمن کارگاهها به مسئوالن باالدستی گزارش دادهایم اما نتیجهای نداشته است .حتی درباره حادثه اخیر تونل  42که منجر به محبوس شده
دو نفر از همکارانمان شده باره ا کارگران از شرایط ناایمن کارگاه و صداهایی که از سقف و دیواره کارگاه به گوش میرسید ،به پیمانکار اخطار داده بودند.
کارگران با اشاره به اینکه کاهش هزینهها امنیت جانی کارگران معدنچی را تهدید میکند ،گفتند :به عنوان نمونه برخی مدیران بخش پیمانکاری معدن زغال سنگ البرز شرقی برای کم کردن هزینه ها از
تعداد ستونهای چوبی نگهدارنده سقف کارگاه استخراج کم میکنند .این کم کاری موجب ناایمن شدن سقف کارگاه ها شده و امکان ریزش آوار سنگ و خاک را از سقف و دیواره بیشتر میکند.
به گفته آنها؛ در مقابل این همه سختی کار در کارگاه های استخراج ذغال سنگ ،کارگران پیمانکاری معدن زغال سنگ البرز شرقی در مقابل کارگران قرارداد مستقیم ،از حداقلهای مزدی برخوردارند
و حقوق ماهانه آنها کفاف معاش خانوادگی آنها را نمیدهد.
آن ها با بیان اینکه معادن زیرمجموعه واحد البرز شرقی عالرغم داشتن همه امکانات ایمنی به دلیل «کم گذاری» پیمانکاران باالترین ضریب حوادث را دارند ،در ادامه اضافه کردند :سه دلیل اصلی
برای وقوع این حوادث میشود فهرست کرد :نخست بی توجهی کامل و عدم آموزش کارفرمایان پیمانکاری معادن که تقریبا هیچ آشنایی و التزامی به ایمنی کارگران و محیط ندارند .دوم سودجویی
شرکت های پیمانکاری که در تامین کفش ،کاله ،لوازم و هرگونه تجهیزات ایمنی محیطی برای کارگران کم کاری میکنند .آنها در واقع با جان کارگران بازی میکنند .سوم مماشات نهادها در خصوص
صدور مجوز پیمانکاران که به راحتی اجازه فعالیت هر کسی را در معادن میدهند .در کنار همه این موارد ،موضوع دیگری که امنیت جانی کارگران را به خطر میاندازد ،گماردن برخی افراد در
مسئولیتهای کلیدی است که از تخصص کافی برخوردار نیستند .این افراد به واسطه سفارش و وابستگی های خانوادگی با برخی مسئوالن و مدیران داخلی شرکت و خارج از آن ،عنوان و جایگاه شغلی
حساس گرفتهاند.
کارگران همچنین گفتند :میزان تخصص این افراد که در پست های کلیدی این واحد معدنی هم اکنون فعالیت دارند به نسبت مسئوالنی که در دهههای  35و 75مسئولیت داشتند ،اندک است.
طبق اظهارات کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ ا لبرز شرقی؛ متاسفانه ما کارگران در معادن شاهد هستیم که به راحتی جان همکارانمان با بیاحتیاطی و کمتوجهی کارفرمایان و پیمانکاران گرفته
میشود .بعد از سالها هنوز اراده چندانی برای حل ریشهای مشکالت و برخورد با پیمانکاران و کارفرمایان و آموزش آنها وجود ندارد .معادن کشور رها شدهاند و کارگران صرفا با جان خودشان و
تقریبا با کمترین امکانات و تجهیزات در دل کوهها مشغول به کارند .برای مثال کارگران معادن بعد از  13ساعت کار هنوز یک محل استراحت مناسب ندارند .در عین حال از وضعیت بهداشت در
حمام ،دستشویی ،رختکن و حتی سرویسهای غذاخوری رضایت ندارند .در واقع شرکت های پیمانکاری صرفا به دنبال سود بیشتر برای خودشان هستند و باید با این شرکتها برخورد شود.
به گفته آنها؛ عرف کارگاه های استخراج اینگونه است که هر شش ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی به کارگران داده میشود اما برخی شرکتهای پیمانکاری به دلیل مشکالت مالی یا
هر دلیل دیگری این عرف را رعایت نمیکنند و این هزینهها از جیب کارگران پرداخت میشود.

(  - ) 13اعتراض هزاران نفر از کارکنان رسمی وزارت نفت نسبت به تبعیض وپایمالی حقوقشان ازجمله عدم اجرای افزایش دستمزد  25درصدی
روزچهارشنبه  10اردیبهشت ،کارکنان رسمی وزارت نفت که در هلدینگ خلیج فارس واقع در منطقه ویژه پتروشیمی اشتغال دارند،اعتراضشان را نسبت به تبعیض وپایمالی حقوقشان ازجمله عدم
اجرای افزایش دستمزد  20درصدی اعالم کردند.
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آنها به خبرنگار رسانه ای گفتند :طرح پرداخت حقوق به صورت اداره کاری و جداسازی آن ها از سیستم جامع وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته و احتمال اجرای آن بسیار زیاد است .این طرح به
دلیل نارضایتی پرسنل مناطق پتروشیمی در دو شهر ماهشهر و عسلویه به حالت تعلیق درآمده و در حال حاضر اجرا نشده است .این د ر حالی است که دیگر کارمندان دولتی از مزایای افزایش 20
درصدی دستمزد برخوردار هستند.
آنها افزودند :پاداش بهره وری شش ماهه اول و دوم مصوب نفت در سال  ۹۹به ما تعلق نگرفته است درحالیکه دیگر هلدینگها از این مزایای شغلی برخوردار هستند« .نفت کارت» یکی دیگر از
مزایای نیروهای رسمی وزارت نفت محسوب میشود که تمامی هلدینگ ها نیز از آن برخوردار هستند اما ما را از این مولفه نیز محروم کردهاند.
آنها ادامه دادند :بیمارستان های ملی نفت ماهشهر و اهواز به دلیل بدحسابی های هلدینگ حاضر به عقد قرارداد سالیانه نیستند و قراردادها به صورت ماهیانه عقد میشود .این موضوع نیز مشکالت
درمانی فراوانی را برای ما به وجود آورده است.
آنها اضافه کردند :زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی ،هیچکدام از کارکنان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری شانس انتقالی و جابجایی نداشتهاند و آیتم 1405که به حق ماموریت پرسنل رسمی
در شرکتهای واگذاری خصولتی اشاره میکند ،در قبال آنها اجرا نشده است.

(  - ) 17تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز منطقه  0شهرداری زنجان نسبت به واگذاری به شرکت پیمانکاری وشکننده ترشدن امنیت شغلی ومعیشتیشان مقابل استانداری
روزشنبه  18اردیبهشت ،کارگران فضای سبز منطقه  4شهرداری زنجان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به واگذاری به شرکت پیمانکاری وشکننده ترشدن امنیت شغلی
ومعیشتیشان دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
یکی از کارگران معترض به خبرنگاررسانه ای گفت :دهها کارگر با سابقه و ثابت در مناطق چ هارگانه شهرداری وجود دارد که میانگین سابقه آنها بیش از  15سال است و حاال شهرداری زنجان به
جای اینکه این کارگران را تبدیل وضعیت کند و در خود شهرداری به کار بگیرد متاسفانه اقدام به برون سپاری مناطق کرده و قرار است تمام کارگران با سابقه را در اختیار پیمانکار بگذارد .این یعنی
اینکه کارگران با سابقه شهرداری که عمرشان را در شهرداری سپری کرده اند باید در اختیار پیمانکار قرار بگیرند و به عنوان کارگر صفر فعالیت کنند.
وی افزود :شهرداری زنجان در برونسپاری در سال  ۹3شکست خورد و پیمانکار مربوطه بدون هیچ محاکمهای پا ب ه فرار گذاشت و یک ماه از حقوق و بیمه کارگران را واریز نکرد و کلی هم به شهر
خسارت وارد کرد .البته آن پیمانکار سبب خشک شدن  255درخت تنومند شد و مجبور شدیم از ریشه این درختان را برش دهیم .حاال مسئوالن شهرداری با چه ضمانتی تصمیم گرفتند که مجددا مناطق
چهارگانه شهرداری را به مرور زمان ،برونسپاری کنند؟ آیا مسئوالن شهرداری تضمین میدهند که حوادث تلخ سال  ۹7-۹3رخ ندهد؟ آیا تضمین می دهند که بر نحوه عملکرد پیمانکار نظارت درستی
کنند و یا اینکه با پیمانکار در پشت پرده تعامل انجام خواهند داد؟
او ادامه داد :از  ۹عضو شورای فعلی حدود شش نفر آنها رد صالحیت شده است .از سوی دیگر زمانی به پایان عمر شورای پنجم نمانده و به زودی شورای ششم پای کار خواهد آمد .با آمدن شورای
جدید قطعا شهردار جدید معرفی خواهد شد و حاال با این تفاسیر مسئوالن فعلی شورای شهر و شهرداری چگونه تضمین میدهند که واگذاری مناطق به پیمانکاران موفقیت آمیز باشد.
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وی افزود :معاون شهردار وعده میدهد که به پیمانکار مربوطه اکیدا گفته ایم که حق و حقوق کارگران به موقع پرداخت شود ولی سوال من از همتیان معاون شهردار این است خود شما تا چند ماه آینده
در شهرداری سمتی نخواهید داشت؛ پس چگونه تضمین میدهید؟
یکی دیگر از کارگران معترض گفت :ماه رمضان تمام میشود و به خاطر اینکی پولی ندارم یخچال خانه ما خالی است 45 .روز است که به ما حقوق ندادند .مشکالت بسیار است و نمیدانیم کدامیک را
به شما بگوییم .بیمه ما به عنوان سختی زیان آور واریز نمیشود ،امنیت شغلی نداریم ،حقوق ما بر اساس طبقهبندی واریز نمیشود و همه اینها دغدغههای ما هستند و جالب است مسئوالن شهرداری فقط
سکوت میکنند.
یکی از کارگران حاضر درتجمع گفت :حقوق ما توسط پیمانکار واریز نشده و ما از آینده و امنیت شغلی خودمان میترسیم .شهرداری هیچ نظارتی بر پیمانکار نمیکند و چه ضمانتی وجود دارد که در
آینده بازهم در زمینه واریز حقوق به مشکل نخوریم.
یادآوری :از اواخر سال گذشته امور شهری منطقه چهار شهرداری زنجان به پیمانکار واگذار شد .در همین راستا امسال هم مسئوالن شهرداری زنجان تصمیم گرفتند قسمت فضای سبز منطقه چهار را هم
به پیمانکار واگذار کنند .همین موضوع کافی بود تا کارگران منطقه چهار شهرداری زنجان مقابل استانداری زنجان تجمع کنند و خواستار لغو برونسپاری شوند.
یکی از دالیلی که سبب اعتراض کارگران شهرداری به موضوع برونسپاری شده عدم موفقیت برونسپاری فضای سبز منطقه یک شهرداری زنجان در سال  ۹7-۹3بود .در آن زمان فضای سبز منطقه
یک شهرداری زنجان حدود  0 1ماه به پیمانکار سپرده شد ولی پیمانکار مربوطه به دلیل کاهش هزینه ها عالوه بر اینکه از بسیاری از خدمات به فضای سبز شهری خودداری کرد و سبب خشک شدن
بیش از  255درخت تنومند در فضای سبز زنجان شد ،در انجام وظایف خود در غفلت خواب مسئوالن شهرداری زنجان کوتاهی کرد.
همینطور این پیمانکار بعد از ندادن حقوق و سنوات یک ماه کارگران و عدم واریز یک ماه از بیمه کارگران شهرداری ،از استان زنجان گریخت؛ البته بعد از دو سال شکایت و دوندگی کارگران فقط
بخشی از حقوق و بیمه کارگران زنده شد .حاال بماند که نماینده کارگران شهرداری می گوید با اینکه حکم مسدودی حساب پیمانکار متخلف را گرفتهایم ولی معلوم نیست چرا “بانک عامل” از مسدودی
حساب پیمانکار خودداری میکند.

(  - ) 18اعتصاب وتج مع کارگران شهرداری شهر کرد دراعتراض به عدم افزایش حقوق به حداقل حقوق رسمی سال جدید وتاخیر درپرداختش
روز پنج شنبه  13اردیبهشت،کارگران شهرداری شهرکرد برای اعتراض به عدم افزایش حقوق به حداقل حقوق رسمی سال جدید وتاخیر درپرداختش دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان این شهرداری
در استان چهارمحال وبختیاری تجمع کردند.
یکی از پاکبانان حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت :ما با این حقوق کم و در شرایط بیماری کرونا از صبح تا غروب کار می کنیم ولی متاسفانه کسی به حرف ما گوش نمیدهد و مشکالت
همچنان پابرجا است.
وی ادامه داد :کارگران در این شرایط بد اقتصادی گرفتاری های زیادی دارند به طوری که حتی برخی که ماشین دارند پول بنزین ندارد که با آن رفت و آمد کنند؛ واقعا ما با بدترین شرایط مشغول کار
هستیم.
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وی گفت :در حال حاضر بخشی از معوقات ما را پرداخت کردند اما حتی از حقوق اسفندماه هم کمتر است و میگویند این مبلغ علیالحساب است در صورتی که باید حدود  45درصد به حقوقها افزوده
شود.
یکی دیگر از کارگران گفت :چگونه پول قبوض آب ،برق و گاز خود را بدهیم مگر درآمدی جز اینجا داریم که مسئوالن شهرداری میدانند و ما بیخبریم ،امیدوارم کسی پیدا شود و حق شهروندی و
حقوقمان را به ما برگرداند دیگر طاقتی برای خانوادههای کارگران نمانده است.
وی گفت :شرکتی که توان پرداخت حق و حقوق پاکبانان را ندارد باید از کار برکنار شود چراکه ما هم با سختی زندگی میکنیم و چشم خانوادههایمان به همین حقوق ما است.
شهردار شهرکرد با اشاره به پرداخت حقوق فروردینماه پاکبانان براساس شاخص سال گذشته گفت :شرکت خدماتی زیرمجموعه شهرداری باید معوقات و مابهالتفاوت حقوق پاکبانان را در سریعترین
زمان ممکن و تا یک هفته آینده پرداخت و به حساب آنان واریز کند.
بهادر عبدالغنی روز پنجشنبه در نشست رسیدگی به معوقات پاکبانان تاکید کرد :در صورت پرداخت نشدن معوقات و مابه التفاوت حقوق پاکبانان ،این شهرداری تا یک هفته آینده نسبت به خلع ید شرکت
خدماتی اقدام خواهد شد.
وی افزود :متاسفانه شرکت خدمات شهری به تعهدات خود به خوبی عمل نکرده و نارضایتیهایی را برای پاکبانان ایجاد کرده است.

(  - ) 1۹چهارمین تجمع اعتراضی کارگران شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشورنسبت به عدم تبدیل وضعیت وحذف نشدن شرکت های پیمانکاری،سطح نازل حقوق وعدم
همسان سازی حقوق واعمال تبعیض درپرداخت مقابل مجلس
روز یکشنبه  1۹اردیبهشت برای چهارمین بار از 14اسفند ماه ،+۹۹کارگران شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشوربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل
وضعیت وحذف نشدن شرکت های پیمانکاری،سطح نازل حقوق وعدم همسان سازی حقوق واعمال تبعیض درپرداخت دست به تجمع مقابل مجلس زدند.
تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند :صنعت برق جزو تعهدات حاکمیتی است و نباید مسئولیت مهمی مانند توزیع برق به شرکت های خصوصی سپرده شود تا نیروهای آن تحت عنوان حجمی و
شرکتی با کمترین حقوق استخدام شوند.
نیروهای شرکتی و حجمی شرکتهای توزیع برق کشورافزودند:که حقوق و مزایای آنها به یک سوم نیروهای رسمی میرسد؛ درحالیکه در کار مشابه اشتغال دارند.
آنها اضافه کردند:وزیر نیرو معتقد است که دولت نمیتواند در امور استخدامی شرکت های خصوصی دخالت کند اما واقعیت این است که آقای اردکانیان در سال  ۹۹بخشنامهای را ابالغ کرد که بر مبنای
آن باید تمام نیروهای شرکتی و حجمی ظرف 1سال تبدیل وضعیت شوند اما با گذشته بیش از  1سال از حضور وی در این وزارتخانه ،هنوز معادل نیمی از شرکتیها و حجمیها هم تبدیل وضعیت
نشدهاند.
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نیروهای شرکتی و حجمی معترض توزیع برق ادامه دادند :شرکتهای توزیع به افزایش درآمدهای دولت کمک می کنند و بازوی دولت برای وصول مطالبات و امور دیگر این بخش از صنعت برق
محسوب میشوند ،اما زمانی که صحبت از تبدیل وضعیت استخدامی می شود ،ما را شرکت خصوصی و دارای هیات مدیره مستقل محسوب میکنند!
آنها افزودند :خوشبختانه در بدنه ی مدیریتی وزارت نیرو و توانیر افرادی وجود دارند که با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق موافق هستند اما آقای اردکانیان هم باید با این خواسته
مدیران همراهی کند.

(  - ) 25کارگران هفت تپه بخاطر خلع ید از کارفرما جشن گرفتند
صبح امروز یکشنبه  1۹ا ردیبهشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هنگام ورود به شرکت و مقابل درب ورودی اقدام به پخش شیرینی و جشن و شادی کردند.
روز گذشته خلع ید از کارفرما اعالم شد.
کارفرمای هفت تپه چندین سال است که مشکالت زیادی را به کارگران تحمیل نموده است و به همین دلیل خلع ید از وی به یکی از خواستهای کارگران تبدیل شده بود.
مشکالت تحمیل شده ی صنفی از قبیل تعویق دستمزدها ،عدم پرداخت حق بیمه و تمدید دفترچههای درمانی ،مشکالت مربوط به قراردادها و کارگران فصلی و پیمانی و دهها مشکل دیگر که مستقیما از
سوی کارفرما به کارگران تحمیل شده بود.
در کشمکش چند ساله بر سر تحقق این مطالبات ،کارگران هفتتپه در تقابل جدی با کارفرما قرار گرفتند و برای خلع ید از این سردسته باند مافیایی اختالسگر تالش کردند و اکنون از به نتیجه رسیدن
یکی از خواستههایشان خوشحالاند.
برای کارگران تفاوتی ندارد که کارفرما چه کسی است .خصوصی است یا دولتی .هر کس که علیه منافع کارگران باشد و به حقوق ،کار و معیشتشان تعرض کند علیهاش خواهند ایستاد.

(  - ) 21نامه سرگشاده کارگران شرکتی مراکز بهداشت و درمان شهرستان های غرب تهران دراعتراض به پایمالی حقوقشان
روز یکشنبه  1۹اردیبهشت ،کارگران شرکتی مراکز بهداشت و درمان شهرستان های مالرد ،شهریار ،شهر قدس و رباط کریم با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مسئوالن ذیربط اعتراضشان را نسبت
به پایمالی حقوقشان بقرارزیررسانه ای کردند:
 - 1نابرابری حقوق با اختالف بیش از سه میلیون تومان در ماه (مستندات موجود است)
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 - 2عدم دسترسی به قرارداد کاری (نمونه قرارداد سایر دانشگاهها موجود است)
 - 1عدم دریافت به موقع عیدی و سنوات
 - 4عدم دریافت فوقالعاده ویژه :علیرغم ابالغ نامه شماره  77۰1/25۹مورخ  1۵/15/11۹۹معاون توسعه مدیریت منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت و درمان به کلیه روسای دانشگاههای علوم
پزشکی (مستندات پرداخت دانشگاه های شهید بهشتی ،تهران ،مشهد و مازندران موجود است)
 - 0عدم دریافت حق کرونا :از تیرماه تا اسفندماه ( که پس از اعتراضات مکرر مبلغ بسیار ناچیز تا آبانماه پرداخت شد ).البته آن را هم تا آخرین روز اسفندماه در حساب خودشان نگه داشتند سپس کامال
سلیقهای تقسیم گردید .به عنوان مثال یک بازرس بهداشت محیط شبکه بهداشت مالرد با داشتن بیش از  755پرونده و بازدید از کلیه صنوف در ایام پرمخاطره به جای شش میلیون تومان حق کرونا تا
آبان ماه ،فقط دو میلیون و چهارصد هزار تومان دریافت کرد در صورتی که در سایر دانشگاه ها مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به صورت ماهیانه پرداخت میشود( .مستندات موجود است)
 - 3عدم دریافت کارانه :چهارصد هزار تومان لحاظ شده در قرارداد تحت عنوان کارانه ،تاکنون به هیچ کدام از پرسنل شرکتی شهرستانهای مال رد ،شهریار ،شهر قدس و رباط کریم پرداخت نشده است
(سایر دانشگاهها ماهیانه پرداخت میکنند)
 - 7عدم بهرهمندی از مزایا و کارت رفاهی سامان( :مستندات موجود است)
 - 8عدم اضافه کار( :پرسنل شرکت آوای سالمت اضافه کار دارند)
 - ۹تبعیض در تبدیل وضعیت و جذب( :برخی افراد با پست خدماتی ،به علت داشتن روابط با مسئولین شبکه های بهداشت و معاونت و دانشگاه ایران ،در قسمتهای اداری از جمله دبیرخانه ،کارگزینی،
گسترش ،مالی و… مشغول و جذب می شوند ،ولی افرادی با وجود داشتن مدارک لیسانس و فوق لیسانس از جذب بازمیمانند .به عنوان مثال در شهرستان مالرد اکثر نیروهای شاغل در واحد دبیرخانه و
کارگزینی قبال در قسمت پذیرش و آبدارخانه مشغول بودند ،ولی سفارشی جا به جا شدند .در شهر قدس ،شهریار و… نیز وضعیت به همین منوال است که متاسفانه تبعیضاتی از این دست ،منجر به خشم
سایر پرسنل میشود.

(  - ) 22پیام کارگران کارخانه هپکو به کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت هفت تپه:
ضمن شادباش در ابتدای راهی دشوار هستید
کارگران کارخانه هپکو موفقیت دررابطه با فسخ واگذاری شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت هفت تپه با انتشار پیامی ضمن شادباش به کارگران این مجتمع،افزودند :در ابتدای راهی دشوار هستید.
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در این پیام که روز دوشنبه  25اردیبهشت رسانه ای شده ازجمله آمده است :تالش شما به واسطه استقامتتان جواب داد و توانستید به هدفتان برسید .ضمن خوشحالی بسیار برای این موفقیت ،از این به
بعد نیز باید با تمام توان مراقب سرنوشت شرکت باشید تا در مسیر ترقی و رشد قرار بگیرد .مواظب باشید با دولتی شدن شرکت ،در پی فرار از باتالق بدهی چوب حراج به شرکت هفت تپه نزنند و این
شرکت معظم را از چاله به چاه نیندازند .مراقب باشید بازیچه دست بورس بازان و رانتیها نشود.
هپکویی ها درخاتمه ابراز امیدواری کردهاند صدا ی عدالتخواهی کارگران در تمام نقاط کشور شنیده شود و همه جا شاهد برآورده شدن مطالبات کارگران باشیم.

(  - ) 21ادامه اعتراضات افراد دارای معلولیت نسبت به بیکاری و تصویب قوانین و وعده و وعیدهای رنگارنگ مسئوالن برای بهره برداری تبلیغاتی
روز دوشنبه  25اردیبهشت ،شماری از افراد دارای معلولیت طی گفتگو با رسانه ای برای باری دیگر اعتراضشان را نسبت به بیکاری و و تصویب قوانین و وعده و وعیدهای رنگارنگ مسئوالن برای
بهره برداری تبلیغاتی اعالم کردند.
بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ،ادارات دولتی موظف هستند سهیمه س ه درصدی استخدام معلوالن را رعایت کنند اما این موضوع چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.
اشتغال برای امرار معاش بدیهیترین حق هر انسانی است اما به نظر می رسد که این موضوع برای افراد دارای معلولیت به دست فراموشی سپرده شده است .مشارکت یکی از مطالبات اصلی جامعه
معل والن است که به اقداماتی از سوی مسئوالن ،سایر آحاد جامعه و خانواده آنها نیاز دارد.
اگرچه بر ضرورت حضور این گروه در جامعه تاکید میشود اما مسئوالن و برخی از افراد جامعه به آنها نگرشی منفی دارند و آنها را در انجام امور ناتوان میدانند .بر اساس چنین دیدگاهی ،افراد
دارای معلولیت نه تنها توانایی برخورداری از یک موقعیت شغلی را ندارند بلکه در انجام امور روزانه خود نیز ناتوان هستند .این نگاههای یکجانبه سبب شده تا تواناییها بالفعل آنها نادیده گرفته شود.
آنچه که مشخص است ،معلولیتها و ناتوانیها برای مسئوالن نمود بارز دارد .بسیاری از اعضای جامعه معلوالن در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور سال  ۹۹شرکت کردند ،اگرچه موفق به
کسب نمره حداکثری شدند اما در کمیسیون پزشکی با استناد به بهانههای همیشگی از فرصت اشتغال محروم شدند.
الیحه حمایت از حقوق معلوالن در سومین روز از دی ماه سال  ۹3به تصویب نمایندگان مجلس رسید .در آن بازه زمانی ،نمایندگان مجلس با حداکثر آراء ،ماده 10این الیحهای را تصویب کردند.
براساس این ماده قانونی ،دولت مکلف است حداقل  1درصد از مجوزهای استخدامی رسمی ،پیمانی و کارگری دستگاههای دولتی و عمومی اعم از سازمانها ،وازتخانهها ،موسسات ،شرکتها و
نهادهای عمومی انقالبی و دیگر دستگاههایی که از بودجه کشور استفاده می کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
در تبصره یک این ماده آمده است :سازمانها ،وزارتخانهها ،موسسات دولتی ،شرکتها و نهادهای عمومی انقالبی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص
دهند .سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
همچنین تبصره 2اشاره میکند :باالترین مسئول دستگاه های اجرایی ،نهادهای عمومی غیردولتی ،شهرداریها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند .متخلفان حسب مورد با حکم مراجع
ذیصالح به مجازاتهای مندرج در ماده  4این قانون محکوم میشوند.
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اما تجربه نشان میدهد ،این قانون تنها روی کاغذ نوشته شده و جامعه هدف از مزایای آن برخوردار نیستند .وزارت آموزش و پرورش 45 ،هزار نیروی انسانی در سالهای  ۹7و ۹8استخدام کرد .بر
اساس قانون باید  1255سهیمه برای افراد دارای معلولیت درنظر گرفته میشد اما هیچگاه میسر نشد .این موضوع در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال  ۹۹نیز به شکل دیگری نمود پیدا کرده
است.
حسین جهانبخشی دارای معلولیت کم بینایی است که در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال گذشته شرکت کرد اما فرصت برخورداری از سهیمه  1درصدی را نداشت .او در این رابطه توضیح
داد :من در رشته دبیری جغرافیا شهر «گلیبر» استان آذربایجان شرقی ثبتنام کردم ولی این رشته از سهیمه معلوالن برخوردار نبود .من مجبور شدم به صورت مازاد در آزمون ثبت کنم و حد نصاب
علمی را کسب کردم.
او ادامه داد :کمیسیون پزشکی آموزش و پرورش برای رسیدگی به وضعیت من در دوازهم اسفندماه برگزار شد .اگرچه معرفینامه سهیمه  1درصدی استخدام معلولین از سوی سازمان بهزیستی را در
دست داشتم اما اعضای کمیسیون کوچک ترین توجهی به این موضوع نکردند و از فرصت سنجش توانایی علمی محروم شدم .رفتارها و برخوردهای کمیسیون بسیار ناشایست بود گویا از یک کره دیگر
به روی زمین آمده بودم.
وی تصریح کرد :اعضای کمیسیون اعالم کردند ،خواهان نیروی سالم هستند و نیازی به معلوالن ندارند .آن ها باور داشتند ،معلوالن توانایی معلم شدن و مدیریت کالس درس را ندارند .تمامی دنیا حتی
کشورهای که نسبت به ایران کمتر توسعه یافتهاند ،توجه ویژهای به معلوالن و حقوق آنها میکنند.
سمیه رضوینیا نیز از افرادی است که با چالشهای متعددی روبرو شده است .او توضیح داد :هنگامی که قصد ثبت نام در آزمون را داشتم ،دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کردم تا از محدودیتهای
درنظر گرفته شده اطالع کسب کنم .دفترچه نکتهای درباره ممنوعیت شرکت افراد دارای معلولیت و با شدت خاص نداشت .محدودیت های مثل بینایی یا کوتاه قامتی بیش از حد مانعی برای شرکت در
آزمون بودند .حدود  85درصد از افراد دارای معلولیت که در آزمون پذیرفته میشوند برای اشتغال به مدارس استثنایی فرستاده میشدند.
او ادامه داد :هنگام برگزاری آزمون کوچک ترین مشکلی پیش نیامد حتی دفترچه بریل هم برای من تهیه شده بود .مرحله آزمون کتبی را با موفقیت پشت سرگذاشتم و برای معاینات پزشکی به پزشک
موردنظر مراجعه کردم .به دلیل وضعیت بینایی ،من به کمیسیون پزشکی معرفی شدم تا وضعیت من مورد بررسی قرار گیرد .فقط یک نفر از اعضای کمیسیون یعنی نماینده بهزیستی در جلسه حضور
داشت ،توانایی من را تایید کرد .پس از اخذ تاییدیه ،وارد مرحله مصاحبه شدم .پس از اعالم نتایج نهایی ،به دلیل «عدم واجد شرایط بودن» مردود شدم .من برای پیگیری امور به اداره کل آموزش و
پرورش مراجعه کردم ،مسئوالن برخورد ناشایستی با من داشتند .آن ها در پاسخ به اعتراض من گفتند ،شما معلول هستید و به همین دلیل تایید نشدهاید.
رضوی تصریح کرد :ناامید نشدم و به پیگیری های خود ادامه دادم و به نتایجی رسیدم .پس از مصاحبه عملی ،کمیسیونی متشکل از رئیس دانشگا ه فرهنگیان ایالم ،رئیس اداره کل آموزش و پرورش
استان ایالم ،رئیس آموزش و پرورش کودکان استثنائی ایالم ،یک پزشک و چند عضو دیگر تشکیل میشود .آنها با استناد به یک شیوهنامه که در سال  ۹8توسط دیوان عدالت اداری ابطال میشود،
بینایی من را پایین میدانند و به همین دلیل مردود میشوم.
وی تصریح کرد :هیچکس پاسخگوی اعتراضاتم نیستم .من افرادی را در تهران و کرمان میشناسم که شرایط آن ها درست مطابق با وضعیت من است اما استخدام شدهاند .عملکرد استانها درباره
استخدام معلوالن با یکدیگر متفاوت است.
یکی از اهالی «کالله» استان گلستان که خواست نامش در گزارش منتشر نشود ،درباره وضعیت خود توضیح داد :پس از اینکه مرحله اول را با موفقیت سپری کردم باید مدارک خود را تحویل میدادم.
من به دلیل معلولیت جسمی_حرکتی از واکر استفاده می کنم ،به همین دلیل کمیسیون پزشکی برای بررسی شرایط من تشکیل شد .آن ها به من اعالم کردند ،شرایط خوبی برای استخدام ندارم.
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او ادامه داد :اعضای کمیسیون در جلسه پرسشی درباره توانایی حضور من در روستاها را مطرح کردند ،همانطور که در دوران تحصیالت دانشجویی زندگی خود را به تنهایی مدیریت کردم ،توانایی
زندگی در روستا را نیز دارم.
این متقاضی کار توضیح داد :پای من هیچ ارتباطی با مهارتم در تدریس ندارد .آنچه که مشخص است سهیمه  1درصدی ما نادیده گرفته شده است .اگر مشکل آنها با واکر من است ،حاضر هستم آن را
کنار بگذارم و با عصا به کالس بروم.
ناهید حقیقت نیز دارای معلولیت کمبینایی است که پس از قبولی در آزمون کتبی ،مشکالتی گریبانگیر او میشود .او تصریح کرد :من برای دبیری زبان انگلیسی در زاهدان ثبتنام کردم .سهیمه 1
درصدی برای این فرصت شغلی درنظر گرفتند اما تنها برای یک نفر آقا تعریف شده بود .به همین دلیل ،من به صورت سهیمه آزاد در آزمون استخدامی ثبت نام کردم و در آزمون کتبی حد نصاب را
کسب کردم.
وی ادامه داد :تحویل مدارک با موجی از تضعیف روحیه روبرو شدم .آن ها اعالم کردند ،من به دلیل معلولیت حق استفاده از سهیمه افراد عادی را نداشتهام در حالیکه هیچ سهیمهای برای زنان درنظر
نگرفته بودند .من در مصاحبه شرکت کردم و به تمام پرسش ها پاسخ دادم اما نتیجه نهایی از مردود شدن من حکایت میکرد .من نسبت به آنچه که بر من اتفاق افتاده ،اعتراض کردم اما تاکنون کسی
صدای من را نشنیده وهیچکس پاسخگوی من نبوده است.
او با اشاره با سوابق خود گفت :من سابقه تدریس در م دارس غیرانتفاعی را دارم اما به دلیل تعدیل شدن نیروها ،کار خود را از دست دادم .همچنین حدود یک سال و نیم معاون آموزشی دبستانی
غیردولتی بودم .من در سیستان و بلوچستان به دنیا آمده و بزرگ شدهام و از سهمیه استان خود محروم هستم .کسی که از سهیمه درنظر گرفته شده استفاده میکند ،ساکن این استان نیست و اهل خرمآباد
است.
شعار معلولیت محدودیت نیست را بارها و بارها شنیده ایم اما در عمل آن چیزی که وجود دارد خالف این شعار است و با یک نگاه اجمالی میبینیم که این قشر از جامعه با محدودیتهای بیشماری دست
و پنجه نرم میکنند و از حقوق و مزایای قانونی که برای آنها تعریف شده است ،محروم هستند .اشتغال برای افراد دارای معلولیت فقط اهرم کسب درآمد نیست بلکه فرصت حضور در جامعه و
جلوگیری از گوشهنشینی آنها را فراهم میکند .نگاه فرهنگی در جامعه نسبت به اشتغال معلوالن به گونهای عمل کرده است که افراد دارای معلولیت توان کار کردن را ندارند و شغلهای پایین از منظر
اجتماعی به دلیل نگاههای ترحمآمیز به آنها اعطا میشود.

(  - ) 24تجمع اعتراضی کارگران پیمانی مترو شیراز نسبت به عدم پرداخت  3ماه حقوق و تبعیض در پرداخت حقوق مقابل ساختمان قطار شهری
روز سه شنبه  21اردیبهشت ،کارگران پیمانی مترو شیراز برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت  1ماه حقوق وتبعیض در پرداخت حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان
قطار شهری در کالنشهر شیراز زدند.
یکی از کارگران حاضر دزتجمع که 0سال سابقه کاری درمترو شیراز داردبه خبرنگاریک رسانه محلی گفت:قطار شهری شیراز حدود  1555نیرو دارد و  22ایستگاه در سطح شهر تا کنون افتتاح شده
است که  115نفر پاکبان و  25نفر سکوبان مشغول به کار هستند.
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وی افزود :این 105نیرو که جز زحمتکش ترین رده در این سازمان هستند سه ماه پیش آخر ین دریافتی حقوق را داشته اند و هنوز با گذشت دو ماه از سال جدید حقوقی دریافت نکرده اند.
این کارگر درباره قراردادکاریشان گفت :نوع عضویت این نیروها پیمانکاری حجمی است و معموال هر ساله پیمانکار تغییر می کند لذا دردسر های خاص خودش را دارد.
وی با بیان اینکه نیروهای پاکبان ساعت  0صبح باید در محل کار باشند و شرکت پیمانکار حق غذا ،اضافه کاری و حق ایاب و ذهاب را یا پرداخت نمی کند و یا به صورت صحیح تسویه نمی کند،
خاطرنشان کرد :در صورتی که بقیه نیروهااز این حق برخوردار هستند و شرایط کاری بهتری دارند.
اوادامه داد :به پی مانکار در این خصوص اعتراض خود را بیان کردیم و در جواب می گوید که سازمان قطار شهری پرداخت نکرده است؛ به سازمان قطار شهری مراجعه می کنیم در جواب می گوید که
پیمانکار پیگیر نیست لذا همه مشکالت به دلیل واسطه گری در امر استخدام و یا همان پیمانکاری است.
وی تصریح کرد :شرکت پیمانکار قبلی به ما اینطور عنوان کرد که قانون این است که باید از نیرو ها نامه ای برای تسویه حساب دریافت کند تا سازمان قطار شهری شیراز بودجه را بدهد؛ عیدی ها و
بیمه را مختل کرد و همه امکانات نیروها را بدون اینکه نامه ای از ما بگیرد ،از سازمان گرفت و رفت!
وی با اشاره به اینکه از پیمانکار قبلی به اداره کار شکایت کردیم،اضافه کرد :پیمانکار به صورت علنی گفت که “ پول دارم و همه را با پول می خرم و هیچ کاری نمی توانید کنید” لذا در نتیجه پیگیری
ما به هیچ جایی نرسید.
وی در خصوص شرایط نیروهای پیمانکاری حجمی بیان داشت :ساعت کاری در یک شیفت  0صبح تا ساعت  14است در صورتی که نیرو های قرار دادی از ساعت 7و  15دقیقه به محل کار مراجعه
می کنند ،از تمامی حقوق و مزایا برخوردار هستند و حتی حقوق سه برابری نسبت به عضویت پیمانکاری حجمی دارند.
وی با تاکید بر اینکه عدم پرداخت س ه ماهه حقوق باعث شده تا زندگی همکاران مختل شود و دچار سختی شوند ،اظهار داشت :مطالبه ما این است که نوع عضویت ما از پیمانکاری حداقل به شرکتی
تغییر پیدا کند؛ زیرا نیروی پیمانکار حجمی برای پرداخت حقوق هر ماه استرس دارد.

(  - ) 20تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان نسبت به ماه ها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری
روزچهارشنبه  22اردیبهشت،جمعی از کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان با برپایی تجمع مقابل استانداری خوزستان اعتراضشان را نسبت به ماه ها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی بنمایش گذاشتند
وخواهان بازگشت بکار وپرداخت مطالباتشان شدند.
تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:حدود  8ماه پیش به بهانه اینکه میخواهند فاز دوم کارخانه را راهاندازی کنند با حدود  155نفر از کارگران تسویه مالی کردند و به آنها گفته شد بعد از چند
روز به کار برمیگردید ،ولی با گذشت  8ماه اجازه بازگشت به کار و ورود به شرکت را نمیدهند و بهجای توسعه شرکت اقدام به فروش تجهیزات کردهاند.
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یکی از کارگران افزود :در کنار حدود  155کارگر بیش از  255کارگر دیگر از دهه  85و  ۹5مطالبات مالی و بیمهای دارند .سالهای متوالی بیمه و حقوق این کارگران بهصورت ناقص پرداخت
میشد و تسویه مالی اخیر نیز بر اساس حقوق سال های گذشته بوده و در پرداخت آن تورم سالیانه منظور نشد.
کارگران معترض افزودند:از سال  80بیمهها و حقوق بهصورت ناقص پرداخت میشد  .ما قرارداد با شرکت داریم ،چرا اجازه بازگشت به کار را نمیدهند.
یکی از کارگران نیز گفت :سهامداران نیز از فروش قطعات و تجهیزات کارخانه اطالع ندارند و رئیس هیأت مدیره شرکت لولهسازی خوزستان کارخانه را به مرز نابودی کشانده است.

(  - ) 23ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به در خطربودن امنیت شغلیشان بدلیل صدور پیاپی مجوز واردات ماشین آالت معدنی
«وقتی میتوانیم بسازیم ،چرا واردات!؟»
روز دوشنبه  20اردیبهشت ،کارگران کارخانه هپکو اراک اعتراضشان را نسبت به در خطربودن امنیت شغلیشان بدلیل صدور پیاپی مجوز واردات ماشین آالت معدنی،ابرازکردند.
هپکویی های معترض به خبرنگار رسانه ای گفتند«:وقتی میتوانیم بسازیم ،چرا واردات»!
کارگران هپکو اراک مدتهاست که از مسئوالن وزارت صمت ،خانه معدن و نمایندگان مجلس درخواست دارند واردات ماشینآالت معدنی را متوقف کنند؛ حداقل از زمانی که تکلیف تهاتر بدهی
 1255میلیارد تومانی این مجموعه در اسفند س ال قبل مشخص شد ،کارگران یکصدا فریاد زند حاال زمانش فرا رسیده که واردات را متوقف کنید و از هپکو حمایت نمایید تا بار دیگر روی پای خود
بایستد و رونق بگیرد.
کارگران این مجموعه با اشاره به دستورالعملی که وزارت صمت در نوزدهم اردیبهشت خطاب به استانهای مختلف ابالغ کرده ،میگویند :هرچه می
گوییم مسئوالن برعکس عمل میکنند ،یا ما خوب نمیگوییم یا…

(  - ) 27تجمع اعتراضی کارگران خدماتی آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت به کاهش حقوق بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقابل اداره کل
روز شنبه  20اردیبهشت،جمعی از کارگران خدماتی آموزش و پرورش(رسمی  ،پیمانی و قراردادی) استان اصفهان برای اعتراض به کاهش حقوق بر
اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقابل اداره کل آموزش وپرورش این استان اجتماع کردند.
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رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان نیز در خصوص دلیل تجمع ا عتراضی نیروهای خدماتی مدارس مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان،به خبرنگاریک رسانه محلی
گفت :حقوق دریافتی این گروه از نیروها از حدود دو میلیون و 855هزار تومان در سال گذشته به سه میلیون و  055هزار تومان در سال جاری افزایش یافت که بسیار اندک است.
وی افزود :میزان دریافتی کارگران چهار تا پنج میلیون تومان در ماه است ،اما نیروهای خدماتی آموزش و پرورش حقوقی معادل دو میلیون و 055تا سه میلیون دریافت میکنند که این مبلغ با توجه به
نرخ تورم و مشکالت اقتصادی کفاف زندگی معمولی آنها را نمیدهد.
او تصریح کرد :اعتراض نیروهای خدماتی مدارس به اداره کل آموزش و پرورش استان این است که آنها جزو گروه کارگران و کارمندان محسوب نمیشوند و مزایای هیچ کدام از این گروهها را
ندارند؛ البته این مسئله در کل کشور فراگیر است و نیروهای خدماتی همه مدارس خواستار رسیدگی به این موارد هستند.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان گفت :از سوی دیگر به تازگی احکام جدیدی صادر شده که طبق آن ها بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبلغی از حقوق این نیروها
کسر و حق لباس و حق سرایداری آنها حذف شده است.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر هم ه مزایای نیروهای خدماتی مدارس حذف شده است ،افزود :نمایندگان آنها در استان اصفهان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کرده و درخواستهای خود را
به صورت مکتوب ارائه کردند که با امضای مدیرکل برای رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش ارسال شد.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان خاطرنشان کرد :حدود چهار هزار و  055نفر نیروهای خدماتی در مدارس استان اصفهان خدمت میکنند که تعدادی از آنها قراردادی ،عدهای
پیمانی و تعدادی هم رسمی هستند ،برای رسیدگی به درخواست های این نیروها مسائل آنها به صورت مکتوب نامهنگاری و به وزارت آموزش و پرورش انتقال داده شد تا مسئوالن این وزارتخانه برای
افزایش حقوق و تحقق درخواستهای آنها رسیدگی الزم را انجام دهند.

(  - ) 28ادامه اعتراضات کارگران خط  5مترو تهران نسبت به باال کشیدن بخشی از حقوقشان وعدم پرداخت بموقعش
روز شنبه  20اردیبهشت،کارگران خط  0مترو تهران درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به باال کشیدن بخشی از حقوقشان وعدم پرداخت بموقعش بیانیه ای بقرارزیر منتشرکردند:
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*چندتن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد 22اردیبهشت ،درخواست نامه مطالبات عقب افتاده کارگران ورانندگان را درشورای شهر وشهرداری به ثبت رساندند.
به نام خدا
ریاست محترم شورای شهر تهران:
جناب آقای مهندس محسن هاشمی
با سالم و احترام
به استحضار می رساند ما رانندگان و کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در چند سال اخیر بارها نسبت به:
_ 1بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان شهردار ی با پرسنل شرکت واحد از طرف مسولین شهری و مدیران شرکت واحد ،مانند « افزایش حق جذب  ۰5درصد و  ۱۵درصدی شرایط محیط کار که در
سال گذشته به کارکنان شهرداری پرداخت گردید ولی کارگران شرکت واحد را از آن محروم نمودند» یا« عدم اختصاص تسهیالت در بخش درمان همچون دیگر کارکنان شهرداری بخصوص در بخش
دندان پزشکی  ،با توجه به اینکه درمانگاه شرکت واحد را هم شهرداری قبضه نموده است ،همچنین « شارژ بن کارت به مناسبت روز کارگر  1۱55که به تمام کارگران زیر مجموعه شهرداری غیر از
کارگران شرکت واحد پرداخت گردید» « توقف تسهیالت بالعوض مسکن»
_2تعویق مطالبات قانونی که از حقوق مکتسبه کارگران بوده ،توسط مدیریت محترم؛ میتوان به « بی توجهی ایشان به بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل که در سال گذشته مجوز آن از طرف
شهرداری صادر گردید »یا اینکه « به تعویق افتادن لباس کار برای سه سال اخیر یعنی سالهای 11۹8،11۹۹و  » 1۱55یا « تعویق هشت ماهه شیر و کیک » و « همچنین عدم استمرار در پخش اقالم
پیشگیری از شیوع ویروس کوید 1۹مانند ماسک و مواد ضد عفونی» ؛ توضیح اینکه از شروع شیوع بیماری تا کنون دو مرتبه برای تهیه اقالم بن کارت مبلغی شارژ گردید که با توجه به ادامه دار بودن
شیوع بیماری کافی نمی باشد؛
با جمع آوری طومار ،اعتراض قانونی خود را به محضرتان رسانیده انیم که میتوان به شماره نامه های  111۹۵مورخ  151۵1/1۰٫ ، 2۱/۹/11۹۹مورخ  17/15/11۹7ثبت شده در دبیرخانه شورای
شهر و نامه های ثبتی در دبیر خانه شهرداری به شماره های  ۹1۰۹۵2مورخ  1۱8۱۵۱7 ،2۱/۹/11۹۹مورخ  2۱/12/11۹8اشاره نمود .متاسفانه تا به امروز هیچگونه پاسخی به نامه ها از طرف
شهرداری داده نشده است حتا در چند مورد مراجعه حضوری به دبیرخانه شهرداری و بازرسی شهرداری با پاسخ های بی ربط مانند اینکه شهرداری پاسخگو نیست ،شهرداری منتظر پاسخ مدیریت
شرکت اتوبوسرانی می باشد و در آخر با کمال بی تفاوتی اعالم داشتند ،پاسخ محرمانه است ،یا اینکه شهرداری هیچگونه پاسخی به اینچنین درخواست هایی نمی دهد .آیا اینگونه رفتارها تکریم ارباب
رجوع است؟
در حالی که پرسنل زحمت کش شرکت واحد مسولیت خ طیر حمل و نقل عمومی را بعهده دارند و با مشقات فراوانی روبرو هستند بخصوص در دوران شیوع مرگبار ویروس کوید 1۹همچنان در خط
مقدم خدمت رسانی به شهروندان محترم تهرانی حضور مستمر داشته واین درحالی است که از ابتدای شیوع ویروس ،شهرداری تهران براساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا بخش نامه هایی
بجهت دورکاری یا کاهش ساعت کاری کارکنان مجموعه شهرداری صادر نموده درصورتی که رانندگان و کارگران شرکت واحد از این امر مستثنی و محروم شده اند،با توجه به مورد فوق به نظر شما
آیا پرسنل شرکت واحد در خور پاداش نیستند!؟ در راستای ایمن نمودن بخش حمل و نقل عمومی ازحضرتعالی درخواست داریم که دستورات الزم به جهت اولویت بندی تزریق واکسن کوید 1۹همچون
پاکبان های شریف را مبذول فرمایید ،الزم به ذکر است که در این دوران شیوع عالم گیر ویروس چندین تن از رانندگان براثر ابتال به آن به رحمت الهی پیوسته اند.
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ما رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تقاضای رسیدگی و دستورات الزم برای اجرای درخواست های خود را داریم و اعالم می نماییم که برای احقاق حق قانونی از تمام
ظرفیت قانونی برای هر گونه اعتراض مانند روشن کردن چراغ اتوبوس ها در خطوط  ،پیگیری دسته جمعی در مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری و همچنین اصل  27قانون اساسی را برای خود
محفوظ می داریم.
در پایان صمیمانه از کسانی که در راستای احقاق حق رانندگان و کارگران قدم برخواهند داشت و تالش برای مرتفع کردن مشکالت کارگران می نمایند کمال سپاسگزاری و تشکر را داریم.
برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

(  - ) 2۹بیانیه وکالی پرونده متهمان هفت تپه درحمایت از فرزانه زیالبی
وکالی پرونده متهمان هفت تپه،نعمت احمدی،امیر رئیسیان،سید جمال ادین حیدری منش ،سید حسین تاج با ان تشار بیانیه مشترکی حمایت خودرا از فرزانه زیالبی در رابطه با احضار ایشان به دادسرای
اهواز اعالم کردند.
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اسماعیل بخشی در این رابطه پیش ازاین نوشته بود:ضربه به کارگران هفت تپه بعد از جشن پیروزی همچنان ادامه دارد بعد از بستن آب مزارع اینبار فرزانه زیالبی وکیل ،با دو اتهام اجتماع و تبانی و
تبلیغ علیه نظام فراخوانده شده است.
(  - ) 15دومین روزاعتصاب وتجمع کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه و برخورد های وحشیانه شهردار
روز یکشنبه  23اردیبهشت برای دومین روز متوالی،کارگران شهرد اری لوشان دست از کار کشیدند و با برپایی تجمع مقابل ساختمان بر شهرداری این شهر دراستان گیالن اعتراضشان را نسبت به عدم
پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه و برخورد های وحشیانه شهردارمبنی زیر گرفتن یک کارگر حق طلب با ماشین وکشیدن گوش کارگر حق طلب دیگربنمایش گذاشتند.
کارگران خشمگین ومعترض شهردار لوشان به خبرنگار رسانه ای گفتند :دلیل اعتراضشان عالوه بر وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و بیمهای حدود  85نفر از کارگران این شهرداری ،توهین
شهردار در برخورد با کارگران قدیمی شهرداری بوده است.
آنها در تشریح جزئیات این خبرافزودند :صبح روز شنبه (20اردیبهشت ماه) در اولین روز از اعتراض کارگران مجموعه کارگران و کارکنان شهرداری لوشان مقابل ساختمان شهرداری؛ شهردار
برخورد توهین آمیزی با چند تن از کارگران خدماتی در محوطه حیاط وداخل ساختمان انجام داد که واکنش اعتراضی کارگران را بر انگیخت.
کارگران در ادامه گفتند :حوالی ساعت شش صبح روز گذشته که اعتراض کارگران شکل گرفت ،شهردار حین ورود به ساختمان شهرداری وقتی با با کارگران معترض مواجه شد و به دلیل شدت
عصبانیت ،با خودرو در محوطه پارکینگ شهرداری بعد از یک مانور ،با یکی از کارگران خدماتی برخورد کرد بط وریکه همزمان الستیک خودرو با برخورد به سیم خاردار ترکید .همزمان شهردار
بدون توجه به کارگر حادثه دیده با ضربه در نگهبانی ساختمان واحد نقلیه وارد ساختمان شهرداری شد و با کشیدن گوش یکی از کارگران خدماتی شروع به تهدید و متفرق کردن همه کارگران کرد.
یکی از کارگر ان با بیان اینکه کارگران شهرداری لوشان در واکنش به این اقدام از صبح دیروز دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردهاند ،افزود :برای پیگیری حقوقی این موضوع
قصد داریم در روزهای آینده اعتراض خود را در صورت بیتوجهی اعضای شورای شهر به مقابل ساختمان دادسرای لوشان انتقال دهیم.
او در تکمیل سخنان خود گفت :شهریور ماه سال  ۹8شهردار وقت به همراه سه نفر از اعضای شورای شهر به اتهام تخلفات مالی بازداشت شدند و شهرداری تا شهریور ماه سال پیش با دو سرپرست
اداره میشد .از شهریور ماه سال پیش با ورود شهردار جدید عالرغم وعدههای داده شده مبنی بر بهروز شدن حقوقها متاسفانه هیچ تغییری در روند پرداخت حقوقها ایجاد نشده است .پرداخت حقوق در
هر یک ماه یکبار در حالی انجام میشود که شهرداران سابق نیز هر ماه به ما یک حقوق میدادند.
او اضافه کرد:شهرداری لوشان دستکم  3ماه حقوق به کارگران بدهکار بوده و آخرین حقوقی که دریافت کردهایم اخیرا بوده که مربوط به آبان ماه سال  ۹۹بوده که به صورت پایه حقوق بدون
اضافهکاری پرداخت شده است .همچنین شهرداری در پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی معوقات حدودا دوساله دارد که از سال  ۹5به صورت ناقص پرداخت شده است.

(  - ) 11کنش های کارگران شهرداری جهرم در اعتراض به عدم پرداخت  6ماه حقوق وماه ها حق بیمه
روز یکشنبه  23اردیبهشت ،کارگران شهرداری جهرم دراستان فارس از کنش های دامنه دارشان در اعتراض به عدم پرداخت  3ماه حقوق وماه ها حق بیمه ،خبردادند.
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ج معی از کارگران شهرداری جهرم از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه عدم دریافت شش ماه حقوق خبر دادند و به خبرنگار رسانه ای گفتند :در این اوضاع اقتصادی و علیرغم تهدید کرونا ،حقوق
کارگران شهرداری جهرم که تحت مسئولیت یک پیمانکار فعالیت دارند شش ماه به تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختیها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.
کارگران شهرداری جهرم که از آذر ماه سال گذشته ( )۹۹حقوق خود را از کارفرما ریافت نکردهاند ،باتوجه به اوضاع معیشتی خود در این شرایط کرونایی گفتند :ما باید برای دریافت معوقات مزدی
خود دوندگی کنیم؛ کارفرما ادعا می کند منابع مالی ندارد و نهادهای باالدستی همانند شهرداری و شورای شهر نیز هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.
این کارگران با بیان اینکه سخت ترین کار را در این شرایط نامناسب انجام میدهیم و کار ما برای حفظ آرامش و نظافت شهرها بسیار مهم است ،افزودند :باید شهردار ،شوراهای شهر ،استانداریها و
حتی مقامات استانی با نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری به فکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آنها اختصاص دهند.
آن ها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود اظهار داشتند :عالوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها ،کارگران در زمینه پرداخت حق بیمهها نیز با مشکل روبرو هستند.
کارگران شهرداری جهرم با بیان اینکه در استان فارس زندگی می کنیم و توقع داریم مسئوالن بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما رسیدگی کنند ،گفتند :حدود شش ماه دستمزدمان به تاخیر
افتاده ،ما از شهردار در مقام کارفرمای اصلی انتظار داریم چاره ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار پیمانکاری شهرداری بیاندیشد.
از راه پروانه و جواز ساختمان است که به دلیل رکود در حوزه مسکن ساخت و ساز کم شده است.

(  - ) 12تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی کشور نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس برای سومین روز متوالی
روز دوشنبه  27اردیبهشت برای سومین روز متوالی،جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی کشورازجمله معلمان نهضتی تک شاگردی فعال شهرستان شفت به تجمعشان مقابل مجلس برای پایان
دادن به بالتکلیفی شغلیشان ادامه دادند.
بنابه گزارش رسانه ای شده ،جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی شهرستان شفت در استان گیالن از عصر روز شنبه با سفر به پایتخت در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی حاضر شده و
خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.
بنابه گفته تجمع کنندگان سوابق کاری آنها به قبل از سال 11۹2برمی گردد اما هنوز وضعیت شغلی انها مشخص نشده و بالتکلیف هستند.
به گفته یکی از آموزشیاران؛ سالها در مناطق کمتر توسعهیافته شفت ازجمله مناطق امامزاده ابراهیم و سیاهمزگی شفت دوران سخت و مشقتبار آموزش برای افراد کمسواد و بیسواد را سپری کردهاند
اما همچنان علیرغم وعده های پیشین مسئوالن و نمایندگان مجلس برای ساماندهی ،همچنان مشکل آنها مرتفع نشده است.
وی با ناعادالنه خواندن وضعیت شغلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مقایسه با نیروهای حقالتدریس پیش دبستانی و سرباز معلمان ،گفت :بعد از تجمعات مختلف مقابل ساختمان مجلس و پیگیری
اعضای کمیسیون آموزش متاسفانه تا امروز نتیجهای از عملکرد نمایندگان منتخب مجلس نگرفتهایم.
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او افزود :در بدو شروع به کار به ما گفته بودند پس از  2سال کار در نهضت سوادآموزی ،در وزارت آموزش و پرورش استخدام میشویم اما حاال بعد از 10سال پشت سد آزمون جا ماندهایم.
این آموزشیار با بیان اینکه پیش از این آموزش و پرورش برای سایر گروهها مثل سرباز معلمان ،حقالتدریسیها و . .آزمون را حذف کرد ،در ادامه افزود :نباید در مورد آموزشدهندگان نهضتی
تبعیض روا میداشتند .آموزشدهندگان نهضت سال ها با کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی کشور کار کرده اند و استحقاق توجه بیشتر را از مسئوالن داشتند نه اینکه بعد از سالها خدمت
شغلمان را از ما بگیرند و ما را به حال خود رها کنند.

(  - ) 11راهپیمایی صدها کارگرمعدن آسمینون منوجان در سطح شهر وتجمع مقابل فرمانداری برای اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن
روز یکشنبه  27اردیبهشت ،صدها کارگرمعدن آسمینون منوجان باری انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بیک اری تحمیل عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری وبخطرافتاند امنیت شغلیشان
وعدم پرداخت حقوق وحق بیمه فروردین ماه و وعده های توخالی مسئوالن دست به راهپیمایی در سطح شهروتجمع مقابل فرمانداری شهرستان منوجان زدند.
تجمع کنندگان شعارمیدادند:فرماندار حیا کن صندلی رو رها کن
خبرها حاکی از حمایت اهالی شهر از کارگران معدن آسمینون منوجان می باشد.
خاطرنشان میشود که  1255کارگر معدن آسمینون منوجان چند ماه هست که با بیکاری،نداشتن قراردادکار وعدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن درحال دست وپنجه نرم
کردن هستند.
درهمین رابطه روزسه شنبه  28اردیبهشت،یکی از کارگران معدن آسمینون منوجان به خبرنگاررسانه ای گفت :مشکالت معدن آسمینون منوجان که توسط شرکت فاریاب بهره برداری می شود ،از سه
سال پیش آغاز شد که به برخی از آنها از جمله عدم اجرای طرح طبقه بندی شغلی ،انباشت حقوق معوق ،لغو سرویس ایاب و ذهاب کارگران و عدم پرداخت حق اوالد می توان اشاره کرد.
وی افزود :برخی از کارگران که بر روی دستگاه های معدن کار می کنند را مجبور کرده اند که به میزان  15درصد از دستگاه ها را ضمانت نامه بانکی ارائه دهند که گاها ارزش این ضمانت نامه ها
به  055میلیون تومان می رسد!
اواضافه کرد :هزینه ای که برای غذای کارگران در این معدن پرداخت می شود  1555تا  1055تومان است که هزینه خرید تنها یک نان است.
او همچنین در خصوص بیکار شدن کارگران در سال جدید گفت :مالک خصوصی معدن علی رغم مصوبات شورای تامین از پرداخت حقوق کارگران پرهیز می کرد تا اینکه در اسفند سال  ۹۹شرکت
را تعطیل کرد و یک ماه کارگران بیکار ماندند و پس از رایزنی ها قرار بر این شد که از ابتدای اردیبهشت مشغول به کار شویم که مدیریت شرکت اعالم کرده یک قرارداد یک ماهه با کارکنان بسته
می شود و از ابتدای خرداد بایست ی با پیمانکار قرار داد ببندید نه شرکت اصلی که بهره بردار فعلی معدن است.
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وی با بیان اینکه کارفرما تهدید کرده بود که در صورت امضا نکردن قرارداد با پیمانکاران ،شرکت را تعطیل خواهد کرد ،بیان کرد :پس از تعطیل شدن مجدد معدن ،امروز جلسه ای با حضور برخی
مسئولین بر گزار شد که در آن بر لزوم رعایت حقوق کارگران تاکید شد که در آن مقرر گردید سرویس های ایاب ذهاب ،حق اوالد و تمدید قرارداد توسط شرکت بهره بردار لحاظ شود که متاسفانه رییس
شرکت مصرانه تا آخرین لحظات جلسات بر تصمیم خود مبنی بر عدم تمدید قرارداد با کارگران پافشاری کرد و گفت آنها باید با پیمانکاران قرارداد بندند وگرنه شرکت را تعطیل می کند.
او درپاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا کارگران از انعقاد قرارداد با پیمانکاری غیر از شرکت بهره بردار مخالف می کنند،چنین گفت :مادامی که ما با خود شرکت اصلی به عنوان مالک معدنی که از
سوی دولت به او واگذار شده ،قرارداد داریم امنیت شغلی مان تا زمان وجود منابع معدنی در این معدن برقرار است و به کار خود ادامه می دهیم اما اگر زیر نظر پیمانکار برویم ممکن است بعد از یک
سال شرکت مالک با آن پیمانکار قرارداد نبندد و ما را به این خاطر که کارگر او نبودیم نپذیرد و اخراج شویم.
وی همچنین به تجربه های تلخی که در گذشته توسط این دست پیمانکاران رقم خورده اشاره کرد وادامه داد :برخی از این پیمانکاران در معدن مشغول به کار بودند که حق بیمه و حقوق روزهای تعطیل
مانند جمعه ها را پرداخت نمی کردند و می گفتند چون ک ار نکرده اید یا یکی از پیمانکارهای فعلی در روزهای اخیر چندین نیروی خود را به راحتی اخراج کرده است که اسناد آن را در اختیار شما
خواهیم گذاشت .می خواهند ما را زیر نظر پیمانکارهایی ببرند که هماکنون در حال اخراج کارگران هستند!
اودرپایان گفت :کارگران منتظر هست ند که کارفرما نسبت به تمدید قراردادها با شرکت اصلی اقدام کند در غیر این صورت گفته اند که ممکن است دست به اقدامات دیگری بزنند.

(  - ) 14پایان موفقیت آمیز اعتراض  0روزه کارگران معدن آسمینون منوجان براساس توافقنامه
پنج شنبه شب (  15اردیبهشت) ،کارگران خشمگین معدن آسمینون منوجان پس از  4روزبنمایش گذاشتن عزم راسخشان برای احقاق حقوق برحقشان با همراهی خانواده های واهالی منطقه براساس یک
توافقنامه  18ماده ای با کارفرما به اعتراضاتشان خاتمه دادند و تونل منوجان در مسیر جاده اصلی بندرعباس -جنوب کرمان – سیستان بلوچستان بازگشایی شد.
براساس گزارشات منتشره،شب گذشته در جلسه ای با حضور کارفرما ونمایندگان کارگران و تعدادی از مسئولین دولتی از جمله فرماندارو رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان
خواسته های کارگران بقرارزیرمورد پذیرش رییس شرکت بهره بردارمعدن گرفت:
– مقرر گردید قراردادهای کارگران بصورت یکساله منعقد شود
– قرارداد طبق روال گذشته فقط با شرکت معادن فاریاب صورت پذیرد
– طرح طبقه بندی مشاغل باید اجرا شود و کمیته طرح طبقه بندی ظرف یک هفته آینده انجام گیرد
– طرح محدودیت حق اوالد برداشته شود
– مدیران معدن از میان نیروهای بومی و متخصص منطقه که داری مقبولیت نزد کارگران هستند تعیین گردد
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– سرویس ایاب و ذهاب باید فراهم و از ظرفیت حمل و نقل برابر قانون حق تردد داده شود
– وضعیت بیمه بیکاری کارگران حل و فصل گردد
– قرارداد کارگران در اسرع وقت منعقد گردد
– ایمنی در محل کار به صورت کامل رعایت گردد
– مقرر گردید سفته بعنوان تضمین برای استفاده ماشین االت با تایید چک لیست کارشناسی اخذ و کمیته فنی ارزیابی ماشین االت تشکیل شود
– مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به انتصاب مدیر واحد نیروی انسانی معدن اقدام شود
– حضور حیدری بیزنو در معدن ممنوع می باشد
– مقرر گردید از بعضی از کارگران که قطع عضو و مصدوم شده اند توسط کارفرما مالقات و دلجویی شود

ضمیمه ها:

*  -کانون نویسندگان ایران  ۳3ساله شد
همان ارادهی جمعی که در  11۱7نویسندگان مستقل و مخالف سانسور را گرد هم آورد ،در این  ۵1سال تنها با باور خلل ناپذیر به ناوابستگی به قدرت ،دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان ،مخالفت با
سانسور و تالش آگاهانه برای این سه هدف برقرار مانده است.
در این  ۵1سال کارنامهی حکومت ها سانسور و منزوی کردن نویسندگان مستقل و ایجاد محرومیتهای گوناگون برای آنها ،تخریب چهرهی ن ویسندگان و نهادهای روشنفکری مستقل ،بازجوییهای پیدرپی
و بازداشت و به زندان افکندن و قتل نویسندگان و دگراندیشان بوده است؛ کارنامه ای که حول دو محور سرکوب و به حاشیه راندن صداهای مستقل و ایجاد و تقویت صداهای خنثی یا همسو با قدرت شکل
گرفته و همچنان نیز حول همین دو محور میچرخد.
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در سراسر این سالها و در کنار مبارزهی مداوم کانون نویسندگان ایران برای تحقق هدفها و آرمان های مندرج در منشورش ،سرکوب و سانسور حکومتی نیز چهره دیگر کرده و شکلهایی پیچیدهتر به
خود گرفته است .سانسور از مرحلهی حذف آشکار اثر و نویسن ده فراتر رفته و حکومت کوشیده بی آنکه خود به میدان بیاید به مدد روشهای دیگر زمام اختیار همهی عرصههای حیات فردی و اجتماعی را
در دست بگیرد :عرصهی عمومی فعالیت برای افراد ،انجمنها ،اتحادیهها و نهادهای مستقل تنگتر شده و عرصههای «نسبتا باز» به افرادی سپرده شده که از هر نوع تقابل با قدرت پرهیز میکنند یا با آن
همسو هستند؛ مرز میان نویسندهی مستقل و غیرمستقل مغشوش شده؛ تخریب چهرههای مستقل و معترض از دایرهی رسانههای حکومتی فراتر رفته و شاخههایش را در فضای مجازی و حقیقی گسترده
است؛ ملغمهای از نقد و تخری ب انسجام هر حرکتی را نشانه گرفته و کسانی را خواسته و ناخواسته به بازوی سرکوب بدل کرده است.
در این فضای مغشوش و تاریک ،اتخاذ موضعی آگاهانه و ریشه دار و پای فشردن بر آن راهگشا است؛ چنانکه کانون نویسندگان ایران در برهههای مختلف با به کار گرفتن آگاهانهی منشور خود از
فضاسازیها به سالمت عبور کرده و همزمان با دیگر شدن چهرههای سرکوب ،آگاهانه خود را متحول کرده است .نمود نظری این تحول در سیری آشکار است که از مرامنامهی دورهی اول آغاز میشود و
به مطالبهی «آزادی بیان» در موضع کانون در دورهی دوم میرسد و سرانجام به «آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان» در منشور دورهی سوم میانجامد .در ساحت عمل نیز افزایش
سرکوبها استوارتر شدن اعضای کانون را در پی داشته است :کمیتهی تدارک برگزاری مجمع عمومی در هنگامهی قتلهای سیاسی زنجیرهای تشکیل میشود که تهدید و سرانجام قتل دو تن از اعضای آن،
دمحم جعفر پوینده و دمحم مختاری را در پی دارد ،کانون نویسندگان ایران درست پس از این هشدار خونین احیا میشود و در سراسر سال های بعد از آن زیر فشار امنیتی و با وجود به بند کشیده شدن اعضایش
به فعالیت مستمر خود ادامه میدهد .سال گذشته نیز گرچه بیماری همه گیر و به زندان افکندن دو تن از اعضای هیئت دبیران ،رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین ،و کیوان باژن ،عضو پیشین هیئت
دبیران ،روزهایی سختتر را برای اعضای کانون رقم زد اما خللی در عملکرد آن ایجاد نکرد.
گرچه کانون نویسندگان ایران در گذشته و امر وز هرگز از گزند حکومت و نیروهای پیدا و پنهانش در امان نبوده ،اما همواره مانعی فعال در برابر استیالی بی چون و چرای حکومتها بوده است .بند اول
منشور کانون نویسندگان ایران با تأکید بر حق «آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثنا برای همگان» ،راه را بر هرگونه گردن گذاشتن بر قدرت و مصالحه با سانسور میبندد و رابطهی کانون
را با جنبشهای اجتماعی معترض روشن میکند.
اکنون که پنجاه و سومین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را در غیاب یاران در بندمان گرامی میداریم ،همچنان راه همان راه است و ارادهی جمعی نویسندگان تنها با تکیهی آگاهانه بر همان اصول
نخستین ،راهگشای حیات فردی و جمعی آنان است :ناوابستگی به قدرت ،دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان و مخالفت با سانسور.
کانون نویسندگان ایران
 1اردیبهشت 1۱55

*  -درخواست توقف پولیسازی واکسن کرونا و تسریع واکسیناسیون رایگان
اظهارات اخیر برخی از مقامات بهداشتی درباره صدور مجوز برای ورود بخش خصوصی به فرآیند واردات و توزیع واکسن کرونا و همچنین درخواست اخیر رئیسجمهور از بخش خصوصی برای
واردات واکسن با استفاده از ارز نیمایی ،به نگرانیهای زیادی در خصوص شکلگیری بازار سیاه و مافیای واکسن ،ورود واکسن های تقلبی ،ایجاد امکان رانت و فساد برای دالالن و واسطهها و تشدید
.شکافهای طبقاتی و اقتصادی موجود بواسطه پولیسازی واکسن دامن زده است
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این درحالیست که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان ،فرآیند واردات ،توزیع و تلقیح واکسن کرونا بطور کامل از طریق دولت و با نظارت مستقیم نهادهای رسمی بهداشتی صورت میگیرد و این
بدعت خطرناک برای ایجاد بازار واکسن پولی حاکی از نگاه کاالیی تصمیم گیران به سالمت عمومی و حاکم شدن رویکردی غیرانسانی ،ناعادالنه و سودجویانه بر نظام بهداشت و درمان کشور در
راستای سیاستهای تعدیل اقتصادی سه دهه اخیر است.
همچنین تصمیم اخیر مقامات دولتی نقض واضح اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل  2۹است که بر حق خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی رایگان برای همگان تاکید دارد.
لذا ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار توقف هرگونه موازیکاری و مداخلهی بخش خصوصی در فرآیند واردات و توزیع واکسیناسیون کرونا ،تضمین واکسیناسیون رایگان همگانی در سریعترین
زمان ممکن از مجرای دولت و تحت نظارت نهادهای رسمی بهداشتی و همچنین تأسیس سامانه شفاف واکسن برای فراهم شدن امکان نظارت عمومی بر واکسیناسیون کرونا بر مبنای اولویتهای
پزشکی و به دور از ویژهخواری اصحاب ثروت و قدرت هستیم.
لینک برای امضا:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPVHfuOTZh14YGC3DjNMyxn33DN_0WbD5_JffabK3dyZ1LA/viewform

*  -بلندشدن صدای اعتراض خبرنگارایرنا نسبت به حقوق ماهیانه زیر یک میلیون تومانی
یک خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی ( ایرنا)با انتشار نامهی درشبکه های اجتماعی اعتراضش را نسبت به حقوق ماهیانه زیر حداقل حقوق رسمی مبلغ  ۹12هزار و  055تومان،رسانه ای کرد.
بخش هایی از این نامه خطاب به همکاران ومدیران ایرنا بقرارزیراست:
این ماه برای من مبلغ  ۹12هزار و  055تومان حقوق واریز و این روند پرداخت ناامید کننده حداقل در  3ماه گذشته تکرار شده است.
از شما می پرسم که با این پول چه کسی می تواند خرج زندگی بدهد؟ بدون در نظر گرفتن هزینه مسکن ،رفت و آمد و حتی اقساط ماهانه چطور می شود هزینه خوراک را تهیه کرد؟ چطور می شود
لباس خرید؟ چطور می شود حتی به اندازه یک ماه نان خالی تهیه کرد؟
با قاطعیت می گویم که درآمد متکدیان در دور افتاده ترین خیابان ها هم از این پول بیشتر است.
دلمان خوش بود که در دانشکده خبر ایرنا درس خواندیم ،خبرنگار تخصصی شدیم و برای خودمان کاری دست و پا کرده ایم ،اما ندانستیم که پس از حدود  11سال سابقه کاری در ایرنا اینطور مزد ما را
میدهند.
آیا در سازمانی که چنین تصمیماتی گرفته می شود و چنین دستمزدی به رابطان خبر با عملکردی چندین برابر نیروهای رسمی می دهند ،انسانیت و عدالت هنوز هم زنده است؟
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آنقدر فشار زندگی ناشی از ناعدالتی ایرنا برایم زیاده شده ،که بارها فکر خودسوزی در مقابل سازمان خبرگزاری به ذهنم خطور کرده است ،اما چه کنم که جان عزیز است و ترس از آندنیا بسیار.

* -رونمایی نام شهردار اصفهان هم در فهرست قاپ زنندگان سهمیه واکسن کووید  01کارگران
نام شهردار اصفهان در بین کارکنان بیمارستان میالد که واکسن کووید  1۹دریافت کرده اند ثبت شده است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به خبر واکسن زدن شهردار اصفهان گفت:
در پی انتشار اخباری مبنی بر تزریق واکسن کوید  1۹به شهردار اصفهان در یکی از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موضوع بررسی و مشخص شد که نام و شماره ملی وی
به عنوان دریافتکننده واکسن در بین کارکنان یکی از بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان در سامانه سیب ثبت شده است ،این مسأله در جلسهای با حضور مسؤوالن دانشگاه ،حراست ،نظام پزشکی،
بازرسی و رئیس بیمارستان بررسی شد و مصاحبه تلفنی با کارشناس بهداشت که مشخصات وی را ثبت کرده بود ،انجام شد.

*  -تجمع هزاران کشاورز شرق وغرب اصفهان در اعتراض به عدم تأمین حقآبه و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از زاینده رود
اعزام نیروهای یگان ویژه پایتخت به منطقه چادگان
دادستان عمومی و انقالب اصفهان کشاورزان معترض را تهدید کرد
روز شنبه  4اردیبهشت،هزاران کشاورزشرق وغرب اصفهان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تأمین حقآبه وبرداشت های غیرمجاز از زاینده رود برای بنمایش گذاشتن عزم راسخشان
راهی پروژه بن – بروجن(لوله انتقال آب زاینده رود به یزد) شدند تا از برداشت های غیرمجاز از زاینده رود جلوگیری کنند که با مسدود کردن مسیر از طرف نیروهای یگان ویژه روبروشدند
ودرورودی شهرچادگان درحاشیه زاینده رود ونزدیک سد تجمع کردند.
خبرها پس از تجمع چندهزارنفره کشاورزان اصفهان حاکی از اعزام نیروهای یگان ویژه پایتخت به منطقه چادگان است.
درهمین رابطه دادستان عمومی و انقالب اصفهان با صدور اطالعیه ای از ممنوع بودن هرگونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود بدون مجوز شورای تامین استان خبر داد و بر
برخورد با عوامل مخل نظم عمومی تاکید کرد.
براساس گزارش رسانه ای شده،صبح امروز حدود هشت هزار نفر از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به اجرایی نشدن ماده  108قانون مدنی ،مصوبات شورای عالی آب در دهمین ،سیزدهمن و بیست
و چهارمین شورای عالی آب و قانون توزیع عادالنه آب تجمع کردند.
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یکی ازکشاورزان حاضر درتجمع گفت :کشاورزان با سر دادن شعار هایی مانند حق آبه حق مسلم ماست ،معیشت کشاورزان در خط ر است و تا کی باید منتظر اقدام عاجل مسووالن باشیم خواستار
رسیدگی به مطالبات خود هستند.
کشاورزان که مسیر بیش از  155کیلومتری به سمت چادگان را پیموده اند میگویند  25سالی است مسووالن نسبت به اجرای مصوبات قانونی شورای عالی آب بی تفاوت بوده اند و دود این بی تفاوتیها
در چشم کشاورزانی میرود که در بدترین شرایط اقتصادی زندگی میکنند.
قابل یادآوری اسات که اطالعیه تجمع برای دریافت حقابه کشاورزان شرق اصفهان از هفته گذشته در فضای مجازی منتشر شد و شاید کمتر کسی فکر می کرد هزاران نفر در این تجمع شرکت کنند.
طبق روال مرسو م نیز مسیر منتهی به لوله انتقال آب زاینده رود به یزد توسط یگان ویژه مسدود شده تا مبادا کشاورزان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
یکی از کشاورزان منطقه شرق اصفهان حاضر در این تجمع به خبرنگار رسانه ای گفت :منطقه شرق اصفهان که سال ها است با مشکل بی آبی و خشکسا لی و عدم تخصیص حقابه کشاورزی مواجه
است با ماشین به چادگان آمده ایم تا لوله انتقال آب به یزد را کور کنیم.
وی ادامه داد :ما چیزی جز حقابه خودمان نمی خواهیم؛ می دانیم خشکسالی است ،ولی حقابه مان حتی اگر یک استکان آب است را به خودمان بدهند تا در موردش تصمیم بگیریم که چگونه آن را
مصرف کنیم.
این کشاور معترض افزود :از صبح با واکنش نیروهای یگان ویژه برای مسدود سازی مسیر بن رود به بروجن مواجه شده اند ،ولی پا عقب نکشیده اند و با وجود احتمال درگیری ،امروز رفته اند که لوله
انتقال آب زاینده رود به یزد را کور کنند.
وی همچنین گفت :مدیریت آب را به خودمان بدهند؛ اصال بدهند دست یک بچه کشاورز تا ببینند بهتر از خودشان مدیریت می کنیم یا نه؟
تخمین وی از حضور کشاورزان رقمی فراتر از  0555هزار نفر است .این گفته زمانی صحت پیدا می کند که اخبار واصله از تهران ،خبر از اعزام نیروهای یگان ویژه پایتخت به منطقه چادگان را
مخابره می کند .اینبار شرایط بحرانی تر به نظر می رسد.
درهمین رابطه:ادامه اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان نسبت عدم تأمین حقآبه و بارگذاری جدید بر زاینده رود با به خط کردن تراکتورها و تجمع در روستای وجاره
روز دوشنبه  15فروردین،کشا ورزان شرق اصفهان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت عدم تأمین حقآبه و بارگذاری جدید بر زاینده رود با به خط کردن تراکتورهایشان دست به تجمع در روستای
وجاره زدند.
روز چهارشنبه اول اردیبهشت،یکی از کشاورزان درباره تجمع روز دوشنبه کشاورزان شرق اصفهان و برخی حواشی این روزها در حوضه آبریز زایندهرود به خبرنگار رسانه ای گفت :بخشی از
مصوبات پیشین که اجرای آن خواسته کشاورزان شرق اصفهان است تاکنون پیگیری و اجرا نشده ،همچنین برخالف توافقات پیشین مبنی بر ممنوعیت بارگذاری جدید بر روی زایندهرود ،بر اساس
مصوبه شورای امنیت کشور ،پروژه بن -بروجن مجدد فعال شده که منجر به درگیری مختصری هم شده است.
وی ادامه داد :عالوه بر این موارد ،تعطیلی پروژه بهشتآباد باعث ناامیدی و نارضایتی مردم شرق استان شده که تجمع اخیر نتیجه آن است.
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وی با بیان اینکه ممکن است این تجمعات مجدد در امتداد رودخانه برگزار شود ،تصریح کرد :کشاورزان به دنبال تأمین حقابه خود برای کشت محصوالتشان هستند و باید مسؤوالن به این خواسته آنها
توجه کنند.
او درباره وضعیت تأمین آب برای کشت بهاره توضیح داد :تا کنون این موضوع قطعی نشده است و اگر بارندگیهای اردیبهشت مناسب باشد و تا  15خرداد حداقل  205میلیمتر بارش جدید رخ دهد
می توانیم امیدوار باشیم حداقل مانند پارسال برای یک نوبت کشت در تابستان آب دریافت کنیم.
وی درباره پرداخت خسارت ناشی از عدم کاشت محصوالت به دلیل نبود آب گفت :در دو سال گذشته علیرغم ورود  4میلیارد مترمکعب به حوضه زایندهرود ،کمترین سهم به کشاورزان تخصیصیافته
ولی با این وجود حداقل توانستند کشاورزان کشت خود را باوجود مشکالت انجام دهند و نیازی به پرداخت خسارت نبوده ولی در سالیان قبل که خشکسالی باعث قطع آب شده بود تنها یکبار آنهم در
حد یک تا سه میلیون تومان به هر کشاورز خسارت پرداخته شده است.
وی در پایان گفت:از زمان بروز مشکل تأمین حقآبه تاکنون هیچ اقدام عملی و مثبتی صورت نگرفته و مصوبات در این باره به مرحله اجرا در نیامده است.

*  -آخرین خبر درباره سرانجام اعتراضات دامنه دارمعلمان فارغ التحصیل دانشسراهای کشورنسبت به حذف سنوات فاصله ی خدمتی
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران:همبستگی یعنی پیروزی
درپی اعتراضات و نامه نگاریها و شکایتهای پی در پی معلمان دانشسرایی از وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری  ،که از اسفند سال  ۹۹به خاطر “عدم احتساب فاصله ی خدمتی پس از
فراغت از دانشسرا تا زمان به کار گیری” آنان آغاز شده بود  ،باالخره این اعتراضات در  28فروردین  1455با یک تجمع گسترده از معلمان دانشسرایی سراسر کشور در جلوی دیوان عدالت اداری و
وزارت آموزش و پرورش به اوج خود رسید.
در این تجمع معلمان متحصن با شعارهای خود اعالم کرده بودند  ،که اگر تا آغاز روز معلم( 12اردیبهشت ) به خواسته ی آنان پاسخ مثبت داده نشود ،و فاصله ی خدمتی آنان جزو سنوات خدمتی ،طبق
قانون محاسبه نشود  ،کالسهای درس را تعطیل نموده،و به تحصنات خود ادامه خواهند داد.
خوشبختانه درپی یکدل ی و همبستگی این معلمان نتیجه ی این اعتراضات با پاسخ مثبت بدون قید وشرط ،به بارنشست ودیوان عدالت اداری طی جلسه ای که در تاریخ  4اردیبهشت  1455با حضور
معاون دیوان عدالت اداری ،نمایندگان صندوق بازنشستگی کشور ،وزارت آموزش و پرورش و  4تن از نمایندگان معلمان دانشسرایی و معترض  ،در محل دفتر دیوان عدالت اداری برگزار شد،معاون
دیوان عدالت ادرای ،حکم به محکومیت وزارت آموزش و پرورش صادر نموده  .آموزش و پرورش را مکلف کردند که در اسرع وقت از طریق بخشنامه ای سراسری اعالم نماید که فاصله ی خدمتی
این معلمان طبق قانون جزو سنوات خدمتی آنان به حساب آورده می شود.
بنا به توافقات انجام شده بین  4طرف گفتگو(دیوان عدالت اداری  /وزارت آموزش و پرورش  /نمایندگاه صندوق بازنشستگی کشور و نمایندگان معلمان معترض ) نتیجه ی عملی این جلسه به طرفین
دعوی ابالغ خواهد شد.
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به امید پیروزیهای بیشتر در سایه ی همدلی ،همبستگی و همراهی در اعتراضات

*  -گزارش ها:
 /کانال کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:
شعار اسماعیل گرامی آزاد باید گردد! در تجمع بازنشستگان در برابر مجلس /بازداشت یک بازنشسته
براساس گزارش یکی از بازنشستگان در پایان تجمع مجلس بازنشستگان با شعار «گرامی آزاد باید گردد :تا مترو بهارستان راهپیمایی کردند.
و در بهارستان بازنشسته ای که در مقابل سازمان بود خود رآ به بهارستان رساند و دستگیری یک بازنشسته را اطالع داد.
تجمع با سخنرانی چند تن از بازنشستگان شروع شروع شد وبازنشستگان شعارهای مطالباتی خودرا اعالم کردند:
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
حقوق طبق تورم
واکسن رایگان حق مسلم ماست
زندانی کارگر آزاد باید گردد
در مورد روز کارگر و محل تجمع رای گیری شد و به اتفاق آرا تجمع مقابل وزارت کار تایید شد .این تجمع کامال واز هر ضلع آن توسط حداقل  3عکاس امنیتی فیلمبرداری میشد.
/گزارشی از امروز  ۳اردیبهشت 0۰11تجمع بازنشسگان کرج
ساعت 15و نیم در مقابل اداره کل تامین اجتماعی کرج تجمع کردیم و نیروهای امنیتی از هفته قبل به مراتب خیلی بیشتر بودند و فیلمبردارهای نیروی انتظ امی همه در حال فیلمبرداری بودند .تجمع
کنندگان با شعارهای رادیکالتر و پرشورتر از همیشه شروع به شعار دادن کردند.
”کارگر زندانی آزاد باید گردد”
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“زن و بچه گرسنه صبر حالیش نمیشه /دولت سرمایه دار حرف حالیش نمیشه”
“اسماعیل گرامی آزاد باید گردد”
“درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید”
“تورم گرانی بالی جان مردم”
را سر دادند .تجمع کنندگان در حالیکه با تمام قدرت شعار میدادند یک جوان در حال فیلم گرفتن از تجمع بود که با دخالت نیروی انتظامی برای دستگیری جوان یکی از بازنشستگان اعتراض کرده و مانع
از دستگیریش شد و اعالم کر د زندگی این جوانان به زندگی ما بسته است و این جوانان فرزندان ما هستند و بالخره مانع از دستگیری جوان شدند و یکی از نیروهای انتظامی در حین صحبت کردن با
بازنشستگان اعالم همدردی کرده و خالصه کسی رو دستگیر نکردند و خانمی هم خارج از تجمع در حال فیلم گرفتن از تجمع بوده که گوشی را از او گرفته و فیلم را پاک کردند و گوشی رو بهش
تحویل میدن  .در حال شعار دادن بازنشسته ها تعدادی از مسئولین تأمین اجتماعی که با نیروهای امتیتی بودند با پوزخند به تجمع کننده ها برخورد میکنند که یکی از بازنشسته ها خیلی سریع در مقابل
این نی روها ایستاده و اعالم میکنند شما با حقوق سیصد میلیون میرید خیار و گوجه ده تومانی میخرید و ما با دستمزد دو میلیونی میخریم که مو رد تشویق دیگر بازنشسته ها قرار میگیره و بازنشسته داد
زد و گفت من گرسنه هستم و از کسی هم نمیترسم فیلمم رو بگیر ترسی ندارم و تا زمانی که حقمون رو نگیریم از پای نمینشینیم .بازنشستگان با صدای رسا شعار را تکرار کردند و اعالم کردند حق ما
فقط کف خیابون بدست میاد
در حالیکه مسئولین رده باالی تامین اجتماعی با بازنشسته ها داشتند حرف میزدند اعالم کردند شعارهای شما سیاسی است چرا صحبت از شستا نمیکنید در پاسخ بازنشسته ها اعالم میکنند این مسئله را
باید واحد حقوقی کارگران تامین اجتماعی دنبال کنند و حق کارگرانی که خورده شده رو باید بگیرند ما شعارهای خودمون رو کف خیابان داریم میدیم و ما و دوستان ما مثل اقای گرامی همین شعارها
رو داده که حاال دستگیرش کر دید و اتهام اقدام علیه امنیت ملی رو به ماها نسبت میدید که یکی از بازنشسته اعالم کرد که ما برعلیه امنیت سرمایه اینجا جمع شدیم و شما موظف هستید امنیت کار را به
عهده بگیرید ماهایی که وضعیت خودمون و مردم زحمتکش و فرودست جامعه رو فریاد میزنیم شما ما رو تحت ع نوان اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و زندانی میکنید جرم ما اقدام علیه منافع سرمایه
است چون سرمایه است که این فالکت رو برای ما بوجود آورده.
یکشنبه  ۵اردیبهشت 1۱55
 /کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:
ششمین تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در دومین ماه سال 0۰11یکشنبه  ۳اردیبهشت
امروز یکشنبه پنجم اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی برای ششمین بار در دومین ماه سال  1۱55در اعتراض به عدم همسان سازی و شرایط سخت معیشتی دست به تجمعات اعتراضی زدند.
تجمع کنندگان خواستار آزادی اسماعیل گرامی از بازنشستگان زندانی شدند که 22روز است درزندان تهران بزرگ تحت بازداشت موقت عوامل امنیتی قراردارد.
این تجمعات همزمان درتهران و کرج ،قزوین ،کرمانشاه ،بروجرد ،اراک ،اصفهان  ،اردبیل و اهواز برگزار گردیده است.
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+گزارشات رسانه ای شده:
/تجمع بازنشستگان مقابل ادارات تامین اجتماعی /رفع تخلفهای صورت گرفته در متناسبسازی خواستهی معترضان
بازنشستگان و مستمری بگیران و از کارافتادگان و بازماندگان تامین اجتماعی امروز از دقایقی پیش در برخی از شهرستانها مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی تجمع کردهاند.
آنها به نحوهی اجرای متناسبسازی مرحله دوم معترض هستند .بر این اساس آنها خواهان قرار گرفتن کل مبلغ متناسبسازی در پایه ی مستمری هستند تا مشمول افزایش ضریب سالیانه شود .بر این
اساس آنها خواهان قرار گرفتن کل مبلغ متناسبسازی در پایهی مستمری هستند تا مشمول افزایش ضریب سالیانه شود.
بازنشستگان معترض خواهان رفع تمام تخلفهای سازمان تامین اجتماعی در زمینه اجرای متناسب سازی هستند و بر این اساس اولین تخلف تامین اجتماعی را محاسبه حقوق با پایه  ۹8میدانند.
آن ها همچنین به محاسبه نکردن حقوق از کار افتادگان و بازماندگان برابر ماده 111قانون تامین اجتماعی بر اساس  15روز معترض هستند .حذف مبلغ اضافه شده اسفندماه به حقوق مشاغل سخت و
زیان آور که حتی از دیوان عدالت اداری هم رای دارند ،افزایش مزایای ساالنه بعنوان متناسبسازی و از محل بودجه متناسبسازی ،لحاظ نشدن متناسبسازی مرحله دوم در احکام  ،1۱55عدم افزایش
حق سنوات به صورت ساالنه ،تفاوت قائل شدن میان بازنشستگان همکار و غیرهمکاران ،عدم افزاش حقوقها به نسبت درصد افزایشها در سال ۹۹و عدم اجرای متناسبسازی قبل از اعمال ماده  ۹۰و
پرداخت نکردن صحیح حق اوالد و عائلهمندی برابر بند چهار ماده ۰8قانون مدیرت خدمات کشوری از دیگر مواردی است که بازنشستگان به آنها اعتراض دارند.
 /بازنشستگان استان مرکزی امروز بار دیگر مقابل ساختمان تامین اجتماعی اراک تجمع کردند و خواستار اجرای صحیح طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان شدند

*  -تجمع اعتراضی پرستاران نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و مشمول نشدن قانون سخت و زیانآور زیانآورمقابل ساختمان قوه قضائیه
روز یکشنبه  0اردیبهشت،جمعی از پرستاران هم برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و مشمول نشدن قانون سخت و زیانآورمقابل ساختمان قوه
قضائیه درتهران تجمع کردند.
یادآوری:
در روزهای گذشته شورای عالی سازمان نظام پرستاری طی بیانیهای اعالم کرد که سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور پرستاران ،مبنی بر بازنشستگی پرستاران ،بیش
از  255میلیون تومان طلب میکند و د ر موارد متعددی به طرز عجیبی ،پاداش بازنشستگی این نیروهای زحمتکش را برای این منظور گرو میگیرد.
بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت مصوب سال  1188و با گذشت حدود  12سال از تصویب این قانون ،سازمان تامین اجتماعی برای اجرای مفاد این قانون ازجمله
بازنشستگی پرستاران به عنوان شاغالن مشاغل سخت و زیان آور ،اقدامات الزم را انجام نداده و اکنون برای بازنشستگی آنان 255 ،تا  205میلیون تومان طلب میکند و پاداش سالها خدمت پرستاران
را گرو می گیرد و برخالف قوانین مصوب کشور دست به نوعی قانون فروشی زده و بر خالف انتظار عمومی جامعه اسباب بحران آفرینی و نارضایتی شدید را در بین پرستاران فراهم میکند.
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سال  ، ۹8دیوان عدالت اداری در ارتباط با بازنشستگی پیش از موعد پرستاران ،رای صادر کرده است .براساس این رای ،پرستاران با بیست سال سابقه بیمه شده در تامین اجتماعی ،با استناد به آییننامه
مشاغل سخت و زیانآور میتوانند با  20روز حقوق (0سال سنوات ارفاقی) بازنشسته شوند .براساس این رای ،هر سال بیمهپردازی در مشاغل سخت و زیانآور ،یک سال و نیم محسوب میشود.
بنابه گزارشات منتشره دررسانه ها،آرای صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری علیه پرستاران است و از بیتوجهی مسئوالن حکایت میکند .شرایط کار پرستارانی که در دل
وزارت بهداشت اشتغال دارند نسبت به پرستاران سازمان تامین اجتماعی ،به مراتب سختتر است .حدود  45هزار پرستار شرکتی ،پرستاران  8۹روزه 3 ،و  12ماهه در وزارت بهداشت حضور دارند
که از کمترین امنیت شغلی برخوردار هستند.

نشستگان تامین اجتماعی
*  -پنج اردیبهشت و پراکندگی در میان باز
ِ
در اطراف محل اجتماع ( جلوی مجلس) که دفعه پیش اعالم شده بود ،دسته های دونفره و سه نفره ی بازنشسته ها قدم می زدند تا ساعت مقرر فرا ب رسد ،پاسگاه ها پیش تر یکی بود ولی اینک دو
پاسگاه ایجاد کرده اند که سرباز ها در میان آن ها قرار داشتند که چند افسر آنان را فرماندهی می کردند .در ساعت اعالم شده دسته ها به هم پیوستند و یک گروه  8نفره را ایجاد کردند .جوانان ( دختر
وپسر که دختران بیشتر بودند) فرهنگی با پالکارت و بسیار با نظم جمع شده بودند و در حال گفتگو با افسرانی که از آن ها می خواستند پراکنده شوند ،بودند .تا نیم ساعت پس از ساعت اعالم شده به
سختی تعداد بازنشسته های تامین اجتماعی به  45نفر رسید .در گفتگو ها معلوم شد یک تشکلی به نام ” اردوی کار” محل تشکل را که در روز  2۹فروردین ماه در جلوی تامین اجتماعی اعالم شده بود
یا به عمد برای پراکندگی در صف بازنشستگان محل تجمع را تغییر داده است ،ویا ،مانند برخی تشکل ها که تنها از چند وبالگ نویس تشکیل شده اند ولی در اجتماعات شرکت نمی کنند ،از محل اطالع
ندا شته وبراساس این که همیشه اجتماع بازنشسته های مستقل جلوی تامین اجتماعی تشکیل می شده این کار را کرده اند .در هر صورت گروهی به جلوی مجلس آمدند و گروهی به جلوی تا مین اجتماعی
رفتند ،در نهایت پراکندگی کمیت بازنشسگان را ناچیز نمود .متاسفانه تشکل دیگری که آن ها ه م دیگر بر اساس رهنمود های لیدر سوسیال دموکرات شان در اجتماعات شرکت نمی کنند واز محل اجتماع
اطالع نداشتند ،این اطالعیه ” اردوی کار” را انتشار داده بودند .این حرکت نا آگاهانه مزید بر علت شده بود .بازنشسته ای که همیشه در همه اجتماعات شرکت می کند در حالی که شعار های فرهنگیان
بر فضا به صورت کامل مسلط شده بود با سخنرانی در باره ضرورت اتحاد و ضرورت هوشیاری بازنشستگان برای این که فریب این گونه ترفند ها را نخورند ،گفتگو کردند و بدین گونه ،جمع کوچک
را هدایت کردند و اعالم نمودند مهم تصمیمی است که در کف خیابان به وسیل ه جمع گرفته می شود نه اطالعیه های مشکوک ،وروز اول ماه مه ( روز کارگر) و روز بعدش روز معلم را با نظر خواهی
از جمع جلوی تامین اجتماعی اعالم کردند .یک باز نشسته ی دلگیر از این پراکندگی گفتند :ما باید در جایی اجتماع کنیم که کتک بخوریم و دستگیر و زندانی بشویم ،پس همیشه جلوی تامین اجتماعی و
وزارت کارجمع می شویم .برخی از بازنشستگان که جلوی تامین اجتماعی رفته بودند زمانی که پراکندگی را دیدند و به دلیل فشار سنگین و خشونت پلیس های لباس شخصی وهل دادن و بر خورد
توهین آمیز نتوانسته بودند اجتماع را به دلیل کم بودن افراد تشکیل بدهند خود را به جلوی مجلس رساندند وجریان دستگیری یک باز نشسته و خشونت لباس شخصی ها را با باز نشسته ها در میان
گذاشتند .شعار ها با سردی و نگرانی مطرح شدند زیرا به دلیل این پراکندگی که دشمن طبقاتی و یا اشتباه وبالک نویس های گریزان از شرکت در اجتماعات در پوشش باز نشسته ایجاد کرده بود ،همه را
افسرده واز شور انداخته بود .یک خانم هم با عصبانیت از این پراکندگی سخنرانی کردند که زیر شعارهای پر هیاهوی معلم ها جوان به گوش افراد نمی رسید .شعار بازنشسته ” گرامی” آزاد باید گردد
ودیگر بازنشسته های دستگیر شده و کف خیابون به دست میاد حق مان ،تکرار می شد ،با راهپیمایی از جلوی مجلس تا اداره قرارداد ها و طرح شعار ها در حالی که پلیس بازنشسته ها را همراهی می
کرد ،تظاهرات ادامه یافت و در جلوی اداره قرار داد ها به پایان رسید .ولی بازنشسته ها با ادامه شعار ها تا درب مترو راهپیمایی کردند .در این روز شعاری که با شور تکرار می شد شعار اتحاد اتحاد
بود .در میان شعار های فرهنگیان نوشته ای روی پارچه و بسیار بزرگ به چشم می خورد که آن را روی نرده های مجلس نصب کرده بودند که نوشته شده بودند :فرهنگی با مدرک دکترا و کارشناسی
ارشد حداکثر حقوق دو میلیون پنصد هزار تومان و رقم ده میلیونی سبد معیشت  .در این روز صف چند نفره دختران جوان لباس شخصی که به پاسگاه تکیه داده بودند و دختران فرهنگی را با نگاه زیرو
رو می کردند ،نمودی خاص داشت .از سوی دیگر تعدادی فیلم بردار از چهار جهت از جمعیت عکس و فیلم می گرفتند.
ناصر آقاجری
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*  -تجمع اعتراضی سراسری ناظران جهاد کشاورزی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت و وعده های توخالی:
 - 0تجمع ناظران کشاورزی کردستان در اعتراض به عدم تصویب طرح استخدام مقابل استانداری
روز سه شنبه  7اردیبهشت ،ناظران کشاورزی ک ردستان همزمان با همکارانشان در مراکز استان دیگر برای اعتراض به عدم تصویب طرح استخدام مقابل استانداری در سنندج تجمع کردند.
یکی ازتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت :با وجود اینکه متولیان جهاد کشاورزی تکتک ما را میشناسند اما نسبت به وضعیت استخدامی و تعیین تکلیف ما بیتوجهی میکنند ،چندین سال است
به وزارتخانه ،مجلس و هر جایی مراجعه کردیم ،اما هر سال وعده می دهند ،ولی تا این لحظه هیچ کدام از این وعدهها عملیاتی نشده است.
وی افزود :به امید اینکه کسی جوابمان بدهد امروز به صورت سراسری ناظران جلوی استانداریها تحصن کردیم ولی نه نماینده مجلس و نه هیچ مسئولی پاسخگو نیست.
این کارشناس کشاورزی تصریح کرد :با وجود اینکه از سال  84با جهاد کشاورزی همکاری می کنم هنوز تکلیفم مشخص نیست اگر در جایی دیگر کارگری هم میکردم اکنون به جایی رسیده بودم.
وی خاطرنشان کرد :ما نه بیمه داریم و نه وضعیت حقوقمان مشخص است.
در تمام وزارتخانه ها اولویت در استخدام افراد با نیروهای قراردادی است ولی این رویه در جهاد کشاورزی وجود ندارد و آسیب آن را امثال ما دیدهاند.
این موضوع باعث از هم گسیختگی حتی در بعضی از خانوادهها و باالرفتن سن ازدواج و تشکیل خانواده را تکتک ما تجربه کنیم ،هر کدام از ما االن باید حداقل  14تا  13سال سابقه بیمه داشتیم ولی
در خوشبینانهترین حالت  15ماه سابقه بیمه داریم.
یکی دیگر از خانمهای ناظر کشاورزی حاضر درتجمع گفت :جهاد کشاورزی به امثال ما که به عنوان تحصیلکردههای بخش کشاورزی در شاخههای مختلف در سطح روستاهای دور و نزدیک در کنار
کشاورزان به توسعه صنعت کشاورزی کمک کردهایم ،ظلم زیادی کرده است.
با کمترین حقوق بدون هیچ مزایایی فقط به امید وعده های الکی مسوولین عمر و جوانی خود را هزینه کردیم و اکنون هم کسی پاسخگوی مشکالت ما نیست ،خیلیها بدون حتی یک روز سابقه کاری تنها
با پروندهسازی جذب بدنه جهاد کشاورزی در شهرستان ها شدند ولی چون امثال ما حامی نداریم وضعیتمان این است.
وی افزود :پسر رئیس جهاد کشاورزی یکی از شهرستانهای کردستان سال  ۹1فارغالتحصیل شد که بدون حتی یک روز قرارداد به استخدام درآمد چون از ژنهای خوب بود.
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این افراد اعالم کردند :در مجموع  85نفر در سطح استان به عنوان ناظرین کشاورزی از سال  84به بعد با مجموعه قراردادهای سه تا  3ماهه و مبالغ ناچیز کار کردهایم چون امید استخدام میدادند با
همه این کمبودها ساختیم.
جلوی چشم ما کسانی جذب جهاد کشاورزی میشوند که هیچ سابقهای ندارند این در حالی است که ما روی زمین کشاورز شیلنگ سمپاشی دست میگرفتیم و پا به پای کشاورزان کار کردهایم.
 - 2تجمع اعتراضی ناظران جهادکشاورزی استان فارس نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل استانداری
روز سه شنبه  7اردیبهشت ماه ،ناظران جهادکشاورزی استان فارس هم برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل استانداری درشیراز تجمع کردند.

 - 3تجمع اعتراضی ناظران جهاد کشاورزی استان همدان نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری
روز سه شنبه  7اردی بهشت ،ناظران جهاد کشاورزی استان همدان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت با همکارانشان دردیگر استان ها همراه شدند ومقابل استانداری
درشهرستان همدان اجتماع کردند.
یکی از مهندسین ناظر که ارشد رشته بیوتکنولوژی است به خبرنگار رسانه ای گفت :حدود  15سال است در باغات و روستاها به عنوان ناظر مشغول به فعالیت هستیم.
وی افزود :از سال  ۹5قول استخدام را به مهندسین ناظر داده اند اما متاسفانه استان همدان کوتاهی شده است و بعد از بارها تردد به وزارتخانه متوجه شدیم از  15هزار سهمیه جذب همدان حدود 108
نفر طی سه مرحله تا به امروز جذب کرده است.
این مهندس کشاورزی گفت :استانهای همجوار ما چون کرمانشاه باالی  855نفر تا امروز جذب کرده اند
وی افزود :نامه های متعددی به نمایندگان مجلس در استان داده ایم اما تا بحال اقدامی صورت نگرفته است.
در استان همدان بالغ بر  155مهندس ناظر برای جذب وجود دارد.
یادآوری:
کارشناسان ناظر کشاورزی جزئی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی هستند که از سال  1183تاکنون در این وزارت بالتکلیف ماندهاند.
براساس طرح سال  11۹5تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده ،ناظرین جهاد کشاورزی را بدون آزمون استخدام کند.
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*  -تجمع خانه کارگری ها در آستانه انتخابات میاندوره ای مجلس جهت جمع آوری آرا برای محجوب مقابل وزارت کار
روز سه شنبه  7اردیبهشت ،در آستانه انتخابات میاندوره ای مجلس خانه کارگری ها تحت لوای کارگران قرارداد موقت وظاهرا برای اعتراض به فقدان امنیت شغلی و درواقع برای گل آلود کردن آب
وخاک پاشاندن به چشم کارگران و جهت جمع آوری آرا برای محجوب مقابل وزارت کاراجتماع کردند.

*  -قطعنامه تشکل های مستقل کارگران ،معلمان ،بازنشستگان ،دانشجویان ،زنان و مراکز کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر – سال 0۰11
امسال ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و همه حقوق بگیران زحمتکش در حالی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر ،کیفر خواست خود را در برابر ستمگران قرار میدهیم که مرگ و وحشت
ناشی از ویروس کرونا و مصائب بی شمار و الینحل اقتصادی و معیشتی و نبود ک وچکترین روزنه ای برای بهبود شرایط موجود و بی تفاوتی حکومتگران در برابر این وضعیت جهنمی ،چنان سایه خود
را بر باالی سر هست و نیست میلیونها انسان در سراسر کشور گسترانیده است که برای ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر توده های زحمتکش و رنج دیده مردم ایران چاره ای جز در هم
شکستن این وضعیت به نیروی متحد و سراسری اعتراضات مان باقی نگذاشته است.
در این بین آن چیزی که ما شاهد و ناظر آن هستیم نه تنها بی تفاوتی حکومتگران در برابر شرایط موجود ،بلکه تالش مستبدانه آنان برای حفظ و بقایشان بر سریر قدرت و رقابت بر سر آن ،و بند و بست
با قدرتهای بزرگ جهانی و رقیب ،به هر قیمتی است.
در یک کالم ،آن چیزی که امروز بر ما مردم ایران و پس از گذشت نزدیک به  ۱1سال پس از انقالب  ۵7تحمیل شده است چیزی جز خیانت و تبدیل جامعه ای بزرگ با دارا بودن خیره کننده ترین
ثروتهای زیرزمینی و منابع انسانی به زمینی سوخته از سوی اقلیتی ستمگر نیست.
به همین دلیل هم است که برای ما ،اول ماه مه روز جهانی کارگر و روز معلم و دیگر روزهای تاریخی دیگر نمیتواند صرفا گرامیداشت چنین ایام ستودنی و یا اعالم کیفرخواست مان در برابر ستمگران
باشد.
ما برده نیستیم و تن به تداوم این وضعیت نخواهیم داد.
حکومتگرانی که از طریق سرکوب و ساز و کارهای حاکمیتی بر باالی سر مردم به غارت و چپاول ثروتهای اجتماعی و استثمار گسترده کارگران و حقوق بگیران بر بستر مناسبات کار مزدی مشغول
هستند باید بدانند که نیروی متحد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمتکش در مقابل شرایط موجود با قدرت خواهد ایستاد.
از اینرو ،ما کارگران و تشکلهای صنفی و مدنی امضا کننده این قطعنامه با هشدار به حکومتگران برای پایان دادن به شرایط موجود که بطو ر غیر قابل انکاری در تمامی ارکان زندگی اقتصادی و
سیاسی اجتماعی کشور به کالفی سر د ر گم و بن بستی العالج بدل شده و جامعه ای هشتاد میلیونی را در فرایند فروپاشی و اضمحالل قرار داده است ضمن تاکید بر سازماندهی عاجالنه اعتراضات
سراسری و متحدانه ،خواستهای حداقلی خود را برای شکل دهی به جامعه ای نوین و مبتنی بر تضمین پایه ای ترین حقوق انسانی به شرح زیر اعالم میداریم:
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 - 1افزایش فوری حداقل حقوق کارگران ،معلمان و دیگر مزدبگیران شاغل و بازنشسته به باالی  12میلیون تومان در ماه و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران و جوانان آماده به کار به میزان حداقل
مزد ،دستمزد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمتکش باید توسط خود آنان تعیین و نهاد دولتی -کارفرمایی “شورای عالی کار” باید منحل گردد.
 - 2واکسیناسیون کرونا باید فورا و به صورت رایگان و همگانی انجام گیرد .مراکز کاری از جمله کارخانه ها و کارگاه ها ،ادارات و سایر محیط ها در دوره های افزایش شیوع بیماری تعطیل شده و
حقوق این ایام و بیمه بیکاری به تمام کارگران و کارمندان پرداخت گردد .همچنین تمامی زندانیان می بایست تا پایان دوران بحران کرونا یا آزاد گردند و یا به مرخصی فرستاده شوند.
 - 1پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات سیاسی ،صنفی و مدنی ،لغو مجازات اعدام و شالق ،لغو کلیه احکام صادره علیه فعاالن کارگری ،معلمان و دیگر جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب و
آزادی بی قید و شرط همه کارگران ،معلمان و فعاالن سیاسی و اجتماعی در بند.
 - ۱آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل های مستقل ،اعتصاب ،اعتراض ،راهپیمائی ،تجمع ،اندیشه و بیان ،احزاب و مطبوعات.
 - ۵پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران ،بازنشستگان ،معلمان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی همراه با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم انگاری عدم پرداخت حقوق و مزایا.
 - ۰تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی ها ،پایان دادن به هر نوع استخدام غیر مستقیم و غیر رسمی  ،برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری ،لغو قوانین
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و عدم افزایش مبلغ بیمه کارگران ساختمانی.
 - 7قطع دست دولت از صندوق های بازنشستگی ،سپردن اختیار صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازن شستگی به هیات امنایی از نماینده های منتخب اعضا ،محاکمه غارتگران
صندوقهای بازنشستگی و جبران خسارت های وارده به اعضا ،الغای فروش سهام شرکتهای تابعه تامین اجتماعی (شستا).
 - 8غارت و چپاول منابع عمومی و تخریب محیط زیست توسط باندهای مافیایی وابسته به مراکز قدرت باید فورا متوقف شود .به کلیه طرح های ضد محیط زیستی از جمله تخریب جنگل ها ،کوه
خواری ،تجاوز به حریم دریا توسط ارگان های نظامی و دولتی و هرگونه طرح غیر کارشناسی انتقال آب به فالت مرکزی که به بهانه تامین آب شرب اما برای تامین آب مصرفی مورد نیاز کارخانجات
فوال دی متعلق به نهادهای قدرت و مافیای فوالد است باید فورا پایان داده شود.
 - ۹ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی و تحصیل رایگان با باالترین استانداردهای آموزشی برای همه آنان فارغ از تعلق خانوادگی ،جنسیت ،قومیت و مذهب.
 - 15استخدامهای غیر رسمی و پیمان ی از قبیل حق التدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور باید ممنوع و به استخدام رسمی تبدیل گردد ،دانشگاهها و مدارس خصوصی و غیرانتفاعی
برچیده شوند و آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور مطابق با باالترین استانداردهای جهانی تجهیز و سازماندهی گردند و تحصیل تا باالترین مدارج آن رایگان باشد.
 - 11قانون مشاغل سخت و زیان آور باید پرستاران را نیز در بر بگیرد و تمامی محیط های کار با باالترین استانداردهای ایمنی تجهیز گردند.
 - 12برچیده شدن حجاب اجباری و تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان ،برابری کامل و بی قید و شرط حقوق ز نان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
خانوادگی.
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 - 11به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هرگونه اعمال تبعیض آمیز علیه آنان.
 - 1۱اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعالم و هر گون ه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی شود.
امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
انجمن صنفی معلمان کردستان ـ مریوان
تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
سندیکای نقاشان استان البرز
شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا)
کارگران غیر رسمی نفت
کارگران مستقل گروه ملی صنعتی فوالد ایران (اهواز)
کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز
کانون صنفی فرهنگیان گیالن
کانون مدافعان حقوق کارگر
ندای زنان ایران

86
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*  -درروزجهانی ایمنی وبهداشت کار(22آوریل برابربا هشتم اردیبهشت ماه)رسانه ای شد:
جان باختن  010کارگربراثرحوادث کاری دراستان مازندران درسال 11
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت :در سال گذشته  151نفر(همگی مرد) بر اثر حوادث کار در استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد
کاهش داشت.
به گزارش  8اردیبهشت روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران ،دکتر علی عباسی تصریح کرد :بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در سال گذشته ( )۹۹به ترتیب شهرستان بابل با ، 10
نور و آمل با  11و ساری با  15مورد بیشترین فوتی و شهرستان سوادکوه و بهشهر با یک مورد فوتی  ،کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.
وی تصریح کرد :بر اساس این گزارش عمده دالیل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با  47نفر  ،برق گرفتگی با  ، 23اصابت جسم سخت با  ، 22سوختگی با  4و سایر موارد با 2
مورد در رتبه بعدی قرار دادند.
خرداد و مرداد ماه بیشترین فوتی
بر اساس تفکیک ماه خرداد و مرداد هر کدام با  ، 11اردیبهشت با  ، 12تیر با  15مورد بیشترین و آبان با  4مورد کمترین آمار فوتی در آن گزارش شده است.
تفکیک سن متوفی
سنین  41تا  05سال با  15مورد بیشترین فوتی و بیش از  31سال با  8فوتی کمترین آمار را داشتند.
وضعیت تاهل و ملیت
عباسی با بیان اینکه از کل فوتی ها  85نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند گفت ۹ :نفر دارای ملیت غیر ایرانی هستند.
کاهش 2درصدی مصدومین حادثه کار
عباسی افزود  :بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان  870( ۹57مرد و ما بقی زن ) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2
درصد کاهش داشت.

*  -محمود صالحی :اول ما مه برابر با یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر گرامی باد
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کارگران و فعاالن کارگری:
اول ماه مه روز اعالم جنگ علیه نظام سرمایه داری در سراسر جهان است.
در این روز کارگران در سراسر جهان متحد و متشکل نیروی طبقاتی خود را به نمایش می گذارند تا به نظام زالو سفت سرمایه داری بگویند که در آن روز معین و مشخص برای آنها سود تولید
نمی کنند.
اما این روزها تعدادی تحت نام نماینده کارگر می خواهند تضاد بین کار و سرمایه را آشتی دهند.
تبلیغ برای آشتی دادن کار و سرمای ه خیانت به طبقه کارگر است و کارگران باید اصل نظام سرمایه داری را مورد خطاب خود قرار دهند.
در همین ایران ما دولت حاکم ؛ این روز معین و مشخص را به یک هفته تبدیل کرده است و این یعنی نظام سرمایه داری دچار آسیب مالی نشود  .یعنی کارگران نباید در آن روز معین و مشخص دست
از کار بکشند و کارفرمایان را با جیب خالی به خانه بفرستند.
بنابراین هفته کارگر مربوط به ما کارگران نیست و هفته کارگر مربوط به نماینده دولت است.
ما شاهد هستیم که تعدادی افراد بنام نماینده کارگر این روزها همراه با نمایندگان دولت به مراکز های کار و تولید مراجعه و به کارگران شاد باش گفته اند.
کارگران و فعاالن کارگری ؛
این افراد نماینده ما نیستند بلکه ضد طبقه کارگر و آنها را بی محل کنید.
پیش بسوی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بدون دخالت دولت و کارمایان.

*  -اعتراض به تعطیلی روز کارگر روی کاغذ
کارگر شرکت مخابرات:
گفتند روز کارگر باید سرکار حاضر باشیم و از اضافه کار هم خبری نیست
درهمین رابطه یکی از کارگران مخابرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان ارتباطات ومخابرات(شسکام) نامه ای بشرح زیرمنتشرکرد:
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از نیروهای شسکام هستم که در قراردادی که تو این سه سال امضا کردیم ر وز کارگر رو برامون تعطیلی لحاظ کردند که در صورت حضور اضافه کار محاسبه گردد.ولی االن سرپرست منطقه 1اعالم
کردند که باید حتما سر کار باشیم و اضافه کار همخبری نیست.

*  -بیانیه کانون نویسندگان ایران :گرامی باد اول ماه مه ،روز جهانی کارگر!
بیش از یک قرن است که کارگران سراسر جهان در اول ماه مه هر سال ،روز جهانی کارگر را گرامی میدارند .روز جهانی کارگر ،روز طبقهای است که آفرینندگان اصلی ارزشاند اما تنها از بخش
ناچیزی از این ثروت کالن بهره میبرند .اگرچه این روز در دوران معاصر در اکثر کشورهای جهان تعطیل رسمی اعالم شده و کارگران به خیابانها میآیند و فریاد اعتراض خود را بر ضد استثمار و
ستم بلند می کنند ،در کشورهایی چون ایران ،فقط به ذکر روز جهانی کارگر در تقویم بسنده شده است و هرگونه گردهمایی مستقل با سرکوب و زندان و پروندهسازی پاسخ داده میشود.
امسال کارگران ایران در شرایطی به استقبال اول ماه مه ( 11اردیبهشت) میروند که در سال گذشته روز به روز سفرههاشان کوچکتر شده ،تورم لگام گسیخته زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش را
به مرز فروپاشی رسانده و فشار بیکاری ،فقر و دستمزدهای ناچیز و تعویق در پرداخت همین دستمزدها ،آنها را بیش از پیش از حداقلهای اولیهی زندگی محروم کرده است.
گذشته از مشکالت اقتصادی و سرکوب نظام مند آزادی بیان کارگران و فعاالن کارگری ،در سالی که گذشت شیوع کرونا نیز آنها را با ابعاد جدیدی از ستم روبهرو کرد .در شرایطی که بسیاری از
نهادهای غیرتولیدی و تشریفاتی را به دلیل خطرات ناشی از کرونا تعطیل کردهاند ،کارگاهها و کارخانهها نه تنها تعطیل نشدهاند ،بلکه همچنان یکی از کانونهای اصلی بحران کرونا هستند .اگر سیاستی
مردمی در میان می بود ،باید کارگران را مرخص و نهادهای تولیدی را دست کم برای مدتی معین تعطیل میکردند ،پرداختها به طور سراسری ادامه مییافت ،و نیازهای اولیهی کارگران از سوی
دولتی که تمام منابع ثروت را در تصاحب دارد تأمین میشد؛ چنین رویکردی همراه با واکسیناسیون سراسری جامعهی کارگری و بازنشستگان میتوانست از همان ابتدا مانع از شیوع گستردهی ویروس
کرونا شود .با این همه ،در مدتی که از این همهگیری می گذرد ،کارکنان زحمتکش بخش بهداشت و درمان بودهاند که نه تنها به مبارزهای مرگبار فراخوانده شدهاند بلکه بار اصلی ناشی از بیتوجهی
متولیان حکومتی به جان مردم را به دوش کشیدهاند.
کارگران ایران که در هر شرایطی ناگزیر از حضور در محل کارند ،از حق تشکیل سازمانهای مستقل محروماند و پاسخ اعتراضشان به این بیحقی و ستم ،پروندهسازی و حبس است .شمار
بازداشت ها و احکام صادره برای کارگران و فعاالن کارگری ظرف یکی دو سال گذشته گویای همین حقیقت تلخ است .در این میان ،مسئلهی دیگری که مایهی نگرانی روزافزون است وضعیت کارگران
و فعاالن کارگری محبوس در زندانهاست که به رغم رخنه ی کرونا به بندهای عمومی ،از هیچ گونه حق مرخصی یا آزادی موقت برخوردار نشدهاند .کارگران و زحمت کشانی که معاش و آیندهی خود
را ازدست رفته میبینند و هرگونه چشمانداز بهبود در وضعیت نیز از آنها گرفته شده است ،به پخش برنامه های حکومتی که شب و روز از وخامت اوضاع اقتصادی دم میزنند ،نیاز ندارند .نیاز آنها
محو سایهی شوم و مرگبار فالکت و فقر گستردهای است که گریبانشان را گرفته و زندگیشان را به مرز نابودی کشانده است .از این جاست که کارگران نیز مانند همهی گروههای اجتماعی برای بیان
خواسته های برحق و رسیدن به مطالبات خود بیش از هر چیز نیازمند آزادی بیان و حق تشکل آزاد و مستقل هستند.
کانون نویسندگان ایران خواهان به رسمیت شناختن عملی و رسمی حق آزادی بیان و اعتصاب برای همهی گروههای اجتماعی و همچنین آزادی بیدرنگ و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی از جمله
کارگران و فعاالن کارگری زندانی است ،و ضمن تأکید بر این خواستهها ،روز اول ماه مه را به کارگران ایران شادباش میگوید.
کانون نویسندگان ایران
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 15اردیبهشت 1۱55

*  -قطعنامه عمومی به مناسبت روز جهانی کارگر 0011
امسال ما کارگران ،معلمان ،بازنشستگان و همه حقوق بگیران زحمتکش ،بیکاران و همه محرومان جامعه در حالی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر ،کیفر خواست خود را در برابر بانیان ستم
قرار میدهیم که مرگ و وحشت ناشی از ویروس کرونا و مصائب بی شمار و الینحل اقتصادی و معیشتی و نبود کوچکترین روزنه ای برای بهبود شرایط موجود و بی تفاوتی جنون آمیز حکومتگران
در برابر این وضعیت جهنمی ،چنان سایه خود را بر باالی سر هست و نیست میلیونها انسان در سراسر کشور گسترانده است که برای ما توده های کارگر ،زحمتکش و رنجدیده مردم ایران چاره ای جز
در هم شکستن این وضعیت به نیروی متحد و سراسری اعتراضاتمان باقی نگذاشته است.
در این بین آن چیزی که ما شاهد و ناظر آن هستیم نه تنها بی تفاوتی حک ومتگران در برابر شرایط موجود ،بلکه تالش دیوانه وار آنان برای حفظ و بقایشان بر تخت قدرت و رقابت بر سر آن ،و بند و
بست با قدرتهای بزرگ جهانی و رقیب ،به هر قیمتی است.
در یک کالم ،آن چیزی که امروز بر ما مردم ایران و پس از گذشت نزدیک به  41سال پس از انقالب  07تحمیل شده است چیزی جز خیانت و تبدیل جامعه ای بزرگ با دارا بودن خیره کننده ترین
ثروتهای زیر زمینی و منابع انسانی به زمینی سوخته از سوی اقلیتی ستمگر نیست.
به همین دلیل است که شعارهایی از قبیل”از بس دروغ شنیدیم ،دیگه رای نمیدیم ” به شعارهای عمومی در اعتراضات جاری تبدیل شده است و می رود تا تحریم نمایشات مشمئزکننده انتخابات ،توده ای
و سراسری گردد.
برای ما اول ماه مه روز جهانی کارگر و روز معلم و دیگر روزهای تاریخی دیگر نمیتواند صرفا گرامیداشت چنین ایام ستودنی و یا اعالم کیفر خواست مان در برابر ستمگران باشد .ما برده نیستیم و
تن به تداوم این وضعیت نخواهیم داد.
حکومتگرانی که از طریق سرکوب و ساز و کارهای حاکمیتی بر باالی سر مردم به غارت و چپاول ثروتهای اجتماعی و استثمار گسترده کارگران و حقوق بگیران زحمتکش مشغول هستند باید بدانند که
نیروی متحد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمتکش در مقابل شرایط موجود با قدرت خواهد ایستاد.
از اینرو ،ما تشکلها و گروه های امضا کننده این قطعنامه با هشدار به حکومتگران برای پایان دادن به شرایط موجود که بطور غیر قابل انکاری در تمامی ارکان زندگی اقتصادی و سیاسی اجتماعی
کشور به کالفی سر در گم و بن بستی العالج بدل شده و جامعه ای هشتاد میلیونی را در فرایند فروپاشی و اضمحالل قرار داده است ضمن تاکید بر سازماندهی عاجالنه اعتراضات سراسری و متحدانه،
خواستهای حداقلی خود را برای شکل دهی به جامعه ای نوین و مبتنی بر تضمین پایه ای ترین حقوق انسانی به شرح زیر اعالم میداریم:
 1افزایش فوری حداقل حقوق کارگران ،معلمان و دیگر مزدبگیران شاغل و بازنشسته به باالی  12میلیون تومان در ماه و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران و جوانان آماده به کار به میزان حداقل مزد،دستمزد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمتکش باید توسط خود آنان تعیین و نهاد دولتی -کارفرمایی “شورای عالی کار” باید منحل گردد.
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2واکسیناسیون کرونا باید فورا و به صورت رایگان و همگانی انجام گیرد .مراکز کاری از جمله کارخانه ها و کارگاه ها ،ادارات و سایر محیط ها در دوره های افزایش شیوع بیماری تعطیل شده وحقوق این ایام و بی مه بیکاری به تمام کارگران و کارمندان پرداخت گردد .همچنین تمامی زندانیان می بایست تا پایان دوران بحران کرونا یا آزاد گردند و یا به مرخصی فرستاده شوند.
 1پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات سیاسی ،صنفی و مدنی ،لغو مجازات اعدام و شالق ،لغو کلیه احکام صادره علیه فعاالن کارگری ،معلمان و دیگر جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب وآزادی بی قید و شرط همه کارگران ،معلمان و فعاالن سیاسی و اجتماعی در بند.
4آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل های مستقل ،اعتصاب ،اعتراض ،راهپیمائی ،تجمع ،اندیشه و بیان ،احزاب و مطبوعات.0پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران ،بازنشستگان ،معلمان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی همراه با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم انگاری عدم پرداخت حقوق و مزایا.3تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی ها ،پایان دادن به هر نوع استخدام غیر مستقیم و غیر رسمی ،برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری ،لغو قوانینمناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و عدم افزایش مبلغ بیمه کارگران ساختمانی.
7قطع دست دولت از صندوق های بازنشستگی ،سپردن اختیار صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی به هیات امنایی از نماینده های منتخب اعضا ،محاکمه غارتگرانصندوقهای بازنشستگی و جبران خسارت های وارده به اعضا ،الغای فروش سهام شرکتهای تابعه تامین اجتماعی (شستا).
 8غارت و چپاول منابع عمومی و تخریب محیط زیست توسط باندهای مافیایی وابسته به مراکز قدرت باید فورا متوقف شود .به کلیه طرح های ضد محیط زیستی از جمله تخریب جنگل ها ،کوهخواری ،تجاوز به حریم دریا توسط ارگان های نظامی و دولتی و هرگونه طرح غیر کارشناسی انتقال آب به فالت مرکزی که به بهانه تامین آب شرب اما برای تامین آب مصرفی مورد نیاز کارخانجات
فوالدی متعلق به نهادهای قدرت و مافیای فوالد است باید فورا پایان داده شود.
 ۹ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی و تحصیل رایگان با باالترین استانداردهای آموزشی برای همه آنان فارغ از تعلق خانوادگی ،جنسیت ،قومیت و مذهب.15استخدامهای غیر رسمی و پیمانی از قبیل حق التدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور باید ممنوع و به استخدام رسمی تبدیل گردد ،دانشگاهها و مدارس خصوصی و غیرانتفاعیبرچیده شوند و آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور مطابق با باالترین استانداردهای جهانی تجهیز و سازماندهی گردند و تحصیل تا باالترین مدارج آن رایگان باشد.
 11قانون مشاغل سخت و زیان آور باید پرستاران را نیز در بر بگیرد و تمامی محیط های کار با باالترین استانداردهای ایمنی تجهیز گردند. 12برچیده شدن حجاب اجباری و تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان ،برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وخانوادگی.
 11-به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هرگونه اعمال تبعیض آمیز علیه آنان.

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -اردیبهشت 1011

92

 14از آنجا که سیستم و دولت سرمایه داری چین یکی از هارترین نظام های سرم ایه داری در جهان است و برای کسب سود هر چه بیشتر با استفاده از قانون آزاد چپاولگرانه و اجازه کنترل خودگردانیبا استفاده از نیروهای امنیتی چینی ،شرایط کار و زندگی برای کارگران و مردم منطقه جنوب به مراتب وخیم تر و غیر انسانی تر خواهد کرد ،باید پیمان واگذاری منطقه جنوب به چین فورا ملغی گردد.
هیچ پیمان و قرارداد مخفی از مردم نباید انعقاد گردد.
 10اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعالم و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی شود.1انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه2گروهی از فارغالتحصیالن بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه1گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه 4گروهی از جوشکاران و مونتاژکاران شهرک دولت آباد کرمانشاه 0گروهی از رانندگان تاکسی شهرک ظفر کرمانشاه3سندیکای نقاشان البرز7گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی سقز8گروهی از کارگران برق کار ساختمانی سقز۹گروهی از کارگران نقاش ساختمانی سقز15گروهی از کارگران بیکار محله تپه شافعی سقز11گروهی از کارگران بیکار محله بردبران سقز12گروهی از کارگران بیکار محله تپه ماالن سقز11گروهی از کارگران بیکار محله کریم آباد سقز14-گروهی از کارگران نانوایی سنندج
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10گروهی از کارگران کمربندی  17شهریور سنندج13گروهی از کارگران بیکار خیابان فرح سنندج.17گروهی از کارگران دستفروش سنندج18گروهی از کارگران شهرک صنعتی سنندج25گروه کوهنوردی زنان خانهدار سنندج21گروهی از کولبران مریوان22گروهی از کارگران مرغداری مریوان21گروهی از معلمان مریوان24گروهی از کارگران فصلی نقده 20گروهی از فعالین لغو کار کودکان تهران۹اردیبهشت1455

*  -قطعنامه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر) ( 0011
کارگران ،مردم زحمتکش.
امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه (روز جهانی کارگر ) می رویم که نظام سرمایه داری کماکان در بحران ساختاری خود دست و پا می زند .نظام سرمایه داری در طول حیات خود برای بقاء انسانها
را به تباهی کشانده تا اینکه بتواند چند صباحی عمر زالوسفتانه خود را طوالنی کند .این روزها دولت های سرمایه داری جهانی در برابر رشد همه گیری ویروس کرونا مستاصل شده و برای مقابله با آن
تنها راهشان این بود که مردم را بدون تامین نیازهای معیشت روزانه قرنطینه خانگی کنند .با قرنطینه خانگی مردم  ،نظام سرمایه داری پیش از بیش دچار بحران مالی شد ،به شکلی که امروز یارای
مقابله با آن را ندارد .با آمدن این غول بی دست و پا ( کووید  ) 1۹بحران ساختاری نظام سرمایه داری را در سراسر جهان صد چندان کرده است .نظامی که قرنهاست انباشت سود می کند در مقابل این
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ویروس به هراس افتاده و توان مقابله با آن را ندارد و امید به زنده ماندن را از دست داده است  .نظام سرمایه داری بدون آنکه توانسته باشند بحران ساختاری قبل از ویروس کرونا را کنترل کنند ؛
بحران بیکاری و گرانی مربوط به این ویروس را نیز به بحرانهای او اضافه شده و در فکر بازگشت از قرنطینه خانگی مردم هستند.
کشور ما نیز از تغییر و تحوالت حاکم بر اقتصاد جهان بدور نمانده و تاکنون نتوانسته از بحرانی که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته رهایی یابد و بحران کرونا و بیکاری کارگران مربوط به این
ویروس به آن اضافه شده است .بیکاری در جامعه ما همچنان بیداد میکند ،سفره کارگران زیر سایه گرانی و تورم لجام گسیخته ،دست مزدهای بشدت زیر خط فقر ،عدم امنیت شغلی با رواج قراردادهای
موقت و سفید امضاء و… به طوریکه طی سالهای اخیر تمامی برنامه های اقتصادی ارائه شده برای برون رفت از بحران ،کامال تابعی از برنامه های ریاضتی دیکته شده از سوی بانک جهانی و
صندوق بین المللی پول بوده است .از قانونی کردن اخراج کارگران در قانون کار گرفته تا افزایش سن بازنشستگی به صورت پله کانی و پرداخت حقوق پله کانی به بازنشسته ها و…
با وجود تعرضات جبهه سرمایه علیه معیشت طبقه کارگر ،هر چند کارگران بصورت پراکنده و گاها متحدانه و سراسری علیه بی حقوقی های اعمال شده اعتراض کرده اند .اما این اعتراضات نتوانسته
آنچنان باید و شاید کارفرمایان و حامیانشان را به عقب برانند .به همین خاطر هم بوده که هر سال دولت و کارفرمایان بسته به اوضاع و احوال خودشان دستمزدها را تعیین می نمایند .ما می دانیم که طبقه
کارگر در تعیین دستمزد هیچ گونه نقشی ندارد و تنها برای عریضه خالی نبودن جلسات سه جانبه گرایی است که آنها را به جلسات دعوت می کنند .سال  11۹۹این حقیقت برمال شد که حتی نماینده
کارگران که از سوی شورهای اسالمی کار بعنوان نماینده ما کارگران در شورای عالی کار در جلسات شرکت می کنند .ا گر هم مصوبات شورای عالی کار را امضاء نکنند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و
بدون امضای نماینده به اصطالح کارگران بحشنامه شورای عالی کار جهت اجراء به تمام مراکز های مربوطه ابالغ خواهد شد.
با توجه به وضعیت معیشتی کارگران و مردم محروم جامعه در این شرایط بحرانی که اک ثریت کارگاه های کوچک بر اصل ویروس کرونا تعطیل و کارگران آن بیکار شده اند .ما کارگران امضاء کننده
این قطعنامه خواست و مطالبات آنی کارگران را به شرح زیر رو به دولت حاکم بر ایران اعالم خواهیم کرد.
–  1دولت سرمایه داری حاکم بر ایران باید همه تشکلهای که توسط خود کارگران تاسیس شده اند ؛ به رسمیت بشناسد و آنها را ثبت کند.
–  2دولت باید برابری کامل زن و مرد را در تمام جوانب زندگی از جمله اجتماعی ؛ سیاسی ؛ اقتصادی به رسمیت بشناسد و به کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان پایان دهد.
– 1لغو کلیه احکام غیر قانونی زندان ،شالق ،تبعید و… علیه فعالین کارگری و معلمان و آزادی کلیه زندانیان سیاسی.
–  4ممنوعیت کار کودکان و تامین هزینه خانواده های که نیاز به کار کودک دارند  ،حق تحصیل رایگان برای همه کودکان از جمله کودکان اتباع خارجی.
– 0توقف اخراج و بیکارسازی ها ،لغو کلیه قرار دادهای موقت و سفید امضاء و پرداخت بیمه بیکاری بدون در نظر گرفتن سوابق بیمه ای به کلیه کارگران بیکار از جمله کارگران ساختمانی تا مشغول
به کار.
–  3پرداخت بیمه بیکاری به کلیه کارگران بیکار که این روزها به خاطر ویروس کرونا کار خود را از دست داده اند تا پایان اعالم رسمی ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت.
–  7ما کارگران بر این عقیده ایم که طبقه کارگر می بایست مستقیما در تعیین سرنوشت خود دخیل باشد و ضمن اینکه هرگونه تعیین تکلیف برای کارگران از باال را امری غیر کارگری می دانیم،
خواستار لغو اصل سه جانبه گرایی شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران هستیم.
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–  8تعیین دستمزد دو میلیون و ششصد هزار تومانی از سوی شورای عالی کار را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون ها کارگر دانسته و خواهان افزایش دستمزدها متناسب با تورم موجود در جامعه
هستیم.
–  ۹دستور قرنطینه و در خانه ماندن مردم محروم جامعه و کارگران به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا بدون تأمین معیشت میسر نیست .دولت باید با پرداخت حقوق کافی به همه مردم محروم و
کارگران بیکارشده اقدام کند.
–  15ما حمایت خود را از بازنشستگان که هر هفته روزهای یک شنبه در بستر خیابان هستند اعالم می کنیم و حمایت از بازنشستگان وظیفه همه کسانی می دانیم که خود را با طبقه کارگر تداعی می
کند.
–  11دولت حاکم بر ایران بجای روز کارگر یک هفته را بنام کارگر نام گذاری کرده است .این خیانت به طبقه کارگر است و باید لغو گردد.
– 12اول ماه مه برابر با یازده اردیبشت باید ک لیه مراکزهای کار تعطیل و در آن روز معیین کارگران بتوانند مراسم های خود را برگزار کنند.
این قطعنامه با یک مقدمه و  12بند به تصویب امضاء کنندگان زیر رسید و بنابه درخواست جمعی از کارگران صنف ها مختلف آن را در فضای مجازی منتشر خواهیم کرد.
– 1عثمان اسماعیلی  – 2علی حسینی  – 1کاوه حکیمی  – 4نجیبه صالحزاده  – 0محمود صالحی  – 3فردین میرکی  7یدهللا صمدی  – 8ریبوار عبدالهی  – ۹عمر شبانی
تاریخ نشر ساعت  12شب روز پنجشنبه مورخ 1455/2/۹

*  -روزکارگر ،روز همبستگی جهانی کارگران ،شادباش!
سال  1۱55مصادف با صدمین سالگرد برگزاری روز جهانی کارگر در کشور ما است .نخستین گردهمایی روز جهانی کارگر در ایران ،به ابتکار اتحادیه مرکزی کارگران ایران در سال 1155
برگزار شد .با وجود رشد محدود طبق ٔه کارگر ایران در آن سال8 ،هزار کارگر و نیز کارکنان اداری که در  1۰سندیکا گرد آمده بودند ،نخستین مراسم اول ماه مه در ایران را تدارک دیدند و سازماندهی
کردند.
امروز در حالی به پیشواز جشن روز کارگر می رویم که اتحاد و همبستگی زحمتکشان در عرصه عمل هر روز بیشتر می شود و زحمتکشان این نیاز را بیش از سالهای گذشته درک کرده اند.
اتحاد  40هزار کارگر پروژه ای و اعتصاب سراسری  45روز شان در مرداد  ، 11۹۹زحمتکشان پروژه ای را به این درک رساند که «:اگر ما کار نکنیم ،هیچ کس دیگری توان به حرکت درآوردن
این چرخ را ندارد»
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درک و ضرورت متحد شدن بازنشستگان در سراسر کشور که اعتراضات شان هر هفته کشور را می لرزاند و مافیای خیمه زده در سازمان تامین اجتماعی را به هراس افکنده است ،پیامی روشن و رسا
دارد «:حق مان را می خواهیم و اجازه فریبکاری و نابودی اندوخته هایمان را نمی دهیم»
این اتحاد ،سیاست های صندوق بین المللی پول را که می خواهد زحمتکشان برده سرمایه دار باشند را به چالش کشیده است .افشای زیان های خصوصی سازی با سیاست های نئولیبرالیستی که به تعطیلی
کارخانه های هپکو ،ارج ،ماشین سازی های تبریز… انجامید ،چند سالی است که زحمتکشان آذراب ،فوالد ،هپکو و هفت تپه را به خیابان آورده است و دولت را مجبور نموده خصوصی سازی ها را به
شیوه ای دغلبازانه بازهم به زمین کارگران بکشاند .اما هوشیاری زحمتکشان بی تردید این دغلبازی را نیز به شکست خواهد کشاند.
کارگران هم صدا با پرستاران و کادر پزشکی قهرمان ،خواهان پوشش فوری واکسن ها ،خدمات بهداشتی رایگان و همگانی مناسب سالمتی مردم و مقدم بر سود ،لغو تجاریسازی و خصوصیسازی
بهداشت و تأمین اجتماعی و پرداخت فوری مطالبات و کارانه ها و پاداشی همسان با تالش این عزیزان را میطلبد.
پیام زحمتکشان در سال  1455اتحاد و همبستگی علیه خصوصی سازی و بیکار نمودن کارگران و نابودی صنعت است .امواج پر خروش « نان و سندیکا » از سال گذشته اوجی بی سابقه یافت و
حضور پرشور زنان زحمتکش در اعتراضات چشم نوازتر از سالهای قبل شده است.
در روز کارگر ،این جشن جهانی زحمتکشان خواستار آزادی فوری خواهران و برادران نویسنده ،وکیل ،کنشگران مدنی و به ویژه اسماعیل گرامی و اسماعیل عبدی هستیم .سرکوب و سانسور نمی تواند
از خیابان آمدن زحمتکشان جلوگیری کند .ندای تفرقه ،این شیوه معمول سرمایه داری نیز راه به جایی نخواهد برد.
نان و سندیکا حق ماست و از آن نمی گذریم چون از آبادانی و سربلندی کشور کارگریمان ،نخواهیم گذشت.
کارگر ،معلم ،پرستار زحمتکشان ایران اتحاد اتحاد
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی
بازنشستگان فلزکارمکانیک
بازنشستگان صنعت چاپ
 15اردیبهشت 1455
*  -ندای زنان ایران:روز جهانی کارگر ،روز ماست!
اول مه ،روز جهانی دنیایی دون شان انسان که همگان را به تنفر و خشم فرو برده است.
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دنیایی پر از فقر  ،تجاوز  ،تبعیض و استثمار که از تاب تحمل ،خارج شده است.
روز کیفرخواست صف زندگی علیه نابودی سرمایه است.
حق انتخاب را از زنان سلب کردند  .زنان از حرمت انسانی برخوردار نیستند حتی پوشش اختیاری ندارند و حاصل تبلیغات و نگاه متجاوز گرانه از بلندگوهای رسمی علیه زنان  ،شده جنایت و خشونت
هر روزه ای که حتی به کودک  17ماه هم رحمی نیست.
زندگی را برای مان جهنم کرده اند و جواب اعتراض و مطالبه  ،تنها احکام سنگین و زندان و شکنجه و حتی به خون کشیدن آسمان و زمین و خیابان است و از زندگی کودکان در پرواز ” کفش
قرمزی ” جنایت به جا می ماند.
میلیونها انسان را در میان پاندومی کرونا محروم از دارو  ،درمان و واکسیناسیون استاندارد و همگانی رها کردند.
زندگی را در میان سونامی تورم و گرانی و بدون تامین ابتدائی ترین امکانات برای رفاه و مسکن  ،از همگان سلب کردند.
هیچ اختیاری برای تعیین مزد کار هم برایمان باقی نگذاشته اند  .انسانها را تنها به بردگان مزد بدل کرده اند که تحت شنیع ترین استثمار قرار دارند به طوری که معیشت و منزلت معلم  ،پرستار و
بازنشسته را به یغما برده اند.
اجازه نمی دهیم زندگی فرزندانمان را هم مثل چندین دهه با اعدام و زندان و فقر و بی حقوقی رقم زنید!
ما همه انسانیم و حق زندگی برابر در تمام عرصه های شخصی و اجتماعی داریم.
ما ستم دیدگان آپارتاید جنسی حاکم همراه با دیگر هم سرنوشتانمان امسال فریاد میزنیم:
منزلت معیشت و دستمزد متناسب با تورم و باالی  12میلیون تومان حق ماست.
واکسیناسیون رایگان و استاندارد و همگانی فورا اجرا شود.
همه احکام زندان و تبعید و اعدام فورا لغو شده و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند.
سالمتی جان و رفاه هزاران زندانی که به دلیل فقر و بی تامینی بنا به جرایم عمومی در زندان هستند ،باید تضمین شود.
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همچنین ما کسانیکه درد تازیانه تبعیض جنسیتی و دیگر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را با پوست و گوشت خود لمس کرده ایم از کارگران هفت تپه ،پایتخت اعتصابات جهان و مبارزات پرشور
فوالد اهواز و دیگر کارگران آموختیم که تنها راه برون رفت از منجالبی که سرمایه داری حاکم برای همه مردم ساخته است اداره شورایی است و تحقق خواسته های به حق ما تنها در سایه اتحاد
سراسری و با برپایی شوراهای مردمی مان محقق خواهد شد.
ما زندگی و اختیار سلب شده مان را بازپس می گیریم.
دیگر نمی خواهیم برای جان و زندگیمان یک درصد مفت خور سرمایه تصمیم بگیرند.
اول ماه مه امسال نه فقط دادخواه زندگی به تاراج رفته مان هستیم ،بلکه بر پرچم اول مه امسال طنین”اداره شورایی”نقش بسته است.
زنده باد اول ماه مه
ندای زنان ایران
اردیبهشت1۱55

*  -علی نجاتی:گرامی باد یک مه روز جهانی کارگر
رفق ای کارگر ،اول ماه مه ،روز جهانی ما کارگران ،روز همبستگی و اتحاد طبقاتی ما است.
ضمن تبریک روز جهانی کارگر به همه کارگران ایران و جهان ،این روز برای طبقه ی ما ،روز اعتراض واعالم خواسته کارگران و مزد بگیران برای رهایی از این شرایط اسفناک ،تبعیض آمیز و
استثمارگرانه در کل جامعه است.
ما در روز حهانی کارگر با صدای رسا اعالم میکنیم که تنها طبقه کارگر است که میتواند در مقابل تمامی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی که ضد انسان و انسانیت است مقابله کند و
آلترناتیو طبقه کارگر ،تنها آلترناتیو ی است که می تواند نوید دهنده رهایی از تبعیض  ،نابرابری و استثمار انسان از انسان باشد.
در این روز طبقه ما  ،طبقه کارگر در سراسر جهان قدرت عظیم خود را در مقابل دولتمردان ،صاحبان سرمایه و خریداران نیروی کار که از ک ار و تولید ما سودهای کالن را به جیب میزنند واموال
عمومی را برای منافع شخصی ،به مالکیت خصوصی در آورده اند ،گرد هم میآییم تا بر علیه ستم و استثمار،
طبقه سرمایه دار حاکم در قدرت ،شرایطی را ایجاد کرده است که هم طبقه هایمان با معظالت و مشقات فراوانی برای زنده ماندن مجبور به هر کاری شده اند.
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گذشته از تحمیل حقوق های چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران و مزدبگیران ،بخشی وسیعی از کارگران و زحمتکشان و فرودستان ،ناچارا برای زنده ماندن و تامین معیشت و داشتن لقمه ای نان،
مجبور به کولبری ،سوختبری و دستفروشی و حتی تن فروشی ،و زباله گری شده اند تا برای زنده ماندن لقمه ای نان به دست تبعیض و نابرابری ،فقر و بی خانمانی ،بیکاری و تمامی مناسبات ظالمانه
اعالم کنیم که این دنیای وارونه باید زیر و رو شود و روی پاهای خود بایستد تا زندگی شایسته ای را برای تمامی افراد جامعه فارغ از رنگ و نژاد  ،مذهب و ملیت و جنسیت ،رقم بزند.آورند.
این جامعه ای است ( جامعه وارونه) که ستمگران ،غارتگران اختالص گران و چپاول گران سرمایه دار در این کشور رقم زده اند.
طبقه حاکم ( سرمایه داران و مفت خوران و کاسه لیسان این سیستم) برای داشتن سود هر چه بیشتر تالش کرده و تالش خواهند کرد که نقاق و چند دستگی را در میان کارگران ایجاد کنند تا طبقه کارگر
در صف واحد متشکل و منسجم نشود.
هر درجه از ایجاد تفرقه و تشتت و پراکندگی بین کارگران ،مساوی است با ادامه و تشدید استثمار ،فقر و فالکت و نداری و… و ادامه حاکمیت ظالمانه سود پرستان.
طبقه سرمایه دارد با ایجاد تفرقه بین کارگران شاغل و کارگران بیکار ،زن و مرد  ،پیرو جوان  ،تفرقه بین ملیت های مختلف ،برجسته کردن یک ملیت و زبان خاصی نسبت به دیگر ملیت ها و دیگر
زبان های مادری ،بر جسته کردن یک فرهنگ در تقابل با دیگر فرهنگ ها ،ایجاد رقابتها و رویکرد های فردگرائی ،به وسیل ه تمام دستگاه های رسانه ای و تبلیغاتی موجود خود ،تالش کرده و تالش
خواهد کرد که در اشکال مختلف از اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران با دیگر مزد بگیران و فرودستان و مدافعین طبقه کارگر جلو گیری کند تا زمینه های همکاری و اتحاد برای همبستگی و همیاری
در راستای رسیدن به آزادی ،برابری و رهایی را مانع ایجاد کند.
بیماری کوید  ،1۹جان انسانهای بیشماری را گرفته و میگیرد.
باعث و بانی این مرگ و میرها ،سیاستهای ضد انسانی سرمایه داران و سودپرستان در قدرت است که تمامی امکانات اجتماعی و درمانی را که پولی ( کاالیی ) کرده اند.
در صورتیکه دسترسی به امکانات درمانی و پزشکی در جامعه کامال باید رایگان و در اختیار تمامی مردم باشد نه محلی برای کسب سود و انباشتن سود سرمایه داران.
اقدام برای واکسینه کردن رایگان و فوری تمام آحاد جامعه باید در دستور مراکز بهداشتی و درمانی قرار گیرد تا جلوگیری شود از کشتار عامدانه کارگران و فرودستان جامعه ،توسط سود پرستان
سرمایه دار.
سال گذشته نیزسال سختی برای کارگران ،بازنشستگان ،زحمتکشان و اکثریت مردم در ایران بود ،اما در همین شرایط سخت ،کارگران و زحمتکشان جسورانه دست به اعتصاب و اعتراض و گردهمائی
زده اند.
گرچه کماکان دستگیری ،زندان و شکنجه ،شالق و بیکاری و اذیت و آزار توسط حضرات در قدرت ،با کمک نیروهای نظامی و قضایی! تعطیل ناپذیر عایدمان شده ،اما موفق شدیم اعتصابات را به
خیابانها بکشانیم و صدای اعتراض و خواستهای خود را به گوش هر چه بیشتر مردم رسانده و همبستگی و همراهی آنها را جلب کنیم.
سندیکاهای کارگری ،سندیکای هفت تپه ،سندیکای شرکت واحد و دیگر کمیته های کارگری و فعالین کارگری  ،کانونها و نهادهای بازنشستگان و معلمان و زنان و دانشجویان نزدیکتر و همسوتر شده
است.
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البته نکته مهم در چنین شرایطی مبارزه فقط با سرمایه داران حاکم و کنونی نیست ،بلکه در مقابل تمامی آلترناتیوهای سرمایه داری خارج از قدرت هوشیار بود و با آنها هم باید مبارزه کنیم.
خواست ما در روز اول ماه مه امسال نیز تامین معیشت همگان و تضمین یک زندگی درخور انسانی است ،همه مردم باید از امکانات درمانی و آموزشی رایگان برخوردار باشند ،زندان و شکنجه باید
برچیده شود ،تبعیض و نابرابری زنان و خشونت علیه آنان متوقف و ممنوع شود .تمامی ملیت ها مختلف ساکن ایران و همچنین مهاجرین باید از حقوق برابر در تمامی شئونات زندگی برخوردار
باشند.
عزیزان و رفقای کارگر و زحمتکش ،برای رسیدن به یک جامعه انسانی و تضمیمن زندگی همراه با رفاه ،آزادی و شادی ،الزم است که تشکل ها کارگری و دیگر نهادهای اجتماعی خود را ایجاد کنیم
و در اقدام به ایجاد تشکل مستقل و سراسری بکوشیم.
کارگران و مردم زحمتکش؛
منافع مشترک ما فراوان است ب رای بدست آوردن آنها ،باید توازون قوا را تغییر دهیم.
ما میتوانیم این شرایط را عوض کنیم.
مبارزه ما تنها به یک روز ،آنهم روز جهانی کارگر _ اول ماه مه_ خالصه نمی شود ،بلکه مبارزه ما روزانه و به طور مداوم باید در راستای کسب منافع طبقاتی ،بی وقفه در جریان باشد.
آلترناتیو ما کارگران در ایران ،یک آلترناتیو ی است که منافع تمامی کارگران و زحمتکشان و مزد بگیران و فرودستان جامعه را فراهم کند ،حاکمیتی که خود در آن نقش داشته باشیم  ،مشورت و تبادل
نظر کنیم و خود در اجرایی کردن آن دخالت گر باشیم.
حاکمیتی که هیچ کسی در حاشیه آن نیست ،بلکه تمانی آحاد افراد جامعه از تمام طبقات و اقشار جامعه ،با هر اندیشه و عقیده ای ،خارج از ملیت ،نژاد و جنسیت ،مذهب و هر زبانی ،در اداره کشور و
سرنوشت آن دخالتگر ،تصمیم گیرنده و اجرا کننده می توانند باشند.
جامعه ای که هیچ کس در حاشیه نیست ،و تمام امتیازات ویژه ای که مبنای تبعیض آمیز را دارند را بی معنی خواهد کرد.
در آلترناتیو کارگران ،تمامی احاد افراد جامعه با برخورداری از تمامی امکانات در راستای تسهیل شرکت و دخالتگری در تعیین سرنوشت و نیازهای جامعه و با حضور جمعی  ،اداره و مدیریت
شورایی را امکان پذیر می کند.
در هر کجا که هستیم باید متشکل شویم ،سازماندهی کنیم و متحدانه ،آلترناتیو خود را پی ریزی کنیم و به کل جامعه نشان دهیم که آلترناتیو ما برای حاکمیت آتی ،داشتن جامعه ای سالم و شایسته است
که داشتن نان ،کار آزادی ،رفاه شادی و آبادی ،تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که به دست خودمان ساخته میشود.
رمز پیروزی ما در گروسازمانیابی و تشکل یابی و اتحاد ماست.

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -اردیبهشت 1011

111

اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران را به همه کارگران و زحمتکشان بار دیگر تبریک میگویم.
کارگران جهان متحد شویم.
فعال کارگری سندیکای  ،علی نجاتی
پنجشنبه  8اردیبهشت1۱55

*  -روزت مبارک کارگر زندانی!!
دمحم حبیبی (عضو کانون صنفی معلمان)
صدایش کمی خش دارد.گرم و است گیرا.مثل طبع جنوبی اش .با همان سالم اول ؛آدمی را جذب می کند.انگار رفیق گرمابه و گلستان.
همان دیدار اولمان در اوین ،اگر چه کوتاه ،اما رد پایش را گذاشت در خاطرم .تازه از انفرادی امده بود  .از یک انفرادی طوالنی.
امان از این انفرادی های طوالنی که ذهن پر می شود از همه خاطرات زندگی.تا خالی شود ،زمان می برد .تو هی راه میروی در هواخوری و هی چرخ میزنی در گذشته تا تمام شود این خیال
الیتناهی.اما مگر می شود؟ زمان می برد.
وقتی پرسید :بیکاری اذیتم می کند.اشکالی دارد اینجا مشغول کارشوم؟
فهمیدم اش .برای او که همه عمر کار کرده بود برای گذران زندگی ،کار خالی می کرد انبان ذهن اش را.
گفتم نه .چه اشکالی دارد.
مشغول شد و من میدیدم تالش هر روزه اش را  .خیلی زود پیشانی اش به عرق می نشست و صدای خش خش نفس هایش شنیده می شد.اما کار می کرد بدون گالیه.
وقت های بیکاری چرخ می زدیم در حیاط کوچک هواخوری ،سیگاری می کشیدیم و گپ می زدیم .ان موقع ها هنوز شاپور احسانی راد بود.
خیلی زود رفت و باید زمان می گذش ت تا درست یکسال و نیم بعد دیداری کنیم که سرآغاز رفاقتی پایدار شود.بشود عمو شاپور.
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در تهران بزرگ بود که هم بند و هم اتاق و هم سفره شدیم .رفیق گرمابه و گلستان  ،اینبار بدون انگار…
صدایش خش دارد و مثل همیشه می خندد.از شرایط بند می پرسم که می دانم بدتر از گذشته است.حمام های همیشه سرد در بهار و تابستان و قطعی اب هر روزه حتی برای ده ساعت.حشراتی که
نمی گذارند شب ها و در اندک سکوت روزانه کمی راحت باشی.
می دانم پیرمرد اذیت می شود اما مثل همیشه می خندد.
بی اختیار ذهنم می رود به روزهای گذشته .به مهربانی های پدری برای بچه های آبانی.
میوه ها را یکی یکی پوست می کند و می گذارد زیر تختش.سهم هر کداممان راجدا.
می گردد ،یکی یکی تا پیدایمان کند و سهممان را بدهد.سهم من ،سهم علیرضا ،متین ،پویا…
مواظب است،سهم هرکس نه کم شود و نه زیاد.برابری مطلق.
وقت هایی که جارو بدست اتاق را تمیز می کند ،اعتراض می کنم که عمو بچه ها خودشان تمیز می کنند.اما گوشش بدهکار نیست.کار خودش را می کند.یکدنده مطلق…
با این پیرمرد دوست داشتنی ،شاپور احسانی راد،روزهای زیادی کتاب خواندیم و راه رفتیم و گپ زدیم.با این پیرمرد زندگی کردیم و نگاهش کردیم که همیشه درصف اول کار و تالش است  ،همیشه آن
جلو ایستاده است برای اعتراض .اما نه برای خود که برای منافع جمع  .ان هم بی سرو صدا  ،بی هیچ نیازی به هیاهو ی رسانه.
نگاه کردیم و یاد گرفتیم و فهمیدیم که اصالت به قدمهای استوار است ،حتی اگر شانه هایت به جبر زمانه کمی خم باشد .یاد گرفتیم که اصالت یعنی بی نیازی از سوت و کف های مجازی…
حاال از راه دور به پاس استواری قدم هایش کاله از سر بر می داریم و زیر لب زمزمه می کنیم  :که روزت مبارک پیرمرد دوست داشتنی .روزت مبارک کارگر زندانی.

*  -بیانیه کارگران هفت تپه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر
امروز یک می (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر است روزی که می بایست کار تعطیل می بود و کارگران با خیالی آسوده در کنار خانواده های خود دور هم جمع میشدند و جشن میگرفتند اما ما
سالهاست که با آسودگی بیگانه ایم و امروز باید از دردها و تالشها و حال و آینده مان بگوئیم و این روز را در وضعیت قرمز کرونا برای سرمایه دارن کار کنیم اما علیرغم این مشقت ها شعار ما
“کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد” در روز جهانی کارگر یعنی “کارگران جهان اتحاد اتحاد” است .ما از هفت تپه با ندای این اتحاد ،روز کارگر را به طبقه کارگر در ایران و جهان تبریک میگوئیم.
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اما امروز باید نگاهی به سال گذشته بیاندازیم و کارهایمان را مرور کنیم و ببینیم کجا هستیم و باید به کجا برویم .هفت تپه در سال گذشته اعتصابات و اعتراضات طوالنی و قدرتمندی داشت که ماحصل
اعتراضات سال گذشته و سالهای قبل تر کشید ن اسدبیگی و یارانش به دادگاه ،افشای فساد مدیران و همکاران فاسد  ،گرفتن حقوق های معوق و تمدید دفترچه های بیمه بود .سال گذشته تمرکز مبارزه ما
بر نفی بخش خصوصی و خلع ید از اسدبیگی بود اما خواسته های دیگرمان همچون بازگشت به کار همکاران اخراجی و بسیاری مطالبات عرفی هم وجود داشتند که کماکان در راه دستیابی به آنان
مبارزه میکنیم ،در این میان اما مسائل و مشکالت با کارفرما و عواملش و توطئه های آنها کم نبود که خوشبختانه کارگران هفت تپه هشیارند و یک به یک توطئه ها را خنثی کردند .در اعتصاب طوالنی
تابستان گذشته خلع ید از مالکان فعلی به مطالبه اصلی کارگران آسیب دیده از خصوصی بازی ها در سراسر ایران بدل شد و این نشاندهنده جایگاه کارگران هفت تپه در جامعه کارگری ایران است.ما
حق خواهی را با تحمل هزینه های فراوان از اخراج و زندان و پرونده های متعدد قضائی پرداخت کردیم با اینحال ا مروز متحدتریم ،امروز روشن تریم و میدانیم چه نمی خواهیم و چه میخواهیم االن در
مقطعی هستیم که ماحصل این اعتراض و اتحاد و خون دل خوردن های ما در حال نتیجه دادن است ما گفتیم بخش خصوصی را بیرون می کنیم و هفت تپه را پس می گیریم و اینک محکم تر از همیشه
در روز کار گر اعالم میکنیم که روی این عهد می مانیم و آنرا به سرانجام خواهیم رساند چرا که معتقدیم اسدبیگی و بخش خصوصی بزرگترین مانع تولید و ارتقا کیفیت زندگی کارگران بوده و باید
بروند و این خواسته اصلی کارگران است .هفت تپه باید به دولت برگردد و با مدیریت و نظارت شورایی کارگران اداره شود.
در روز کارگر فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه کارگران و کسانی که از اعتصاب و اعتراضات ما و از نمایندگان ما حمایت کردند و در سخت ترین شرایط کنار ما بودند تشکر ویژه نموده و این پیام
را میرسانیم که همراهی شما هیچگاه از نظر ما پنهان نخواهد شد .ما کارگران هفت تپه از اعتراضات برحق مراکز مختلف کارگری و آموزشی و درمانی و خدماتی حمایت می کنیم و خواستار آزادی
کارگران و فعالین بازداشت شده و همه زندانیان سیاسی هستیم.
اعتراض کارگران فوالد و هپکو و نفت و گاز و پتروشیمی ها ،کارگران شهرداری ها ،معلمان ،باز نشستگان این نور دیدگان ما ،پرستاران و کادر درمان که در قلب ما جای دارند و با فداکاری درس
شرافت و آزادگی میدهند بیانگر این است که همه جا درد یکی است .علیه خصوصی سازی ،علیه شرکتهای پیمانی و قراردادهای موقت ظالمانه ،علیه فقر و تبعیض ،علیه دستمزدهای چند برابر زیر خط
فقر ،علیه ایجاد تفرقه و تحریک میان کارگران  ،هدف این اعتراضات دستیابی به زندکی بهتر و در خور شان مردم عزیز ایران است،درد کارگر درد نان شب است و زندگی بهتر و این روزها درد
درمان است و دارو و واکسن.
دردها مشترک است و راه هم قطعا مشترک است.
تجربه ما می گوید که ایجاد اتحاد گسترده کارگری ساده نیست اما عملی است .هرگاه کارگران با خرد جمعی وارد عمل شوند میتوانند به قدرت اتحادشان تکیه کنند و به اهداف خود برسند.ما تاکنون اساسا
با اتکا به خرد جمعی و شورائی حرکت کرده ایم چرا که ما کارگریم و منافع واحد داریم و ناچاریم به یکدیگر تکیه کنیم .پس می بایست رمز موفقیت یعنی اتکا به خرد جمعی را تکثیر کنیم و مشکالت را
یکی پس از دیگری از سر راه برداریم.
در این ایام ما کارگران هفت تپه با هموطنانی که گرفتار این بیماری منحوس بوده و یا داغدار عزیزانشان هستند ابراز همدردی میکنی م و به فداکارانی که در این دوران سخت امید جامعه بودند بویژه کادر
درمان درود میفرستیم و از صمیم قلب برایشان بهروزی آرزومندیم .با کارگران بخشهای مختلف کشور برای تهیه سریع واکسن استاندارد و رایگان و همگانی همصدا هستیم و تامین هزینه زندگی و
معیشت مردم و تامین رایگان نیازهای درمانی و بهداشتی را وظیفه دولت و حق همه مردم ایران میدانیم.
در پایان مجددا درود میفرستیم به تمام کارگران ایران و جهان و دستشان را به گرمی میفشاریم.
روزتان مبارک زحمتکشان
*  -کانال سندیکا و انجمن کارگران مریوان وسروآباد:
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برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر و تبریک این روز در کارگاهای ساختمانی سطح شهرمریوان
برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر و تبریک این روز در کارگاهای ساختمانی سطح شهر در میان کارگران با حضور اعضای هیت مدیره انجمن کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد
رمز رسیدن به مطالبات کارگران ،اتحاد و همبستگی است…
روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران ،گرامی باد.
1۱55/2/11

*  -گزارشاتی از مراسم روز جهانی کارگر درسنندج:
 +بازداشت شیث امانی و هوشنگ کریمی در سنندج
امروز شنبه  11اردیبهشت شیث امانی عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نساجی کردستان دستگیر شد.
امروز جمعی از کارگران سنندج که قصد داشتند در محل شهرک صنعتی تعمیرکاران سنندج مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر را برگزار کنند ،قبل از شروع مراسم مورد حمله پلیس و نیروهای
امنیتی قرار گرفتند .مأمورین کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و چند نفر را دستگیر کردهاند که شیث امانی و هوشنگ کریمی کارگر جوشکار گاز جزء دستگیرشدگان است.
 +گرامیداشت روز جهانی کارگر در سنندج
امروز شنبه  11اردیبهشت  1۱55جمعی از کارگران شهرک صنعتی شماره  2سنندج طی مراسمی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.
 +راهپیمایی کارگران در سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر
امروز یازدهم اردیبهشت  1۱55جمعی از کارگران و فعالین کارگری سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر در سطح خیابان راهپیمایی کردند.
*  -گرامیداشت روز جهانی کارگر در بانه
امروز شنبه  11اردیبهشت ماه ،بر ای دومین بار جمعی از زنان و مردان آزادیخواه شهرستان بانه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر در میدان کارگر این شهر تجمع کردند.
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تجمع کنندگان با پخش شیرینی و توزیع ماسک در میدان کارگر این شهر فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند .همچنین یکی از حاضرین به همین مناسبت در میان کارگران حاضر
درمیدان کارگر سخنانی ایراد نمود که با استقبال آنها روبرو شد.
*  -برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مریوان
این مراسم امروز شنبه  11اردیبهشت در پارک شانو توسط نهادهای کارگری انجمن صنفی کارگران ساختما ن،انجمن بازنشستگان تأمین اجتماعی ،سندیکای خبازان ،انجمن صنفی معلمان و نهاد مدنی
جامعه دفاع از کودکان کار و خیابان برگزار شد .این گرامیداشت با قرائت قطعنامه مشترک توسط آرمان شکری از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی و فعال کارگری شروع شد که با استقبال
گرم شرکت کنندگان و حاضرین قرار گرفت و با پخش شیرنی و تشویق حاضرین به پایان رسید.
*  -تاریخچه روز معلم در ایران
سال،0301روز  02اردیبهشت روز معلم نامیده شد.
در روز  12اردیبهشت سال  1145خورشیدی معلمان کشور جهت احقاق حقوق حقه خود و به رهبری زنده یاد دمحم درخشش دست به اعتراض و اعتصاب سراسری زدند.
معلمین تهران در روز  12اردیبهشت قصد ورود به محوطه وزارت فرهنگ واقع در خیابان اکباتان را داشتند که از ورود آنان جلوگیری به عمل آمد.
معلمان روانه میدان بهارستان گردیدند و جلو ساختمان مجلس روی زمین به تحصن نشستند.
پلیس برای متفرق کردن آنان از ماشین آبپاش استفاده کرد ولی معلمان از جای خود تکان نخوردند.
دکتر خانعلی دبیر  2۹ساله دبیرستان جامی به اتفاق چند دانش آموز به باالی ماشین آبپاش رفته و جهت شیلنگ را عوض کردند.
آنگاه پلیس شروع به تیر اندازی هوایی کرد ولی باز معلمان از جای خود بر نخاستند.
سرهنگ شهرستانی رییس کالنتری  2اقدام به شلیک نمود که دکتر خانعلی مورد اصابت گلوله قرار گرفت که در بیمارستان در گذشت.
دمحم درخشش رییس جامعه معلمان ایران و رهبر اعتصاب دستگیر و به زندان افتاد.
از این به بعد اعتراض رنگ سیاسی گرفت و معلمان  4شرط برای پایان اعتصاب بشرح زیر اعالم کردند:
1-سقوط دولت شریف امامی
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2مجازات قاتل دکتر خانعلی1آزادی درخشش4ترمیم حقوق معلمان طبق طرح باشگاه مهرگان.روز  10اردیبهشت شریف امامی استعفا داد و دکتر علی امینی مامور تشکیل کابینه گردید و درخشش از زندان آزاد گردید.
روز  18اردیبهشت معلمان در باشگاه مهرگان کانون معلمان ایران اجتماع کرده و طی قطع نامه ای روز  12اردیبهشت را به خاطر اعتصاب موفقیت آمیز خود و گرامی داشت دکتر خانعلی روز معلم
اعالم نمودند و قرار شد که هر سال در چنین روزی تمام مدارس کشور برای بزرگداشت دکتر خانعلی تعطیل گردد.
در همین روز دکتر امینی در باشگاه مهرگان حضور یافت و به معلمان قول افرایش حقوق آنان را داد ولی معلمین نپذیرفتند و اعالم کردند که هیچ کس را به جز درخشش به عنوان وزیر فرهنگ نمی
پذیرند.
روز  22اردیبهشت درخشش به وزارت فرهنگ منصوب و اشل حق وق معلمان با حقوق مهندسین مساوی و به تصویب هیات وزیران رسید و به این ترتیب اعتصاب  15روزه معلمان پایان یافت و روز
 21اردیبهشت معلمان به کالسها رفتند.
دو سال مراسم روز معلم برگزار گردید ولی در تقویم ایران ثبت نگردید و کم کم به فراموشی سپرده شد.
تا آنکه در سال  1108معلمین در صدد زنده کردن  12اردیبهشت به عنوان روز معلم بر آمدند که مصادف شد با شهادت آیت هللا مطهری که در شامگاه روز  11اردیبهشت ترور شدند.
دولت وقت با یک روز تاخیر  12اردیبهشت را روز شهادت آیت هللا مطهری و روز معلم اعالم کرد و به این ترتیب روز معلم تثبیت شد.
متاسفانه بسیاری از معلمین و دانش آموزان و اولیاءآنها فکر میکنند که روز معلم به خاطر شهادت آقای مطهری است و از پیشینه آن خبر ندارند .متاسفانه نام دکتر خانعلی معلم مبارز که جان خود را در
راه احقاق حقوق و منزلت معلمان از دست داد در هیچ کدام از رسان ه های گفتاری و نوشتاری و تصویری دیده نمی شود ولی در دل تاریخ ایران ثبت شده و تا ابد باقی خواهد ماند.
برگرفته از کانال صنفی معلمان ایران

*  -بیانیهی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای بزرگداشت روز معلم وشادباش روز جهانی کارگر
روز یکشنبه  12اردیبهشت  ، 1455شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه ای دررابطه با بزرگداشت روز معلم وشادباش روز جهانی کارگر بشرح زیرمنتشرکرد:
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خرد را تو روشن بصر کردەای
چراغ هدایت تو بر کردەای
خمیرمایه ی توسعه ی پایدار در هر کشوری آموزش و پرورش بوده و معلم از اصلی ترین ارکان این نهاد انسان ساز است.
دولت ها موظفند راه را برای ورود معلمانی با انگیزه ،خالق و متفکر به این ارگان مهم و بنیادی باز کرده تا بتوانند نسلی پرورش دهند که بتواند جهان را آبادتر از آنچه که تحویل گرفته ،تحویل دهد.
افرادی همه جانبه نگر ،نو اندی ش ،نقاد ،مبتکر و پرسشگر که بی محابا بتوانند راه را از چاه تشخیص داده؛ با انتخاب خود مسیر زندگی و آینده ی خود را ترسیم نموده و حیات خود را معنا بخشند.
اختصاص زیرساخت های الزم برای این امر از اولویت هاست و تامین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شایسته و ضروری از وظایف اساسی و اولویت دار دولت هاست.
معلمان و دانش آموزان عالوه بر امکانات فیزیکی برای پرورش استعدادهایشان نیازمند فضایی امن ،آرام و بانشاط هستند و در چنین فضایی می شود امیدوار بود کسانی پرورش یابند که مولد ،اخالق
مدار و مستقل باشند.
یک معلم توانمند ،مس تقل و کم دغدغه به مثابه ی یک کاتالیزور می تواند تسهیل کننده ی فرآیند تعلیم و تربیت باشد.
با نگاهی به توسعه یافتگی کشورها می توان دریافت که فصل مشترک موفقیت در جوامع پیشرفته در مقایسه با دیگر جوامع ،نوع نگاه و عملکرد آنها نسبت به آموزش و پرورش است.
یک نظام آموزشی اثربخش و کارا می تواند برای جامعه امنیت و رفاه ،ثبات ،توسعه و سعادت را به ارمغان آورد.
در دنیای جهانی شده ی امروز نظام آموزش و پرورش یک کشور را نمی توان از نظام های آموزش و پرورش دیگر کشورها جدا دانست ،بنابراین استفاده از ظرفیت های علمی کشور بدون توجه به
جهان بینی افراد می تواند سبب شکوفایی و تحول در نظام آموزشی گردیده و التیامی بر زخم های وارده بر پیکر آموزش و پرورش کشور باشد.
سیاست زدگی و سیاسی کاری در آموزش و پرورش خط بطالنی بر تمامی دستاوردها و هرز دادن منابع و امکاناتی خواهد بود که مانند سیلی ویرانگر بنیان های نظام آموزشی را در هم می کوبد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن عرض تبریک و شاد باش به همه ی همکاران خود در سراسر کشور عزیزمان ایران به مناسبت روز معلم و شهادت دکتر خانعلی(دوازدهم
اردیبهشت ماه) انتظار دارد خرد گرایی و برنامه ر یزی درست و اصولی سرلوحه ی تصمیمات مسئولین واقع شده ودر شرایط حاد کنونی که ویروس کرونا تا حدود زیادی آموزش را به قهقرا بردە است،
هر چه سریع تر در این خصوص تصمیمات مقتضی و در خور اتخاذ نماید و با انجام واکسناسیون عمومی زمینهی بازگشایی مدارس به صورت حضوری برای سال تحصیلی آیندە را فراهم کند ،همچنین
خواسته هایی دارد که امیدوار است بسترهای الزم برای تحقق آنها از جانب مسئولین محقق گردد.
_آزادی همه معلمان زندانی
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اسماعیل عبدی
دمحم رضا رمضانزاده
و…
_ توجه به اتنیک های متنوع بومی و قومی در آموزش و پرورش و به تبع آن هموار ساختن زمینه تحقق اصل  1۵قانون اساسی
_پرهیز از پرونده سازی علیه فعالین صنفی
_به رسمیت شناختن تشکل یابی مستقل
_توجه به منزلت و رفاه شاغالن و بازنشستگان
_زدودن چهره ی امنیتی از فضاهای آموزشی
_اهتمام دولت به آموزش کیفی و رایگان
در ضمن شورای هماهنگی به همه همکاران فرهنگی و معلمان فرهیخته پیشنهاد می دهد تا برآورده شدن تمامی خواسته های صنفی ،خصوصا آزادی معلمان_دربند ،شرکت در هر نوع مراسم رسمی
توسط آموزش و پروش در هفته ی معلم را تعلیق و به آن نه بگوید.
در پایان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایرا ن ضمن تبریک روز کارگر به این قشر زحمت کش که توسعه ،پیشرفت و رفاه جامعه حاصل دست های پینه بسته ی آنان است ،خواهان
محرومیت زدایی و توجه ویژه به معیشت و منزلت آن هاست و هر گونه سرکوب جامعه ی کارگری را با هر بهانه ای شدیدا محکوم کرده ،خواسته های آنان را بر حق دانسته و همواره خود را در کنار
کارگران و زحمت کشان جامعه می داند و انتظار دارد رعب و خفقان بر فضای کارگری برچیده شود.

*  -بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به مناسبت  02اردیبهشت روز ملی معلم وپاسداشت روز جهانی کارگر وادای احترام به کادر درمان بهویژه بخش پرستاری
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) هم بیانیه ای بمناسبت  12اردیبهشت روز ملی معلم و پاسداشت روز جهانی کارگر وادای احترام به کادر درمان بهویژه بخش پرستاری بقرارزیرصادرکرد:
بار دیگر در اردیبهشت ،زیباترین ماه سال ،یاد و خاطره معلمانی را پاس میداریم که در راه گسترش دانشو آگاهی و دفاع از حقوق انسانی از هیچ کوششی فروگذار نکردند و سرمایه عمر و حتی جان
خود را هزینه کردند .دمحم بهمن بیگی ،بنیانگذار آموزش عشایر ،عمری را صرف ایجاد و گسترش آموزش و توانمند سازی بخشی از محرومترین اقشار جامعه کرد؛ ابوالحسن خانعلی در هنگامه تالشی
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جمعی برای تأمین عدالت ،جان خود را فدا کرد و جبار باغچهبان که در یکی از سختترین دورههای تاریخ کشور ،نه تنها یکی از پیشروترین معلمان زمان خود در جهت توسعه آموزش بویژه برای
دختران بود ،بلکه راهی را گشود تا کودکان بیشماری که از نعمت شنوایی محروم بودند را از تاریک خانه جهل و بیسوادی بیرون آورد و فرصت حضور در عرصه اجتماع را برای آنان فراهم آورد.
امسال در شرایطی به دوازدهم اردیبهشت رسیدیم که برای دومین سال متوالی است که روز معلم ،مسائل آموزش و پرورش و همه عرصههای زندگی تحتتأثیر همهگیری ویروس کووید 1۹و زیر سایه
سنگین رکود به فراموشی و حاشیه رانده میشوند.
اما کووید 1۹با همه آثار مخرب و مرگبارش ،توجه ما را به نکاتی جلب نمود که پیشاز آن یا نمیدانستیم یا نمیخواستیم که بپذیریم:
.معلمی «حرفه»ای است حساس ،دشوار و روشمند که افزون بر دانش ،مهارتهای متعدد دیگری را نیز نیاز دارد که با همه پیشرفتهای تکنولوژی ،هیچ جایگزینی ندارد.
.معلمی حرفه ای است متفاوت از هر شغل دیگر و آنان که درصدد افزودن ساعات کاری آن یا مقایسه ساعت کار آن با ساعت کار سایر حقوق بگیران هستند ،برای توجیه پایین نگهداشتن دستمزد
معلمان ،نگاهی کامال غیر تخصصی و کمیتگرا دارند که منشأ بسیاری از دشواریها در شرایط کنونی است.
.تمرکزگرایی شدید در نظام آموزشی ،بیماری مزمنی است که عالوهبر کشتن خالقیت و ابتکار و سلباختیار کردن از معلم و دانشآموز ،اکنون و در دوره آموزش مجازی نیز بهرغم تمامی کمبودهای
زیرساختی ،همچنان بر انحصار آموزش در شبکه پرنقص خودساخته (!؟) پافشاری دارد چرا که نمیتواند و نمیخواهد معلم و دانشآموزی را خارج از کنترل خود بیند؛ حتی در شرایطی که میلیونها
تن از آنان عمال بیرون از آن دایره قرار گرفتهاند.
هرچند مناسبت هایی مانند روز ملی معلم ،یادآور فرصتی برای گرامی داشت یاد و خاطره کوشندگان پیگیر و خالص عرصه آموزش کشور است ،اما فرصتی نیز فراهم میآورد برای مطرح نمودن
کاستیهایی که سالهاست معلمان کشور را تحتتأثیر قرارداده و به طور کلی نظام آموزشی کشور را ناکارآمد و بیمار نموده است.
اگرچه معلمان رسمی کشور همواره از پایین بودن حقوق خود و نامتناسب بود دریافتی خود با هزینه های زندگی در شرایط مزمن تورمی ،ناراضی و معترض بودهاند ،اما در سالهای اخیر معلمان
غیررسمی و قراردادی که در مدارس غیردولتی تدریس میکنند ،عموما ،با وضعیت بسیار بدتری دست به گریبانند .این معلمان نهتنها حقوق ناچیزی دریافت میکنند که از حداقلهای رسمی نیز اغلب
پایین تر است ،بلکه به دلیل بیکاری گسترده در سطح کشور به خصوص در میان جوانان تحصیلکرده ،از امنیت شغلی الزم نیز برخوردار نیستند و همواره باید پاسخگوی انتظارات بسیار بیشتری از
جانب مدیران مدرسه و حتی والدین دانشآموزان باشند .عالوه براین اغلب بیمه نمی شوند و ناچار هستند که در قراردادهای واقعی و نه صوری که بناچار با موسسین این مدارس میبندند به همین
حداقلها رضایت دهند و اعتراضی هم نکنند.
در چنین شرایطی ،اعالم میشود که طالب می توانند در هشت رشته آزمون استخدامی شرکت کنند و از طریق مرکز تربیت مبلغ،معلم حوزه های علمیه وارد آموزش و پرورش شوند و پیشبینی شده
آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان  2۵هزار نفر از طالب زن و مرد را استخدام کنند.
نکته قابل تامل و نگران کننده اینکه به طلبهها اجازه داده میشود نهتنها در رشته های علوم تربیتی و دینی که در هشت رشته متنوع دیگر دبیری و آموزگاری از جمله آموزگاری ابتدایی ،دبیری ادبیات
فارسی ،دبیری علوم اجتماعی ،دبیری تاریخ و دبیری فلسفه میتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند .این موضوع پیش و بیش از هر چیز بیانگر نگاهی غیرتخصصی به موضوع آموزش و پرورش
است که البته با اعتراض برخی انجمنهای علمی و پژوهشی نیز روبرو شد .این درحالی است که آموزش و پرورش به دلیل گستردگی نیروی انسانی تحت پوشش و کیفیت ارائه آموزش یکی از مهمترین
نهادها در دستیابی به اهداف توسعه در هرکشور است .جذب طالب بهعنوان معلم در مدارس ،آن هم در رشته هایی غیر از علوم دینی و صرفا با این شرط که در دورهای کوتاهمدت شرکت کنند ،نه تنها
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بیانگر نگاه غیرحرفه ای به معلمی است بلکه سویه دیگر و مهمتری هم دارد که بیانگر بیا عتمادی به علم و نهادهای علمی جدید و ضرورت نفوذ و سیطره هرچه بیشتر حوزههای علوم دینی برآن
هاست .نگاهی که اینک جنبه عینیتری به خود گرفته و در کتاب های درسی به ویژه در شاخه علوم انسانی بسیار پررنگتر از پیش عرضه میشود .علم جدید را به بهانه سکوالر بودن تخطئه میکند اما
به جز نفرتپراکنی در مورد آنچه غیر خودی میداند ،هیچ بدیل مناسبی را عرضه نمیکند.
صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از  755هزار عضو که اکثر آن ها معلم هستند ،و دهها شرکت زیرمجموعه که اخیرا سودآوری قابل توجهی را هم مطرح کردند ،اگرچه از التهابات یک دهه گذشته خود
تا حدودی فاصله گرفته اما همچنان از نظر حقوقی وضعیت قابل قبولی ندارد .اعضای این شرکت به عنوان تامین کنندگان اصلی سرمایه آن هیچ نقشی در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای آن ندارند .با
وجود آن که ادعا میشود خصوصی است اما همچنان وزارت آموزش و پرورش و دولت در آن به دلخواه خود و بدون هیچ گزارشی به اعضا ،عمل میکنند .موضوع ورود آن به بورس و شفافیت مالی
آن هم همچنان مسکوت و مبهم مانده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده  ۰۱به صراحت ،اختصاص دادن هرگونه افزایش حقوق شاغالن به بازنشستگان را تصویب کرده است .بیش از  11سال از آغاز اجرای این قانون میگذرد اما
همچنان اجرای کامل همسانسازی برای بازنشستگان به تاخیر افتاده و در حق این قشر بیعدالتی میشود .متصدیان کار نیز به جای اجابت این خواسته بهحق و قانونی و بازگرداندن معوقات و خسارات
وارده بر اثر تاخیر در اجرای قانون ،با جعل عنوان «متناسبسازی» به جای همسان سازی ،به جای همترازی واقعی بخش کوچکی از دیون دولت به بازنشستگان را در قالب متناسبسازی اجرایی
کرده است؛ بدون احتساب واقعی همه دیون که این خود ظلم مضاعفی را به این قشر موجب شدهاست.
باید توجه داشت که هدف قانون گذار از تنظیم و تصویب «ق م خ ک» از بین بردن تبعیضات و اجحافات گسترده بین همه بازنشستگان دستگاه های مختلف دولتی بوده که متاسفانه با تغییر مفهوم
قانون مصوب نیز مغایرت دارد.
مر
همترازی(همسانسازی) به «متناسبسازی» که از طرف دولت صورت گرفته ،نه تنها روح عدالت خواهانه قانون نقض شده بلکه این عنوان با ّ
ِ
کانون صنفی معلمان بر این باور است که نظام آموزشی کشور از بیماریهای مزمن و ریشهداری رنج میبرد که بدون پرداختن همهجانبه به آنها نهتنها نمیتواند از کالف سردر گم روزمرگیهای
فعلی راه خروجی بیابد ،بلکه همچنان ب ا عملکردی کامال مخالف با اهداف پرطمطراق اعالم شده در سندهای باالدستی اش کودکان و نوجوانانی فاقد خالقیت ،بیگانه با تفکر علمی و نقاد ،ناتوان از
کاریهای جمعی و گفتگو ،بی تفاوت نسبت به ارزشهای معنوی را به جامعه عرضه خواهد کرد.
به باور ما راه برونرفت از ناکا رآمدی کنونی ،و رسیدن به تعلیم و تربیتی موثر ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار کنونی نظام آموزشی است؛ از طریق:
رهایی از بوروکراسی دولتی و بازگشت به محوریت معلم و مدرسه در نظام آموزشی؛ خروج از تمرکزگرایی و تفکر یکسانسازی و نادیده گرفتن تنوعات انسانی ،اقلیمی ،فرهنگی و شناسایی و تقویت
ظرفیتهای محلی؛
همینطور ایجاد پیوند میان مدرسه و اجتماع محلی و محلهای؛
ترویج تفکر علمی ،دوری گزیدن از القائات ایدئولوژیک ،ایجاد فرصت برای تجربه کردن نظریه های نوین آموزشی مطرح در سطح جهان از طریق تاسیس مدارس تجربی غیرانتفاعی و غیردولتی به
معنای واقعی کلمه؛
الزام دولت به مسئولیت پذیری و تدوین سیاستهای رفاه اجتماعی و سرمایه گذاری کافی برای اجرای اصل آموزش رایگان و با کیفیت و البته بهداشت رایگان برای تمام کودکان این سرزمین به جای
سپردن آن به سودجوییهای بخش خصوصی؛
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فرصت دادن به انجمنهای مستقل علمی و تخصصی و تشکلهای مدنی(معلمی) برای مشارکت در برنامهریزیهای آموزشی و درسی ،تدوین کتابهای درسی ،انتخاب مدیران در سطوح مختلف و… .
و در نهایت ،ادای احترام میکنیم به کادردرمان بهویژه بخش پرستاری که در حدود  1۵ماه گذشته در مقابله با همهگیری کووید 1۹خالصانه تالش و فداکاری نمودهاند.
 11اردیبهشت روزجهانی کارگر را پاس میداریم و از زحمتکشان عرصه تولید در روزهایی که دشوارتر از همیشه ،الزم است بر ضد استثمار ،نابرابری ،تورم لجام گسیخته ،عدم امنیت شغلی،
سرکوب دستمزدها ،تشکلستیزی حاکمان و… تالش کنند ،حمایت میکنیم .برخی از همکاران ما (مانند اسماعیل عبدی ،دمحمرضا رمضانزاده …) و شما در این سالها در راستای تالش برای کسب
ابتداییترین حقوق مدنی و صنفی خود با حکمهای سنگین حبس و محرومیت مواجه شدهاند .ما ضمن این که مصرانه خواهان آزادی آنها هستیم اعالم می داریم که از نظر ما برخوردهای سرکوبگرانه با
نهادهای مدنی نه تنها غیرقانونی بلکه مخالف خرد و حداقلی از دوراندیشی است.
با این اوصاف ،روز معلم و روز کارگر را برتمامی کوشندگان عرصه اندیشه و عمل تبریک میگوییم.

*  -اطالعیه کانال انجمن صنفی بازنشستگان کشو ری بمناسبت روز معلم یادآور معلم شهید دکتر ابوالحسن خانعلی در میدان بهارستان در سال()03۰1
روز معلم یادآور قشر فرهیخته ای از جامعه است که در همه عرصه ها از جان مایه گذاشته تا تعلیم و تربیت و عدالت خواهی را به بهترین شکل آن به جامعه تزریق کنند که نتیجه و بازخورد آن
داشتن جامعه و مردمی با دانش  ،بینش  ،فرهنگ و اخالق مدارتر خواهد بود
روز معلم روز ایثار و از خود گذشتگی معلمانی است که در حوادث و سوانح  ،در کالس درس و اردوهای دانش آموزی جان خود را برای نجات دانش آموزان خود از دست دادند و به دیار باقی شتافتند
متاسفانه در گذر زمان بی عدالتی ها و تبعیضات ناروایی در حق معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته روا داشته و می دارند که یقینا اثرات سوء آن جامعه و دانش آموزان را متاثر کرده و دل نگرانی
های مردم نیز روز افزون تر شده و امروزه شوربختانه نتایج آن در جامعه کامال ملموس و قابل مشاهده است
وقتی معلم ( شاغل و بازنشسته ) معترض به وضعیت موجود را دربند می کنند تا صدای سایر فعاالن صنفی را خاموش کنند معلمان دلسوز  ،عاشق میهن و مطالبه گری چون بهشتی  ،بداقی  ،باقری ،
عبدی  ،حبیبی  ،باغانی  ،اسدی  ،زحمتکش  ،خواستار  ،لعل دمحمی  ،سپهری  ،رمضانزاده وناهید فتحعلیان  ،زینب بیرنگ و برخی دیگر را به بهانه های واهی به بند کشیده و می کشند
وقتی معلمان شاغل و بازنشسته برای تامین معیشت به شغل های غیر مرتبط روی می آورند
وقتی آموزش کاالیی و پولی می شود و عده ای به دلیل عدم تمکن مالی در جا زده و یا ترک تحصیل می کنند
وقتی مطالب درسی به روز رسانی نشده و گاهی سلیقه ای و ایدئولوژیک دستکاری می شود
وقتی…
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زنگ خطری برای کشور و مسئوالن است که بایستی هر چه زودتر برای تغییر وضعیت موجود چاره ای عملی اندیشیده و بیش از این تعلیم و تربیت را دچار انحطاط و فروپاشی نگردانند
روز معلم روز من  ،روز تو  ،روز ما…
که اگر عشق نبود عشق به میهن و مردم آن  ،هیچ دلیل و نیازی نمی توانست ناچارمان کند که با همه وجود  ،جسم  ،روح و جوانی مان را فدای کودکان و نوجوانان این مرز و بوم کنیم
امیدواریم که مسئوالن با دست کشیدن از کینه و لجاجت ها با آزاد کردن معلمان دربند  ،برطرف کردن تبعیضات در حق فرهنگیان شاغل و بازنشسته  ،آموزش رایگان به معنای واقعی کلمه طبق نص
صریح قانون اساسی و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری درهای آشتی و مصالحه را باز کرده تا جامعه ای سالم تر و شادتر را شاهد باشیم
معلمان عاشق
معلمان خستگی ناپذیر
معلمان زحمتکش
معلمان حق جو و عدالت خواه
معلمان شاغل و بازنشسته  ،روز و هفته تان خجسته باد
یاد آور می شویم که ما بازنشستگان کشوری خواهان اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و بیمه ای جامع ،کامل و رایگان هستیم

*  -اعتراض افراد دارای معلولیت در روز معلم نسبت به تبعیض در آموزش و پرورش
روزمعلم برای صدها فرد دارای معلولیت در سراسر کشور روز غرور نیست ،یادآور محرومیتها و تبعیضها به دلیل معلولیته
به گزارش کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت یکی از افراد دارای معلولیت گفت :چرا تالش من معلول که با هزاران سختی به این مرحله از موفقیت رسیدم با قانون ناعادالنه و به دور از
مروت و انصاف آموزش و پرورش که معلولیت را محدودیت دانسته روبرو شوم و آرزوی 20ساله خود را که میخواستم مانند پدرم دبیر شوم و به همنوعان و معلوالن جامعه خدمت کنم مواجه شدم.
استعدادها و آرزوهایی که به دلیل تبعیض توسط آموزش و پرورش نابود میشوند…
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*  -کارگر شالقخورده بخشنامه وزارت کار را باطل کرد – فسخ یکجانبه قراردادها باطل شد
داوود رفیعی ،کارگر اخراجی شرکت پارسخودرو که پارسال بر گردهاش شالق زدند ،توانسته یک بخشنامه وزارت کار را ابطال کند.
رفیعی به دیوان عدالت اداری شکایت برده و از این نهاد« ،ابطال بخشنامه وزارت کار» را خواستهبود که حق فسخ یکجانبهی قرارداد را به کارفرما میداد و «حقالسعی» مدت تعلیق را به کارگر
نمیداد».
برگرفته ازتوییتر فرشاد اسماعیلی ،حقوقدان و مشاور حقوق کار
رفیعی ،کارگر اخراجی پارسخودرو ،در اعتراض به اخراجش بارها در برابر وزارتکار بست نشستهبود و از جمله روی یکیاز پالکاردهایاش نوشتهبود :مرگ بر علی ربیعی؛ وزیر وقت و بههمین
سبب به اتهام توهین به وزیر کار  74ضربه شالق خورد و تصویر بدن تازیانهخوردهاش در آذر پارسال خبرساز و جنجالی شد -ربیعی مدعیشده شکایتش را پس گرفته بوده.

*  -محمودصالحی  :احضار و بازجویی از عثمان اسماعیلی را محکوم می کنم
کارگران و مردم آزادیخواه:
دیروز یازده اردیبهشت برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر بود.
دادستان شهرستان سقز ( بنابه اظهارات پلیس امنیت ) حکم احضار عثمان اسماعیلی را به پلیس امنیت شهرستان سقز می دهند تا ایشان را احضار و بعد از باجویی از ایشان تعهد بگیرند که اقدام به
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و یا با پرچم سرخ در داخل شهر حضور پیدا نکند.
امروز  1455/2/12عثمان اسماعیلی با توجه به احضاریه دادستانی ساعت  ۹صبح به پلیس امنیت مراجعه و توسط آن نهاد به اتهام برگزاری مراسم اول ماه مه و گرفتن عکس با پالکارد سرخ بازجویی
شد.
بازجویی مدت یک ساعت و نیم طول می کشد و عثمان اسماعیلی رسما” اعالم می کند که به هیچ عنوان تعهد نمی دهد و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و گرفتن عکس با پرچم سرخ حق هر
کارگری است و دولت جمهوری اسالمی نیز باید این حق را به رسمیت بشناسد و دست از احضار و بازجویی کارگران بردارند.
قابل ذکر است که بعد از بازجویی فعال” ایشان را آزاد کرده اند.
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*  -دستگیرشدگان تجمع روز جهانی کارگر در تهران آزاد شدند
ساعت  11شب روز شنبه یازدهم اردیبهشت دستگیرشدگان تجمع مقابل وزارت کار که نزدیک به  15نفر بودند همگی آزاد شدند.
این دستگیرشدگان که در محدوده وزارت کار توسط پلیس امنیت و بخاطر ممانعت از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند در محل پلیس امنیت وزرا تحت بازداشت و بازجویی قرار
داشتند که حوالی ساعت  11شب همگی آزاد میشوند.
هیراد پیربداقی ،عسل دمحمی و سعید مالیری از جمله این دستگیرشدگان بودند.
الزم به ذکر است که به این بازداشت شدگان گفته شده است که طی هفته آینده با آنها تماس گرفته خواهد شد و احتماال دوباره احضار میگردند.
منبع:کانال اتحادیه آزادکارگران ایران

*  -شیث امانی و هوشنگ کریمی آزاد شدند
امروز یکشنبه  12اردیبهشت ماه  1۱55شیث امانی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و هوشنگ کریمی ساعت  12:15ظهر از بازداشت آزاد شدند.
این کارگران روز گذشته و در حالیکه میخواستند در مراسم روز جهانی کارگر در شهرک صنعتی تعمیرکاران سنندج شرکت کنند توسط مأموران امنیتی دستگیر شده بودند.
همچنین نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تجمع کارگران آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی شیث امانی و هوشنگ کریمی را به خانواده این عزیزان و دیگر کارگران شادباش میگوید و اعالم میدارد که برگزاری تجمعهای روز جهانی کارگر حق مسلم
کارگران است و هرگونه ممانعت از برگزاری این مراسم ها و دستگیری و زندانی کردن کارگران محکوم است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 12 -اردیبهشت 1۱55

*  -روز جهانی کارگر مانند هر ساله مورد تهاجمی د د منشانه قرار گرفت
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ساعت ده و ده دقیقه ،بیست دقیقه پیش از شروع شدن تظاهرات به وزارت کار رسیدم از یک خیابان پیش ازرسیدن به وزارت کار اجتماع پلیس به چشم می خورد .در این روز فقط نیروی انتظامی و
عده ای لباس شخصی نبودند که می خواستند مانع تظاهرات گردند ،بلکه از نبش ساختمان بزرگ وزارت خانه سربازهای در کنار هم شانه به شانه مانند یک زنجیر انسانی به نرده ها تکیه داده بودند و
تا انتهای اداره تامین اجتماعی انبوهی از نیرو را تشکیل داده بودند .نیروهای دیگر که احتماال یگان ویژه بودند با کاله سبز و باطوم و برخی با هیکل های درشت در رفت و امد و بررسی عابرین بودند
و اجازه نمی دادند حتی یک نفر برای لحظه ای بایستد و تظاهر به تماشای ساختمان وزارت خانه ک ند ،با به توجهی عابر به تذکر کاله سبز ها به سرعت دستگیر و روانه ” ون”هایی که در کنار خیابان
پارک کرده بودند می شدند .برخی پلیس ها با کاله های سفید در گوشه ای وقایع را زیر نظر داشتند از همه مهم تردسته های  10تا بیست نفری لباس شخصصی ها بود که مانند توفانی به یک باره از جا
کنده می شدند و زن یا مردی را که از قبل نشان کرده بودند مورد حمله قرار می دادند و با خود می بردند .یک بار سراسر این خیابان جلوی وزارت کار و تامین اجتماعی را با انواع پلیس هایش را تا
مقابل تامین اجتماعی به صورت یک رهگذر طی کردم و در انتها پس ازیک خیابان بعد از خیابان سازمان تامین اجتماعی جایی که پلیس وجود نداشت در سایه درختان خیابان ایستادم کالهم را از سر
برداشتم وپنهان کردم چون با کاله و ماسک به شدت نمود داشتم و برای برگشتن به احتمال زیاد دستگیر می شدم ،بازنشسته ها به همین شیوه در رفت و امد بودند وبرخی هم از پل عابر پیاده به آن سوی
خیابان آزادی رفته بودند و می خواستند ساعت ده و  15دقیقه به محل باز گردند .آقای  . . .را دیدم که با نگرانی به وجود پلیس ها اشاره می کرد و راه مقابله را توضیح می داد .قرار شد من در آن محل
به ایستم و یک جمع را در آنجا تشکیل دهیم و در ساعت مقرر به سوی تامین اجتماعی و وزارت کار حرکت کنیم و او در سمت غرب با گروهی که من به ایشان گفتم شکل گرفته بود و منتظر ساعت
مقرر ایستاده اند حرکت کنند و در مقابل تامین اجتماعی به هم برسیم و اگر نتوانستیم به ایستیم به صورت راهپیمایی و دادن شعار ها تا خیابان انقالب حرکت کنیم.ساعت ده دقیقه از ده وسی دقیقه گذشته
بود ولی در سمت شرق تامین اجتماعی اجتماعی صورت نگرفت .چون اکثر بازنشسته ها از طریق مترو که در غرب وزارت خانه کار قرار دارد به محل می آیند .از این رو به تنهایی و بدون کاله به
سوی تامین اجتماعی حرکت کردم.خیل بزرگ پلیس های رنگارنگِ کاله سبز و سفید و زنجیر پلیس – سرباز ها و لباس شخصی ها که مانند شکار چیان در میان جمعیت رهگذر افراد مورد نظرشان را
جستجو می کردند که ماسک های روی صورت به دلیل خطر بیماری کرونا مانعی برای آن هابود .در عوض اجازه ندا دند اجتماع کوچک غرب به سوی تامین اجتماعی حرکت کند .با خشونت به
پراکندن حتی دونفر که با هم راه می رفتند می پرداختند و کوچک ترین اعتراض منجر به دستگیری می شد .مسیله حیرت آور این بود که دیگر از پلیس های زن لباس شخصی کسی نیاورده بودند گویی
برای دستگیری زنان دیگر نیازی به رعایت امور شرعی وجود نداشت .شاید به این دلیل بود که در گفتگو های لباس شخصی که من از کنارشان می گذشتم ،می گفتند:
”امروز این توده ای ها هستند که می آیند و باید  ” . . .سر و صدای خیابان آزادی مانع شنیدن ادامه حرف های این پلیس ها شد می خواستم سرعتم را کم کنم تا بشنوم چه می گویند که با هل دادن از
پشت لباس شخصی و تهدید آن ها مجبور شدم به راهم به سوی اجتماع کوچک در غرب ادامه دهم .شاید این جماعت تصور می کردند چپ فقط توده ای ها هستند و در این روز ویژه که هرسال با
پلیس در سایه ،یا لباس شخصی ها اگر اطالعاتی بودند حیرت انگیز بود .شاید این افراد تنها
سرکوب اجازه تشکیل آن را نمی دهند ،فقط این توده ای ها هستند شرکت می کنند این نگرش آن هم از جانب ِ
گروهی بی دانش و خیابانی هستند که ویژه سرکوب ند و برای این روز حقوقی دریافت می کنند ،از این رو این گونه قضاوت می کنند .در حالی که اجتماع بازنشسته ها از همه ی گروه های چپ از
جمله توده ای های سابق تشکیل شده اند ولی مردم غیر سیاسی کم نیستند که هر بار در اجتماعات شرکت می کنند .شاید برای خشونت بیشتر این گونه در گوش این جماعت خوانده اند و آن ها را بدین
گونه بسیج کرده اند .در هر صورت ،ده دقیقه به ساعت یازده اجتماعی به سختی بین سی الی چهل نفرشده بودند ( کاش از آن همه تشکل که این اجتماع را در فضای مجازی حمایت کرده بودن  2نفر یا
 1نفر در این اجتماع شرکت کرده بود که به این اندازه حقیر برگزار نمی شد) .زن و مرد با شعار های همیشگی در غرب وزارت کار به فاصله ده متری فوج پلیس ها شعارها را با فریاد مطرح کردند.
با بلند شدن فریاد شعارها حمله لباس شخصی ها و کاله سبز ها شروع شد و جمعیت در حال راهپیمایی و عقب نشینی به شعار دادن ادامه دادند و شعار جدیدی که مطرح می شد ” روز کارگر مبارک باد
” عکا س ها و فیلم بردارها از همه سو مشغول فیلم و عکس برداری و همکاری با لباس شخصصی ها برای نشان دادن افرادی که شعار ها را مطرح می کردند ،بودند .برخالف دفعات پیش ،پلیس ها
فردی به سوی کسی حمله نمی کردند بلکه با اشاره دیگر پلیس ها یک گروه  25 – 10نفری با هم و به سر عت به فرد مورد نظر حمله می کردند واو در بر می گرفتند ،بدین صورت اجازه نمی دادند
کسی برای نجات او اقدامی کند .در این روز از پلیس های نیروی انتظامی هیچ خبری نبود شاید من متوجه آن ها نشده ام .سه خانم که بازنشسته فرهنگی بودند و ما همیشه آن ها را در اجتماعات
می دیدیم به نام های جمیله ،ترانه و محبوبه دستگیر شدند .ابتدا محبوبه را گرفتند به جمیله و آقای  . . .گفتیم شما دوتا را می خواهند دستگیر کنند زودتر از این محل دور شوید آقای  . . .این کار را کرد
ولی جمیله باور نمی کرد .یک پلیس او را از پشت ماسک شناخت با اشاره به لباس شخصی ها که جمیله را از دور نشان می داد ،به یک باره بیست پلیس با سرعت به جمیله فرصت فرار ندادند و او را
گرفتند وبا گرفتن لباس هایش و کشیدن او ،می خواستند او را ببرند که او روی زمین نشست ولی محاصره او به وسیله لباس شخصی های قلدر و نیرو مند به گونه ای بود که امکان کمک به اومحال شده
بود .این تجربه جدید پلیس بود که توانست حمله بازنشسته ها برای نجات دستگیر شدگان را خنثی کند .ترانه برای کمک به جمیله به سوی او برگشت که او را هم دستگیر کردند .در این روز تعداد دیگر
خانم و آقای بازنشسته را نیز دستگیر نمودند و بدین گونه باقی مانده مجبور به پراکنده شدن ،شدند .ایستادن و نظاره کردن مترادف با دستگیرشدن بود .نسبت به تهاجم سال پیش در اول ماه مه روز
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کارگر ،تدارکات و حمله وحشیانه تر بود .عدم توانایی درک و پذیرفتن یک روز برای کارگر ،نیروی کاری که نعمات مادی را برای آن ه ا تدارک می بیند ،بیان گر فاجعه ی نگرشی فاشیستی است که
از سرشت ساختار سرمایه داری جهانی و به خصوص از نظام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران برمی خیزد.
ناصر اقاجری
12اردیبهشت 1455

*  -گفتگوی رسانه ای شده اسماعیل بخشی در روز جهانی کارگر
«روز جهانی کارگر باید به روز جنبش کارگران بدل شود .وقتی شما در رنج و بدبختی باشید ،تبریک روز کارگر معنی ندارد .تنها راه به دست آوردن مطالبات به حق ،قانونی و صنفی کارگران،
همبستگی و اتحاد است .همه کارگران از جنوب و شمال گرفته تا شرق و غرب باید در کنار هم باشند تا به خواستههای خود برسند .بیمرزترین انسانها ،کارگران هستند و من روز کارگر را به همه
کارگران جهان از زن و مرد و پیر و جوان تبریک عرض میکنم .امیدوارم که این روز بهانهای برای همبستگی ،همدلی و تحقق مطالبات به حق کارگران باشد».
********
واکسیناسیون کارگران ،مطالبه اصلی ماست /چرا یک سال است که دادگاه اسدبیگی را به بهانه کار کارشناسی متوقف کردهاند؟ /من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند /ما خودمان آخر نفهمیدیم که
کارگر مظلوم هستیم یا کارگر ضدنظام! /بازجوخبرنگاران  25:15به پرونده بازجویی من قبل از قاضی پرونده و وکیلم دسترسی داشتند /بیمرزترین انسانها ،کارگران هستند
پس از نزدیک به گذشتن سه سال از آخرین گفتگوی اسماعیل بخشی ،فعال کارگری شرکت هفتتپه به مناسبت “روز جهانی کارگر” مجددا به سراغ او رفتیم و از چند و چون مصائب کارگری در ایران
گفتیم و شنیدیم .این کارگر که بارها به زندان نیز افتاد در این گفتگو از گالیههای کارگران و مشکالت پیش روی آن ها در ایران گفت و البته از مطالباتی که به عنوان حقوق بدیهی ،باید بدون هیچ هجمه و
فشاری به این قشر همیشه زیر ضرب ،اختصاص پیدا کند.
این فعال کارگری در ابتدا با اشاره به روز جهانی کارگر و مشکالت کارگران در ایران  ،اظهار داشت :ما فاصله بسیار زیادی داریم تا همه مطالبات کارگران در ایران برآورده شود .تا زمانی که این
مناسبات وجود داشته و درب دنیا بر همین پاشنه سرمایهداری بچرخد ،اعتراض و مطالبهگری کارگری همچنان ،وجود خواهد داشت .در متمدنترین کشورها-به ادعای خودشان -در غرب که از رفاه
اجتماعی خوبی برخوردار هستند نیز ،باز هم در روز کارگر ،تجمعات ،اعتراضات و کنش های اینچنینی صورت گرفته و اتحادیه کارگران و سندیکاها با صدور بیانیه به کاستیها اعتراض میکنند .یعنی
در همان جوامع هم مطالبهگری وجود دارد.
وی افزود :روز جهانی کارگر از نظر حکومتها باید به رسمیت شناخته شود .این روز ،متعلق به کسانی است که اقتصاد و چرخه صنعت و تولید یک کشور بر گرده آنها میچرخد با همه مطالباتی که
دارند و به دست نیاوردهاند .متاسفانه این روز را تعطیل اعالم نکرده و ما حق ه یچ تجمعی را نداریم که درباره مشکالت و مسائل خود گفتگو کنیم .این رویکرد از سمت سیستم بوده که با یک نمایشی و
به شکلی آن را بگذرانند.
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بخشی ،تصریح کرد :این حق بر گردن خود کارگران است که این روز را گرامی بدارند .چرا که اساسا نه تنها در ایران که در هیچ کشوری ،سیستمهای سرمایهداری روی خوشی به فعالیتهای کارگری
نشان نمیدهند .این سیستم ها ،اصال نهادگرا نبوده و به نهادهای کارگری ،اعتقادی ندارند .بنابراین ،خود کارگران باید تالش کنند تا این روز را گرامی بدارند.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به فاصله کارگران با رسیدن به مطالبات قانونی ،یادآور شد :برای رسیدن به پاسخ این مسئله ،خیلی راحت میتوانید به میزان حقوق یک کارگر نگاه کنید .نگاهی به
حقوق کارگران انداخته و سبد تعیین شده برای معیشت یک خانوار را مد نظر قرار دهید .بعد سری به بازار بزنید ،قیمت کاالها و نیازهای حداقلی و بدیهی را با میزان حقوق یک کارگر مقایسه کنید .از
قیمت کاالها به مانند لوازم اساسی زندگی و قیمت مایحتاج روزمره و مسکن گرفته تا هزینههای آموزش خانوار را در نظر بگیرید .آن وقت ،متوجه خواهید شد که کارگران برای رسیدن به کف
استانداردها و نیازهای بدیهی خود چقدر فاصله دارند .بحث کارگر ،بحث وطنی و غیروطنی نیست .مناسبات کارگری ،یک مقوله جهانی است .اما مشخصا در شرایط ایران فاصله زیادی با رسیدن یک
کارگر به حقوق اولیه و بدیهی او وجود دارد.
وی اشاره ای هم به ماجرای اعتراض خود به میزان حقوق کارگران و خودسوزی برخی از آنها داشت و افزود :آن کلیپی که منتشر شد و من در آن به میزان حقوق کارگران و مشکالت آنها اعتراض
کردم به حوالی سال  ۹۰و  ۹7برمیگردد .میزان حداقل دستمزد کارگران در آن بازه زمانی ،بالغ بر یک تا یک میلیون و 255هزارتومان بود .چرا همه از هفتتپه نام برده و از دیگر کارگران اسم
نمیبرند؟ چرا که کارگران هفت تپه ،برخی از مسائل را بین خودشان به سنت بدل کرده و متشکل شدند .تا زمانی که شما متشکل نشوید ،هیچ کس سراغ شما نخواهد آمد .حاصل مبارزات و کار تشکیالتی
و جمعی ما ،این شد که همان آقایان که در قوه قضائیه ،نهادهای امنیتی و مجلس و حتی دولت سرکوبمان میکردند ،در سال  ۹۹برای رزومه کاریشان میخواستند که با کارگران هفتتپه عکس
یادگاری بگیرند.
کدام کارگر در ایران واکسینه شده؟
بخشی ،تصریح کرد :بخش خصوصی ،دستاوردی غیر از نابودی زندگی انسانها به دنبال نداشته است .ببینید! تنها بحث معیشت کارگران نیست ،بحث بهداشت روان و سالمت انسانها در این برهه به
نابودی کشیده شد .همین حاال در اوج کرونا که کارگران هفتتپه در محیط های جمعی مشغول به فعالیت هستند ،هیچ یک از ملزومات بهداشتی مورد نیاز برای جلوگیری از ابتال به کرونا ،مواد
ضدعفونی ،لباس و حتی ماسک نیز در اختیار آنها قرار ندادهاند.
این فعال کارگری به بحث واکسیناسیون کارگران نیز اشاره کرده و تاکید داشت :یکی از مطالبات اصلی امسال ما در روز جهانی کارگر که همه کارگران ایرانی دارند ،بحث سالمت و جان است که هیچ
چیز عزیزتر از جان افراد نیست .خط مقدم کارگران ایرانی ،پرستاران و کادر درمان هستند که ما از همین جا به آنها درود فرستاده و صدای آنها خواهیم شد .چرا که کسی نیست برای آنها فریاد بزند.
ما این عزیزان را هم کارگر میدانیم .هنوز کادر درمان ایران به طور کامل واکسینه نشده و حال همین مسئله را به کارگران نیز بسط بدهید .کدام کارگر در ایران واکسینه شده؟ بعد آقایان مدام از حمایت
از کارگر سخن گفته و مدعی هستند که تولید نباید هیچ وقت متوقف شود .پس مرگ و میر انسانها چرا هیچ وقت متوقف نمی شود؟ اگر بحث حمایت از تولید است ،شما مسئولین باید کارگران را واکسینه
کنید.
وی در ادامه گفت :درخصوص صحبتی هم که درباره خودسوزی برخی از کارگران شد هم ،این مسئله مهم است که بدانیم ،بخش خصوصی کاری کرد که کارگر جان به لبش رسید و هیچ چیز برای
مبارزه نداشت .ما تنها ،چهار مورد خودسوزی نداشته و تعداد زیادی از تهدید به خودسوزی داشتیم که متاسفانه چند مرتبه از آن عملی شد.
صدا و سیما کامال به یک پادگان تبدیل شده
اسماعیل بخشی در ادامه نیز با انتقاد از نگاه امنیتی به فعالیتهای کارگری ،خاطرنشان کرد :گاهی اوقات ما تصور میکنیم که آقایان ما مردم را دشمن میدانند .در ریز و درشت مسائل مردم بنای
حضور و دخالت دارند که روح و روان مردم را فرسوده کرده است .وقتی کارفرما ،حقوق شما را نداده ،نباید حق حرف زدن هم داشته باشید؟ در چنین شرایطی هم که متاسفانه ،صدا و سیما کامال به
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یک پادگان تبدیل و در اختیار این آقایان قرار گرفته است .خیلی راحت ،مسائل را تغییر داده و با نمایشهای امنیتی منتشر میکنند .کارگر را بیکار می کنند و سوای بحث زندان و مسائل مربوط به دادگاه
در هیچ جایی نیز حق کار کردن ندارد .آرزو می کنم که هر انسانی در ایران ،سر و کارش به بیمارستان و دادگاه باز نشود.
وی افزود :تا اعتراضی آغاز می شود ،بالفاصله کارگر را با پرونده سازی ،مشغول دادگاه میکنند .خب! اصال شما ،ما را ساکت کردید ،اسماعیل بخشی را یک سال به زندان انداختید ،سوال ما این است
که مسئله حل شد؟ برای یوسف بهمنی ،ابراهیم عباسی و دمحم خنیفرها ،ده ها پرونده درست کردید ،کدام مسئله کارگر ی حل شد؟ آقایان بالفاصله ترمز کارگران پیشرو را با پروندهسازی در فضای امنیتی
میکشند و باقی کارگران هم وقتی می بینند که چه بالیی سر یوسف بهمنی ،اسماعیل بخشی ،دمحم خنیفر و دیگران آمده ،نسبت به پیگیری مسائل خود دچار چالش میشوند .سیستمهای سرمایهداری با هیچ
نهاد کارگری موافق نیستند و تمام سیستم و قانون در اختیارشان است.
دادستان شهرستان و استاندار سابق ،حتی یک بار علیه کارفرمای هفتتپه مصاحبه نکردند
این فعال کارگری ادامه داد :دادستان شهرستان که اسم خودش را مدعیالعموم گذاشته در این سالها در نزاع بین کارگران و کارفرمای هفتتپه در اعتصابات و اعتراضات ،حتی یک بار علیه کارفرما
اعالم جرم نکرده و در مقابل ،نزدیک به  255تا  155پرونده برای کارگران درست کرده است .در این بین چه کسی طلبکار بوده؟ کارگر طلبکار بوده است! استاندار پیشین خوزستان(شریعتی) تا
لحظهای که رفت ،یک بار علیه کارفرمای هفتتپه با وجود همه این اختالس ها مصاحبه نکرد اما تا دلتان بخواهد علیه کارگران مصاحبه کرد .صدا و سیمای استان خوزستان هم که به دستور این آقا،
کامال در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
بخشی ،تصریح کرد :با رویکرد نهادهای امنیتی هم که اصال جرات نداشتیم درباره بخش خصوصی صحبت کنیم .مدام از جذب سرمایه و سرمایهگذاری صحبت میکردند .مردم باید بدانند که کارگران
هفت تپه با چه رنج و مشقتی موفق شدند تا صدای خود را به آنها برسانند.
بازجوخبرنگاران  25:15به پرونده بازجویی من قبل از قاضی پرونده و وکیلم دسترسی داشتند
این فعال کارگری ،همچنین در ادامه با انتقاد از رویکرد صدا و سیما در مواجهه با مسائل کارگری ،خاطرنشان کرد :اگر هرگونه اعتراضی به حاکمیت در کشور رخ داده و نظام با اعتراضاتی مواجه
شود ،قطعا یکی از اصلیترین دالیل آن صدا و سیما خواهد بود .اصال مثل آب خوردن دروغ گفته و فضای جامعه را معکوس نمایش میدهد .این رسانه ،سرمایهدار هفتتپه را یک ناجی نشان میداد که
آمده تا این کارخانه را نجات دهد .در حالی که اصال چنین نبوده و این آقا ،هفت تپه را با قدمت نزدیک به  ۰دهه ،نابود کرده است.
وی ادامه داد :شما ببینید در این  ۵سال ،چند برنامه برای همین آقا تدارک دیدند؟ با این همه حقوق معوق ،وقتی یک برج حقوق برای کارگران واریز میشد ،فورا این خبر را منتشر میکردند که حقوق
کارگران هفتتپه پرداخت شد .همین آقا در بحبوحه دادگاه خود به شکل نمایشی مدعی شد که برای ۵هزار نفر اشتغالزایی خواهد کرد و  25:15نیز این ادعا را با آب و تاب به نمایش گذاشت .کسی که از
این سو ،مدعی است که نیروی مازاد دارد و از آن سو در شوهای نمایشی تلویزیونی خود گفت که این تعداد نیرو را استخدام خواهد کرد .بعد از این ،همان کارگران غیرنیشکری را اخراج کردند و سوال
این که ،صدا و سیما در این مسئله کجا بود؟ این حمایتها غیرطبیعی بوده و مردم را عصبی میکنند .بعد میپرسند که مردم چرا از صدا و سیما منتفرند.
بخشی ،اشارهای هم به اصطالح بازجوخبرنگاران در صدا و سیما داشت و اظهار کرد :سر همین پرونده خود من ،آقایان مدعی هستند که ما خبرنگار معمولی هستیم .بنده یک مورد و متهم امنیتی بودم
که این همه سر و صدا کرده بود .پرونده بازجویی من را هنوز قاضی پرونده مطالعه نکرده بود ،ضابطین این پرونده را هنوز به بازپرس پرونده هم برای مطالعه نداده بودند ،وکیل من حتی یک بار
موفق به مطالعه آن نشده بود .سوال اینکه خبرنگاران  25:15و صدا و سیما چه امتیازی دارند که حتی از قاضی قوه قضائیه هم باالتر بوده و پرونده من و اعترافات اجباری را در بازداشتگاه مطالعه
کنند؟ آیا به خود شما هم به عنوان خبرنگار اجازه می دهند که در حین ادامه پرونده بازجویی یک متهم به آن دسترسی داشته باشید؟
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این فعال کارگری ،همچنین با اشاره به رویکردها و شعارهای دستگاه قضائی در قبال کارگران ،خاطرنشان کرد :خیلیها می گویند که رئیس جدید دستگاه قضائی متفاوت بوده و با دیگران فرق داشته اما
من معتقدم که اینطور نیست .آملی الریجانی وقتی به مسند ریاست قوه رسید ،عنوان کرد که یک ویرانه را تحویل گرفته است .صحبتی که رئیسی نیز مطرح کرد .آقای رئیسی در ویرانه کردن این نهاد
چیست؟ به هر حال ،شما خودتان در همین قوه ،سالیان طوالنی معاون اول بوده و مسندهای کلیدی در اختیار داشتید .در آغاز فعالیت هر یک از روئسای دستگاه قضائی ،گشایشهایی ،بخصوص در
حیطه بحث زندانیان سیاسی صورت گرفت که البته در ادامه شاهد آن نبودیم.
من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند
وی ادامه داد :همین شخص من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند ،آن جا که برای وجههشان خوب بود ،من را کارگر ضد نظام معرفی کرده و می کوبیدند و برای مصاحبه علیه من در صف ایستاده
بودند ،آن جا که دیدند؛ فضای عمومی با من همراه شده ،صف کشیده بودند برای مصاحبه در دفاع از من و اسماعیل بخشی را کارگر مظلوم خطاب میکردند! ما خودمان آخر نفهمیدیم که کارگر مظلوم
هستیم یا کارگر ضدنظام!
چرا یک سال است که دادگاه اسدبیگی ،بزرگترین متخلف ارزی ایران را به بهانه کار کارشناسی متوقف کردهاند؟
بخشی ،یادآور شد :حال که حکم دادگاه هفت تپه ،ظاهرا صادر شده ،چرا آن را اعالم نمی کنند؟ دو تا سه ماه است که حکم دادگاه صادر شده و خبری از اعالم آن نیست .چرا یک سال است که دادگاه
اسدبیگی ،بزرگترین متخلف ارزی ایران را به بهانه کار کارشناسی متوقف کردهاند؟ بنابراین ،ما خیلی کاری به این شعارها نداریم.
کارگران نباید به شعار هیچ مسئولی تکیه کنند
این فعال کارگری ،خاطرنشان کرد :روزی نبود که 15دقیقه از هر بخش خبر ی را به رئیسی برای مسئله هفت تپه اختصاص ندهند ،نتیجه آن چه شد؟ این همه به ما گفتند که مطالبات خود را قانونی
پیگیری کنید .نمایندگان کارگری هفتتپه مطالبات کارگران را قانونی پیگیری کردند ،چه بالیی بر سر آنها آمد؟ پرونده برای آنها درست شد ،اخراجشان کردند و اگر کارگران از آنها حمایت
نمی کردند ،چه کسی دست به حمایت از حقوق و مطالبات به حق ،قانونی و کامال صنفی آن ها زد؟ از همین قرار هم بوده که معتقدیم؛ کارگران نباید به شعار هیچ مسئولی تکیه کنند.
واکسیناسیون کارگران ،مطالبه اصلی ماست
وی در پایان نیز ،تصریح کرد :امسال ،بحث واکسیناسیون کارگران ،مطالبه اصلی ما است .کادر درمان باید در درجه اول واکسینه شوند و بعد ،کارگران باید در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند.
کارگران در مکانهای جمعی فعالیت میکنند و دریافت واکسن رایگان ،حق آنها است .خواسته اصلی کارگران ،خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه بوده و همچنان بر آن اصرار دارند .روز جهانی
کارگر باید به روز جنبش کارگران بدل شود .وقتی شما در رنج و بدبختی باشید ،تبریک روز کارگر معنی ندارد .تنها راه به دست آوردن مطالبات به حق ،قانونی و صنفی کارگران ،همبستگی و اتحاد
است .همه کارگران از جنوب و شمال گرفته تا شرق و غرب باید در کنار هم باشند تا به خواستههای خود برسند .بیمرزترین انسان ها ،کارگران هستند و من روز کارگر را به همه کارگران جهان از
زن و مرد و پیر و جوان تبریک عرض میکنم .امیدوارم که این روز بهانهای برای همبستگی ،همدلی و تحقق مطالبات به حق کارگران باشد.
*  -علیرضا رستمی بر اثر کرونا درگذشت
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علیرضا رستمی یکی از نمایندگان کارگران کارخانه فوالد زاگرس قروه کردستان بود که بعد از انحالل شرکت در سال  ،۹۱برای پیگیری حقوق خود تالشهای بسیار کردند .علیرضا سالها برای
پیگیری مطالبات خود و همکارانش دوندگی کرد.
این کارگر چند ماه پیش از این ،برای دریافت حقوق و حقوق سنواتی خود شکایت کرد؛ هنوز جوهر این شکایت خشک نشده بود که او بر اثر کرونا جان خود را از دست داد.
علیرضا رستمی عزیز که در اوج بیکاری و مشکالت بسیار ،جان خود را بر اثر بیماری کرونا از دست داد ،مدتها پیگیر حقوق صنفی خود و همکارانش بود.
علیرضا از سال  82تا  ۹2در قسمت کوره بلند به عنوان آتشکار مشغول به کار بود و در اثر گازهای سمی و دود و گرد و غبار ،دچار آسم خفیف ریوی شده بود .او دو دختر نیز دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران که از نزدی ک و مداوم و در جریان مبارزات این کارگران در ارتباط نزدیک با ایشان بود درگذشت علیرضا رستمی عزیز را به خانوادهی او و دیگر همکارانش در کارخانه
فوالد زاگرس تسلیت میگوید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 12 -اردیبهشت 1۱55

*  -زنده باد یاد  03کارگر جان باخته معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر
اردیبهشت ماه  16چهل و سه کارگر در حادثه انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهرجان باختند و  71کارگر مصدوم شدند03 .
در چهارمین سالگرد این واقعه دردناک ضمن گرامیداشت یاد این  03کارگر جان باخته،همدردی خودرا با خانواده های آنها وهمچنین همبستگیمان را با کارگران صدمه دیده این حادثه وخانواده
هایشان اعالم کنیم.

*  -به مناسبت روز معلم:
مصاحبه با وحیدمیرشکار سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران پیرامون مسائل روز معلمان وفرهنگیان
وحید میرشکار ،معلم و فعال صنفی ضمن تبریک روز معلم به همهی معلمان ایران و فعالن عرصه آموزش گفت:
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دوازدهم اردیبهشت به نام معلمان نامگذاری شده است و امیدوارم این نامگذاری صرفا به تعریف های زبانی و تبلیغاتی از معلمان محدود نشود .بهتر است در کنار این تمجیدها که بهدرستی شایستهی
معلمان است به مشکالت معلمان و مسائل آموزشوپرورش پرداخته شود .این روزها فرصت مناسبی برای بیان نقاط ضعف و قوت سیستم آموزشوپرورش کشور است و قاعدتا انتظار میرود متصدیان
آموزشوپرورش بیشازپیش بستر ارائه نقدهای مؤثر را فراهم کنند و در جهت رفع آنها تالشهای مستمر و مفیدی را شروع و به سرانجام برسانند.
سخنگوی کانون صنفی معلمان با اشاره به تعطیلی آموزش حضوری ،راه بازگشایی مجدد مدارس را واکسیناسیون سریع معلمان و خانوادههای آنان میداند و گفت:
تقریبا  1.۵سال از زمان درگیری مردم با ویروس کرونا می گذرد و متعاقب آن مدارس و مراکز آموزشی بهشدت تحت تأثیر این بیماری ناخوشایند قرار گرفتند .تعطیلی آموزش حضوری بدون شک بر
روند و کیفیت آموزش تأثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت .معلمان از ابتدای تعطیلی مدارس ،با وسایل و امکانات شخصی در پیشبرد امر آموزش تالش کردند که تقدیر و تشکر ویژهای را میطلبد.
آموزشوپرورش با رونمایی از نرم افزار شاد سعی کرد بستری را برای آموزش مجازی در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار دهد .این نرمافزار برای شرایط ابتدایی شیوع ویروس الزم بود اما برای
آموزش غیرحضوری و مجازی کافی نبود.
بعضی از همکاران صرفا در شاد حضور اسمی دارند و به دلیل مشکالت موجود در شاد از نرمافزارها و پیامرسانهای اجتماعی دیگر استفاده میکنند که نشان از ناکارآمدی نرمافزار شاد در امر
آموزش دارد .نبود زیرساختهای اینترنت پرسرعت با پهنای باند مناسب (سرعت پایین آپلود و دانلود) امکان ارائه محتوای درسی را برای معلمان و دریافت آن را برای دانشآموزان و خانوادهها سخت
کرده است .تعامل موردنیاز آموزش_بین معلمان و دانش آموزان_به ندرت شکل میگیرد .انتظار می رود ابتدا مشکل اینترنت سراسر کشور حل شود تا معلمان هم به تبعیت از آن ،از کالسهای آنالین
باکیفیت بهره ببرند .متأسفانه وزارت آموزش وپرورش در تأمین امکانات موردنیاز آموزش مجازی کمکی به معلمان و دانش آموزان نکردهاست و بسیاری از معلمان و دانش آموزان ابزارهای آموزش را
خودشان تهیه کردهاند .چهبسا بسیاری از دانش آموزان در این امر به دلیل مشکالت مالی در مضیقه قرار گرفتند و به دلیل ناتوانی در تهیه گوشی هوشمند ترک تحصیل کردند .انتظار میرفت
آموزشوپرورش بهمانند متولیان آموزش سایر کشورها ،سریعا در تهیه امکانات آموزشی مجازی همت به خرج میداد .وزارت آموزشوپرورش بار مالی را بر دوش معلمان و خانوادههای دانشآموزان
گذاشت و متأسفانه آثار سوء آن را هم بر دانشآموزان و هم بر معلمان میبینیم .سرخوردگی معلمان از نرم افزارهای مورد تائید وزارت ،بعضی از معلمان را به سمت آموزش در حد رفع تکلیف سوق داد
و بسیاری از دانشآموزان هم از این نقیصه لطمه دیدند .جدیدا هم شنیدیم که دولت درصدد بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی آینده است .جای خوشحالی است که این مشکل تعطیلی مدارس به شکل
اصولی برطرف شود .بازگشایی مدارس محقق نمیشود مگر آنکه معلمان و خانواده های آنها تا قبل از شروع سال تحصیلی واکسینه شوند و قرار گرفتن معلمان ایران در ردههای باالیی اولویتبندی
دریافت واکسن معتبر ،میتواند گرهگشا باشد.
عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به بودجه  1۱55آموزشوپرورش ادامه داد:
کارشناسی مناسب رنج میبرد و هرسال آموزش وپرورش با کسری بودجه و توزیع نامناسب آن ،چه در سطح استانی و چه در سطح ستادی مواجه
بودجه آموزشوپرورش سالهاست که از ضعف در
ِ
میشود .بدون شک عدم تناسب بودجه اختصاص دادهشده با بودجه موردنیاز آموزش وپرورش مشکالت مالی را برای معلمان ،مدارس ادارات و… تشدید خواهد کرد که دستاوردی جز تضعیف آموزش
کشور به همراه نخواهد داشت .بودجه  1۱55برخالف قولهایی که دادهشده بهمانند سالهای قبل دارای نقایص و کاستیهای زیادی است .شاهدیم که حتی برای رتبهبندی معلمان ،اعمال مدرک دوم
فرهنگیان ،بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان … ردیف بودجه مشخص و مطلوب در نظر گرفته نشده است.
خارج از بحث ارقام و عددهای بودجه آموزشوپرورش-با توجه به اینکه بیش از  ۹0درصد بودجه صرف تأمین حقوق معلمان میشود – بودجهی آموزشوپرورش تا زمانی که با نرخ تورم برآورد
نشود برای معلمان و مدارس کارآمد نخواهد بود و میبینیم کمبودهای بودجهی سیستم آموزشی کشور هرساله با انبوهی از بدهیها به بودجه سال آینده انتقال داده میشود.
میرشکار درباره الیحه رتبهبندی معلمان گفت:
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برآیند آنچه به دست ما رسیده است ناامیدی معلمان از رتبهبندیست .از سال  ۹2وزارت آموزشوپرورش غالبا در ماههای پایانی عمر دولت ،به یاد رتبهبندی معلمان میافتد و شتابان و بیشتر برای
تبلیغات ،بندها ویا مادههایی را از آن کم یا به آن اضافه میکند .این روش ،حاصلی برای معلمان نداشته و ندارد .الیحه رتبه بندی نیاز به یک سری همگرایی چندساله بین دولت وقت ،مجلس ،تشکلهای
صنفی و معلمان دارد تا به شکل کارآمد مشکالت ریشهدار آموزش کشور را حل کند .متأسفانه در این زمینه دولتها چندان کارآمد و مفید عملنکردهاند .معلمان نیز از این روش اجرای رتبهبندی چندان
رضایت ندارند .به نظر میرسد اکنون دولت با اجرای رتبهبندی معلمان صرفا بهتناسب حقوق با تورم بسنده کرده است و حتی میتوان گفت در آنهم چندان موفق نبوده است .انتظار میرفت رتبهبندی
عالوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت معلمان ،بر کارآمدی آموزش کشور نیز تأثیر مثبت بگذارد .نقدهای بسیاری به الیحه رتبهبندی معلمان مطرحشده و کارگروه آموزش و پژوهش کانون جزوهای در نقد و
بررسی رتبهبندی معلمان تهیه و در اختیار معلمان و مسئوالن قرار داده است .امید که در این زمینه اقداماتی مؤثر برای فرهنگیان انجام شود .سیستم سنجش صالحیت ارائهشده در الیحه ،عمال رتبهبندی
معلمان را بیش از آنکه در شاخص های آموزشی تعریف کند آن را به سمت نفوذهای اداری سوق میدهد .نگاه کارمند گونه به معلمان و اجرای سیستم نامهنگاری و جمعآوری مدارک در الیحه رتبهبندی،
عمال ارزش شغلی معلمان را پایین میآورد .انحرافهایی چون حذف تعجیل مناطق کمتر توسعه یافته و نادیده گرفتن معلمانی باقدرت آموزش کیفی و خالق ،به تخلف این الیحه از قانون اشاره میکند.
این معلم و فعال صنفی دربارهی صندوق ذخیره فرهنگیان و اقبال معلمان به تغییرات مدنظر هیئتمدیره صندوق گفت:
مدتی است که بحث بورسی شدن شرکتهای تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان مطرحشده است ،این تغییرات برای فرهنگیان می تواند مفید باشد اما در جهت اقبال فرهنگیان به صندوق چندان مفید ارزیابی
نمیشود .با ورود شرکت های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس ،صندوق در مسیر شفافسازی گامهایی را برمیدارد و این هولدینگ بزرگ کشور میتواند در قبال جلب اعتماد فرهنگیان ارزش
مادی خود را افزایش دهد .متأسفانه سال های قبل صندوق ذخیره فرهنگیان چه در رده مدیر یت و چه در مورد سودهایی که از سرمایه فرهنگیان به دست آورده ،مبهم عمل کرده و حاصل آن چیزی جز
هدر دادن سرمایه فرهنگیان در بانک سرمایه و… نبوده است .تغییرات
اعمالشده حرکت های مثبتی هستند ولی برای جلب اعتماد فرهنگیان کافی نیستند .بهعنوانمثال از مقدار سرمایه های منقول و غیرمنقول صندوق اطالعات کافی در دسترس نیست و شرکت حسابرس یا
بازرس صندوق نیز برای فرهنگیان بهصورت شفاف گزارشی ندادهاند .چندان شایسته نیست با سرمایه فرهنگیان ساختمانهایی خریداری و شرکتهایی تأسیس شود اما گزارش آنها به اعضا داده نشود
و بدتر آنکه فرهنگیان از خدمات شرکتهای تابعه صندوق بهرهای نبرند .مثال بیمه معلم با سرمایه فرهنگیان تأسیسشده است و برای فرهنگیان صرفا در حد تقسیط بیمههای شخص ثالث و بدنه اتومبیل
خدمات میدهد .چرا بیمه تکمیلی فرهنگیان در اختیار یک بیمهی ناشناخته است؟ درحالیکه بیمه معلم میتواند خدمات بیمهای ارزشمندی را برای فرهنگیان مهیا کند و این بهنوعی اجحاف در حق
فرهنگیانی است که در صندوق عضو هستند .اگر اعضای هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان خواهان جلب اعتماد فرهنگیان هستند باید خدماتی درشان فرهنگیان را به آنها ارائه دهد و نه اینکه
صندوق ذخیره فرهنگیان را در نظر معلمان در حد یک شرکت لیزینگ معرفی کنند .اساسنامه صندوق نیاز به بازنگری دارد و بهتر است بشکل قانونی ،سازو کاری مهیا شود تا نمایندگان انتخابی
معلمان امکان حضور در هیات امناء و هیئت مدیره را داشته باشند.
سخنگوی کانون صنفی معلمان درباره اعتراضهای معلمان دانشسرایی ،حقالتدریس ،غیرانتفاعی ،بازنشستهها و … توضیح داد:
رنگ و بوی تجمعها و تحصنها با توجه به شرایط موجود ،اکثرا به نحوی برای رسیدن به حق و حقوق معترضانی است که متأسفانه مدتی از سوی بعضی از مسئوالن مورد بیتوجهی قرارگرفتهاند.
معلمان قبل از آنکه به کنشهای میدانی فکر کنند با روشهای مختلفی چون نامهنگاری ،مصاحبه ،مقالهنویسی ،دیدارهای حضوری و… خواستههای خود را به گوش مسئوالن امر میرسانند اما وقتی این
خواستهها توسط مسئوالن ارزشگذاری نمیشود و به آنها وقعی نمیگذارند ،قاعدتا افراد برای دستیابی به حق و حقوقشان مجبور هستند به کف خیابان بیایند.
در این مورد معلمان بی تقصیرند و این مسئوالن امر هستند که با احترام نگذاشتن به قانون و حقوقی که برای گروهی برجسته و بحق است ،آنها را مجبور میکنند که به کنشهای میدانی روی بیاورند.
با توجه به رأی دیوان عدالت اداری که بر حق بودن خواستههای معلمان دانشسرایی صحه گذاشته است ،جای تعجب دارد که چرا مسئوالن وزارت آموزشوپرورش خود را فراتر از قانون میبینند و
حتی در مقابل رأی شفاف دیوان عدالت اداری تمکین نمیکنند .این شرایط باعث میشود معلمها به کف خیابان بیایند .معلمان بازنشسته بر اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری سالهاست که
مینویسند ،به دیدارهای مختلفی میروند و مصاحبهها و میزگردهای بسیاری را تدارک دیدهاند .مسئوالن بجای اینکه بر حل مشکل تمرکز داشته باشند با ابداع طرحهای سلیقهای و مقطعی و
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واژهسازیهایی چون همسانسازی آنها را وادار میکنند تا برای به دست آوردن حقوقشان اعتراضها را ادامه دهند .حل این مشکالت آسان است .وزارت باید به قوانین احترام بگذارد و صرفا جهت
تامین منافع مادی خود ،حقوق همکاران را تضییع نکند .اگر وزیر آموزش و پرورش تالش دارد با الیحه تضاد منافع به فسادهای رانتی و منفعتطلبانهی درون سیستم آموزشی کشور پایان دهد ،بهتر
است ابتدا الیحه را برای قانون شکنیهای و منفعتطلبیهای سیستماتیک وزارت آموزش و پرورش بکار برد.
او در ادامه با ابراز خرسندی از استخدام 15هزار معلم حقالتدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی گفت:
باعث خرسندی است که همکاران ما تعیین تکلیف میشوند و امیدواریم آموزش و پرورش هرچه سریع تر به قول خود عمل کند و از استخدام قطعی معلمانی خبر دهد که سالها یا حقالتدریس بودهاند یا
آموزشیار نهضت سوادآموزی .سالهاست که آموزش و پرورش از کمبود نیرویانسانی در تنگناست .در این چند سال روش استخدام در سیستم آموزشی کشور برخالف معمول انجام میشود .هرساله
وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را برآورد و به سازمان برنامه و بودجه و دولت اعالم کند .بودجه مورد نیاز جهت استخدام نیروی موردنیاز توسط دولت و سازمان
برنامه و بودجه تامین و دراختیار آموزش وپرورش قرارگیرد .متاسفانه در چند سال اخیر روش عوض شده است .سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش تکلیف میکند که چه تعداد سهمیه
ناکافی درنظر گرفته شده ،آموزش و پرورش قبل از آنکه به جذب
استخدام دارد .روش سهمیه بندی است خدام عمال آموزش و پرورش را در تامین نیروی مورد نیاز محدود میکند .باتوجه به بودجهی
ِ
نیروی کارآمد در آموزش و پرورش بیاندیشد ،به سمت تامین نیروهایی با دستمزد کم میرود .معلمانی با نامگذاریهای متفاوت چون معلمان حقالتدریس ،معلمان خریدخدمات و … اگرچه مشکل مقطعی
کمبود نیرو را برای آموزشوپرورش کم خواهد کرد اما به دلیل دستمزد کم ،این معلمان مجبور به کارکردن در شغلهای پاره وقت دیگر میشوند ،که بیشک بر تدریس آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اگر آموزش و پرورش این روش را کنار بگذارد و در استخدام نیروهای مورد نیاز خود از مجراهای قانونی(دانشگاههای فرهنگیان و شهیدرجایی و آزمونهای استخدامی) در کنار احترام به عدالت
اجتماعی نیروهای کارآمدتری را بکارگرفتهاست .در سال گذشته وزیر آموزش و پرورش خبر استخدام طالب در آموزش و پرورش را داد .این استخدامهای سلیقهای و نگرشی در وهله اول به
دانشگاههای متولی تربیت نیروی متخصص برای آموزش لطمه خواهد زد و در وهله دوم با سهمیه گذاری برای طالب ،در حق نیروهای جوانی که قصد دارند وارد آموزش و پرورش شوند اجحاف
خواهد شد .همهی معلمانی که در عرصهی آموزش تالش میکنند باید ازحقوق و مزایای درخور بهرهمند شوند و نام گذاری معلمان و تقسیم بندی آنها بر اساس مقدار درآمد و چگونگی استخدام جز
لطمهزدن به شغل معلمی حاصلی ندارد.
1۱55/2/12
منبع:کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)

*  -ادامه وگسترش اعتراضات دانش آموزان پایه های نهم ودوازدهم کشورنسبت به امتحان حضوری مقابل اداره آموزش و پرورش
اخبار منتشره در رسانه ها وشبکه اجتماعی در روز چهارشنبه  10اردیبهشت حاکی از ادامه وگسترش اعتراضات دانش آموزان پایه های نهم ودوازدهم کشورنسبت به امتحان حضوری با تجمع مقابل
اداره آموزش و پرورش،راه اندازی کارزار وهشتک «نه به امتحان حضوری» می باشد.
 +تجمع اعتراض دانش آموزان پایه های نهم و دوازدهم زنجان نسبت به امتحان حضوری مقابل ساختمان مرکزی اداره کل آموزش و پرورش استان
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روز چهارشنبه  10اردیبهشت،جمعی از دانش آموزان پایه های نهم و دوازدهم استان زنجان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به امتحان حضوری مقابل ساختمان مرکزی اداره کل آموزش و
پرورش این استان تجمع کردند.
 +همچنین خبرها وفیلم های منتشره درشبکه های حاکی از برپایی تجمع اعتراضی دانش آموزان شهرهای اردبیل،اهواز،بروجرد،بیرجند ،تبریز،خرم آباد،سمنان،شیراز،فوالدشهر،کرج،یزدو……
مقابل اداره آموزش وپروش می باشد.
 +بنابهمین گزارشات،نیروهای انتظامی دانش آموزان معترض را دریزد مورد ضرب وشتم قراردادند ومعترضین شعار می دادند«:نترسید نترسید ما همه باهم هستیم»
+در فوالد شهر نیروهای انتظامی با دانش آموزان تجمع کننده یورش بردند وضمن ضرب شتم آنها چند نفری راهم بازداشت کردند.
+در اردبیل دانش آموزان معترض شعار میدادند«:حضوری کفن میخواد نداریم نداریم»
 +اخبار وفیلم های منتشره دررسانه ها وشبکه ها اجتماعی هممچنین از راه اندازی کارزار وهشتک «نه به امتحان حضوری» حکایت می کنند.

*  -کانال صنفی معلمان ایران:بازداشت موقت دانش آموزان در قزوین
در پی اعتراض به برگزاری امتحانات حضوری در قزوین در روز دوشنبه  11اردیبهشت؛ نیروی انتظامي دانش آموزان معترض را با خشونت محبوس کرد.
بنابر خبر ارسال شده به کانال صنفی معلمان نیروی انتظامي ،با دستگیری و حبس چند ساعته عده ای از دانش آموزان معترض قزوینی ،به تجمع آن ها برای برگزاری امتحانات حضوری در مقابل
اداره آموزش و پرورش پایان داد.
به دنبال تجمع دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم در مقابل اداره آموزش و پرورش قزوین که به برگزاری امتحانات حضوری با وجود شیوع کرونا اعتراض داشتند ،نیروی انتظامی برای پراکنده
کردن جمعیت ،تعدادی از دانش آموزان را کتک زده و دستگیر کرد.
تجمع در حالی با دستگیری تعدادی از دانش آموزان پایان یافت که معترضان به دور از تنش و در آرامش تنها با شعارهایی ،اعتراض خود را به برگزاری امتحانات حضوری اعالم کردند.
بنابر این گزارش ،نیروی انتظامی برای کنترل تجمع ،تعدادی از دانش آموزان را به محوطه اداره آموزش و پرورش کشاند و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داد و تا عصر در محوطه اداره محبوس
و سپس آزاد کرد.
دانش آموزان دستگیر شده بیش از ده نفر بودند و بین  1۵تا  18سال داشتند.
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این دانش آموزان درشرایطی با خشونت پلیس دستگیر شدند که حسنعلی اصغری ،مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین ،هیچ تالشی برای جلوگیری از دستگیری آن ها نکرد.
درحالی دانش آموزان قزوینی به برگزاری حضوری امتحان ات خود اعتراض دارند که قزوین یکی از استان های قرمز کرونایی است.
 ضرب وشتم وبازداشت دانش آموزان معترض در شهرهای یزد و فوالدشهربنا خبرها وفیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی بتاریخ  10اردیبهشت ماه،
نیروهای انتظامی دانش آموزان معترض را دریزد مورد ضرب وشتم قراردادند ومعترضین شعار می دادند«:نترسید نترسید ما همه باهم هستیم»
هچنین در فوالد شهر نیروهای انتظامی به دانش آموزان تجمع کننده یورش بردند وضمن ضرب شتم آنها چند نفری راهم بازداشت کردند.
 بیانیه های انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ،انجمن صنفی فرهنگیان سقز و زیویه و کانون صنفی فرهنگیان یزد در محکومیت یورش نیروهای اجتماعی به دانش آموزان معترض نسبت بهامتحان حضوری
روز پنج شنب  13اردیبهشت ،انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ،انجمن صنفی فرهنگیان سقز و زیویه و کانون صنفی فرهنگیان یزد بطورجداگانه با انتشار بیانیه یورش نیروهای اجتماعی به
دانش آموزان معترض نسبت به امتحان حضوری را محکوم کردند.

*  -علت اصرار به کار کارگران زغال سنگ در روز کارگر چه بود؟
هنوز هیچ مسئولی پاسخگو نیست که چرا کارگران در روز کارگر مشغول کار بودند؟
حادثه ریزش معدن زغال سنگ طزره دامغان در حدود ساعت  12ظهر روز شنبه  11اردیبهشت ماه در تونل شماره  42معدن بزرگ طزره از معادن چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز شرقی و در
کارگاه استخراج  k 11پیشرو ،هنگام استخراج و به دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه رخ داد .کارگاه استخراج این تونل حدود  75متر طول دارد که حادثه ریزش در  10متری آن رخ داده است ،در این
حادثه  2نفر کارگر پیمانکاری شرکت به نامهای «میالد روشنائی» و «سید اصغر افضلی» دچار حادثه و محبوس شده وجانشان را ازدست دادند.
در تقویم رسمی کشور  11اردیبهشت روز کارگر است و طبق قانون ،کارگران در این روز تعطیل هستند و اگر در این روز به کار اشتغال داشته باشند باید توافقی فی مابین کارگر و کارفرما صورت
بگیرد ،همچنین کارفرما موظف است که حقوق کارگران را مطابق اضافه کاری و نه به صورت روز عادی پرداخت نماید.
یک رسانه ای خواهان پاسخ مسئوالن به  2سئوال زیر شده است:
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1آیا این توافق بین کارگر و کارفرما به صورت آزادانه انجام شده است؟ 2-علت اصرار به کار کارگران در روز کارگر چه موضوعی بوده است؟

*  -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
 01اردیبهشت یادآور هجوم وحشیانه چماقدارهای خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار به محل سندیکای نوپای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه
یاد آوری همه ساله 1۹اردیبهشت  1184یکی از ضروریاتی است که جنبش کارگری باید همواره آنرا را به جامعه کارگری یادآوری کند.
با توجه به گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان در سالهای اخیر و امروز باز هم عوا مل خانه کارگر با حمایت عوامل امنیتی دست بکار شده اند و از آنجا که تعدادی از این نمایندگان فرمایشی و
کارفرمایی بازنشسته شده اند همچنان با القاب پیشکسوتان و نام های خاص و شعارهای فریبنده درصدد منحرف کردن اعتراضات کارگران و بازنشستگان در راستای منافع کارفرمایان وعوامل امنیتی
هستند.
بطوری که در اعتراضات دوساله و مستمر بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران هفت تپه رد پای این تشکل های دست ساز و مطیح حاکمیتی کامال مشهود میباشد.
در سال گذشته و دو ماه اول سال جاری ،بازنشستگان با ادامه اعتراضات مستمر خود در تهران وه مزمان در دهها شهر کشور توانستند به حداقل هایی از خواسته ها و مطالباتشان دست پیدا کنند که البته
تا مطالبات واقعی و در سطح تورم امروز ،فاصله زیادی دارد و همچنان حقوق دریافتی اکثریت این زحمت کشان ،فاصله زیادی با خط فقر و هزینه های حداقلی امروز زندگی دارد.
اما این نمایندگان به اصطالح پیشکسوت از تریبونها و منابع دولتی که در اختیار دارند چنان بوق وکرنایی راه انداخته اند که گویا تما می مشکالت بازنشستگان حل شده و طوری در کانال هایشان و رسانه
های دراختیار دولتی شان اعالم میکنند که در واقع بازنشستگان باید برای تشک ر ودست بوسی و پایان اعتراضات نزد مسئولین بی درد بیایند.
در حمله سازماندهی شد ه عوامل خانه کارگر و شوراهای اسالمی ضدکارگر دهگانه شرکت واحد که درنوزدهم اردیبهشت سال  1184به محل دفتر سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفته
است .این چماقدارها درحالی که حمایت پلیس و عوامل لباس شخصی ها را داشتند  ،درب محل دفتر سندیکا را شکستند و اعضای حاضر در دفتر را بشدت مورد ضرب وشتم قرار دادند و هرچه را که
توانستند بردند و باقی وسایل سندیکا را هم شکستند وخورد کردند ،پلیس و عوامل امنیتی هم فقط فیلم میگرفتند و نظارگر بودند
این حمله وحشیانه ساعت ده صبح با حضور اکثریت اعضای مسئول خانه کارگر و اعضای دهگانه شوراهای فرمایشی کار شرکت واحد وقت با کمک مدیرعامل و عوامل امنیتی در جهت جلوگیری
از شکل گیری واحیای مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفت که خوشبختانه با آگاهی و مقاومت رانن دگان و کارگران شرکت واحد این توظئه ضد کارگری که درواقع استقالل جنبش
کارگری را نشانه گرفته بود به شکست انجامید.
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این تشکل های تحمیلی به کارگران تا کنون بطور مرتب با همراهی عوامل امنیتی و قضایی با انواع فشارها از قبیل اخراج و تهدید و احکام سنگین برای فعالین سندیکایی تالش کرده اند که این فعالین
آگاه و پیشرو را از صحنه حق خواهی وحق طلبی حذف کنند.
جنبش کارگری باید آ گاه باشد یکی از موانعی که بسیار در سرکوب کارگران و استقالل تشکل های کارگری و از بهم پیوستن اعتراضات امروز بازنشستگان جلوگیری کرده و نقش بسزایی داشته است ،
همین عناصر و عوامل خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و کانونهای هماهنگی شوراها بوده اند که رد پایشان در تمام سالهای گذشته و امروز بطور مشهود به چشم میخورد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اعالم میدارد تنها راه برون رفت از این وضعیت اسفناک حاکم درجامعه ای جاد یک شورای متحد و یکپارچه ما بین تمامی زحمت کشان و مزد بگیران و ایجاد تشکل های
سندیکایی و مستقل کارگری درمحیط های کار برای سازماند هی کردن اعتراضات کارگران تا رسیدن به مطالبات واقعی فرودستان ومزدبگیران در جامعه میباشد.

*  -گزارشات:
0گزارش تجمع بازنشستگان تهران در یکشنبه اعتراضی 01اردیبهشتجمعی از بازنشستگان کمی پائینتراز وزارت کارجمع شده اند وتعدادی نیز پائینتردرجلو وزارت کار وتامین اجتماعی پلیس واطال عاتی ها صف کشیده اند بازنشستگان در یک بررسی وتصمیم گیری
جمعی ودر نظرگرفتن کلیه موضوعات باین نتیجه رسیدند که برای تجمع اعتراضی به جلو مجلس بروند.
چون امروز برای انجام اعتراضات اینجا مناسب نیست وسریعن اینکار را انجام دادند وتنی چند نیزدر آنجا ماندند که بازنشستگان دیگری که میایند به جلو مجلس بفرستند.
پس از مدتی بجلو مجلس رسیدیم .معلمین مورد اجحاف قرار گرفته که بکارنامه سبز ها معروف
هستند مصمم وبا قدرت شعارمیدهند:
تا حق خود نگیریم/از پای نمی نشینیم
در کنار آنها کارگران برق تعدادی از استانها برای دست یابی بمطالباتشان در کنار هم قرار داشتند
کمی پائین ترازآنها ،ما بازنشستگان قرار گرفتیم.
و وضعیت نا مناسب جلو تامین اجتماعی در شرایط کنو نی برای تجمعات از طریق یکی از بازنشستگان موردبررسی قرار گرفت وبازنشستگان ،تجمعات آینده رادر جلو مجلس مناسبتر دیدند
وقرارگردید که تجمع یک شنبه آینددرمقابل مجلس بر گزار شود.
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پس از پایان مراسم از جلو مجلس تا مترو ،بهارستان را ما بازنشستگان در کنارهم پیمودیم.
2گزارشی از یکشنبه های اعتراضی بازنشستگانامروز  1۹اردیبهشت ،طبق قرار بازنشستگان روز یکشنبه های اعتراض می باشد .بازنشستگان تهران فراخوان داده بودند که  1۹اردیبهشت روبروی سازمان تامین اجتماعی در خیابان آزادی تجمع
اعتراضی برگزار کنند .بر اساس همین فراخوان تعدادی از بازنشستگان از محالت مختلف تهران و کرج و حومه قبل از ساعت  15/15دقیقه خود را به محل اعالم شده رساندند .اما در کمال تاسف با
دیواری از نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند .پیش از شکل گیری تجمع ،نیروهای انتظامی و امنیتی به قصد سرکوب و ممانعت از اعتراض و حق خواهی بازنشستگان ،در ستون های چند نفره در
مقابل سازمان تامین اجتماعی و خیابان آزادی همچون قشونی از لشکر نظامی موضع گرفته بودند .این نیروهای سرکوبگر در واقع خود را برای سرکوب کسانی مهیا کرده بودند که خواسته اشان افزایش
حقوق و مستمری بازنشستگان بود .بازنشستگانی که سال هاست از ناکافی بودن سطح معیشت و بیدادگری سازمان تامین اجتماعی و نهادی رسمی حکومت به تنگ آمده اند و راهی جز اعتراض به
فالکت موجود ندارند .همچنانکه مدت هاست با اراده ای مصمم و ثابت قدم فریاد می زنند ،تاحق خود نگیریم از پا نمی نشینیم .مردمی که از جور و ناحقی دولت و مسئوالن معترض هستند و پناهی جز
همدردان و همبستگی یاران خود ندارند و کف خیابان را برای مبارزه و بیان خواست های خود انتخاب کرده اند؛ گرچه در این مبارزه مورد بی حرمتی و ضرب و شتم و دستگیری و زندان قرار می
گیرند ،اما دریافته اند که اگر به این فقر و نابرابری معترض نباشند سال های باقی مانده از عمرشان باید در تنگدستی و محرومیت بیشتر سپری کنند .امروز نیروهای انتظامی و امنیتی به حمایت از
ق باطوم خود ،بر استمرار محرومیت بازنشستگان زحمتکش صحه گذاشتند و نشان
دولت و سازمان تامین اجتماعی و نهاد های رسمی که مسئول فشار بر بازنشستگان هستند ،با نشان دادن زور و بر ِ
دادند که دولت سرمایه داری بدون نهادهای انتظامی و امنیتی نمی تواند به استیالی خود ادامه دهد و فقر و فالکت را بر زندگی زحمتکشان تداوم بخشد .جمعی از بازنشستگان با دیدن چنین صفبندی و
آماده باشی از نیروهای انتظامی و امنیتی تصمیم گرفتند که خود را به مقابل مجلس برسانند و در آن جا تجمع اعتراضی برگزار کنند .بازنشستگان بعد از ساعتی ،روبروی مجلس حاضر شدند .دوتجمع
دیگر از کارگران توانیر و سازمان برق و معلمان جوانی که به رغم قبولی در آزمون استخدامی ،وزارت آموزش و پرورش از استخدام آنها سرباز می زند ،نیز در مقابل مجلس در حال اعتراض و
شعار دادن بودند .این کارگران و معلمان از شهرهای مختلف خود را به تهران رسانده بودند که صدای اعتراض خود را به گوش مسئوالن برسانند .وزارت آموزش و پرورش در حالی از استخدام
نیروهای قبول شده در آزمون امتناع می کند که اخیرا برای تکمیل کادر آموزشی  2۵هزار طلبه را به استخدام در آموزش و پرورش در آورده است .باز نشستگان پس از دقایقی با اصرار پلیس از
روبروی مجلس دور شدند.
 1۹اردیبهشت 1۱55
3کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:یکشنبه  01اردیبهشت ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و همزمان در تعدادی از شهرهای کشور
در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در روزهای یکشنبه امروز نوزدهم اردیبهشت ماه تجمعات اعتراضی بازنشستگان درت هران وهمزمان درکرج و اصفهان  ،خرم آباد  ،سنندج و شوش
دراعتراض به وضعیت سخت میشتی برگزار گردید.
براساس گزارشات رسیده حضور نیروی های پلیس و لباس شخصی ها مانع از شکل گیری این اعتراضات درتهران واصفهان شدند.
تجمع کنندگان در شعارهایشان خواستار آزادی اسماعیل گرامی بازنشسته زندانی شدند،
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اسماعیل گرامی از بازنشستگان معترض از چهارده فروردین درزندان تهران بزرگ دربازداشت موقت بسر میبرد.
+شعارها:
–کارگر زندانی آزاد باید گردد
–مادیگه رای نمیدیم ازبس دروغ شنیدیم
–هم کرونا هم تبعیض هیچ کس بفکر ما نیست
–فقط کف خیابون ،به دست میاد حقمون
–بازنشسته بپا خیز علیه ظلم و تبعیض
+گزارش رسانه ای شده:
تجمع بازنشستگان کارگری در برخی استانها /مستمری باالی خط فقر و درمان رایگان ،حق مسلم ماست
بازنشستگان کارگری در برخی استان ها مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی ترتیب دادند.
بازنشستگان کارگری در برخی استان ها از جمله البرز و کرمانشاه ،با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی ،خواستار توجه به مطالبات صنفی خود شدند.
این بازنشستگان ،مهمترین خواسته های خود را برخورداری از مستمری باالتر از خط فقر ،درمان رایگان و حق مشارکت در امور تامین اجتماعی دانستند و گفتند :دولت باید بدهی خود به سازمان را به
تمامی پرداخت کند تا سازمان بتواند تعهدات خود در قبال بیمه شدگان را با کیفیت باال به انجام برساند؛ بازنشستگان همچنین خواستار بهرهمندی از خدمات رفاهی و وامهای مکفی شدند و اعالم کردند:
دولت باید هر نوع تبعیض میان بازنشستگان را از میان بردارد.

*  -نهادی به نام ما و به کام قدرت
روز دهم اردیبهشت سال  ،1455تشکل موسوم به «انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران» پس از تعویق مکرر برگزاری مجمع عمومی ،سرانجام اقدام به برگزاری این مجمع به صورت آنالین
کرد .در کمال تاسف تعداد شرکت کنندگان در این مجمع که قاعدتا می توانست به دلیل آنالین بودن پرشمار باشد ،اما به حدنصاب هم نرسید .در حالی که اولین مجمع همین تشکل به صورت حضوری
برگزار شد و شرکت کنندگان در آن مجمع پرشمار و قابل قبول بودند .نتیجه آن شور و تالش برای داشتن نهادی صنفی و مستقل ،در عمل با لطایف الحیل برخی همکاران مرتبط با نهادهای غیر صنفی،
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به استعفای هیات مدیره منتخب و تشکیل هیات مدیره جدید منجر شد و شخصی همچون «عباس عبدی» که وابستگی تمام به نهادهای غیر صنفی دارد ،بر مدیریتش تکیه زد و افرادی دیگر کرسی های
آن ر ا در اختیار گرفتند که بر همگان روشن است در برخی موارد در جایگاه کارفرمایی در مطبوعات قرار دارند.
جالب آن که بعضی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره جدید نیز همان شرایط افراد قبل را دارند .یعنی یا در جایگاه کارفرما هستند ،یا افرادی اند که در اخراج روزنامه نگاران از رسانه های مختلف و
کاهش دستمزدها تأثیر مستقیم داشته اند .چطور شخصی که پس از اخراج یکی از همکارانش توسط مدیر یک رسانه ،بالفاصله جای او را گرفته ،می تواند صدای همکار اخراجی خود باشد؟ چطور
فردی که خود روزگاری با تمام توان پیگیر سانسور رسانه ،اخراج روز نامه نگار و درصدد کاهش ناعادالنه دستمزدها بوده می تواند صدای یک صنف بی پناه باشد؟
امضاء کنندگان این بیانیه به همکاران خود بدون مرزبندی های سیاسی داخلی و خارجی ،اعالم می کنند ،که این نهاد به اصطالح صنفی به هیچ وجه منعکس کننده صدای ایشان نیست .ما اعتقاد داریم تا
زمانی که نتوانیم تشکلی صنفی و کارگری با استانداردهای روز دنیا داشته باشیم ،نباید به حداقل ها تن دهیم .خواسته ما ایجاد صنفی مستقل است که دولت ،نهادهای خارج از صنف ،مدیران مسئول و
افراد وابسته به آن ها ،در روند انتخابات آن دخالت نداشته باشند .اعضای صن ف باید بتوانند با ابزارهای متداول روز دنیا ،با کارفرمایان مواجه شوند و درصدد ستاندن حقوق خود برآیند؛ نه شیوه های
کدخدامنشانه ای که خود بستر فساد است .تشکل صنفی باید سراسری ،با نمایندگان پاسخگو و با مشارکت حداکثری روزنامهنگاران تشکیل شود .تشکلی که گردش اطالعات از وضعیت کارگری مجموعه
را ممکن و پشتیبانی میکند .از همکاران خود می خواهیم تا نیل به این هدف به هیچ وجه در بازی بد و بدتر برای دست یافتن به رویای حداقلی ،شرکت نکنند .هرچند تجربه فعالیت هیات مدیره فعلی
نشان داده ایشان توان تامین همان حداقل ها را هم ندارند .شیوه های کدخدامنشانه شان هم دستاوردی نداشته ،جز تحکیم روابط شان با کارفرما!
امضا کنندگان این بیانیه به تشکل های کارگری بین المللی اعالم می کنند این تشکل به هیچ عنوان نماینده این صنف نبوده و تا زمانی که اعضای هیأت مدیره آن با مهندسی دولت و مراکزی خارج از
صنف ،مشخص می شود ،نمی تواند صدای این روزنامه نگاران باشد.
در پایان از همکاران خود که با حسن نیت و با این تحلیل که شاید بتوان با حضور در چنین تشکلی علی رغم تمام این مشکالت کاری به نفع صنف انجام دهند؛ می خواهیم سپر بالی چهره های شناخته
شده مرتبط با نهاد های غیر صنفی نشوند و نام نیک خود را از این صحنه آرایی بیرون بکشند.
امیری ،مرضیه – امینی منش ،نوید – انواری ،امیرهادی – احقاقی ،راضیه – احقاقی ،مرضیه – الهام نژاد ،حسین – اینانلو ،سهند – آذرموند ،امیرعباس – آقازاده ،دمحم – باسره ،وحید – برزویی ،هلیا –
دهکی ،رضا – جوالیی ،ریحانه – حاجی پور ،حمید – حسینی ،معصومه – حیدری ،شیما – درویشی ،کیانوش – دهقان ،مصطفی – ربیعی ،شایان – رفیق ،محسن – روزبهانی ،مهدی – سایش ،سمیه –
سلگی ،هادی – سلیمانی ،آرمین – شریفیان ،هرمز – شعاعی ،شیما – شکرانی ،مریم – شیراوند ،میالد – صابر نعمتی ،بهنام – صابری ،دمحمجواد – صادقی ،ماندانا – صفاری ،ژوبین – عیار ،هادی
– غالبی ،فرحناز – فاضلیان ،پانید – فتحی ،فرهاد – فرج اللهی ،کاظم – فرشید ،آرزو – فیضی صفت ،مهدی – گودرزی ،مظاهر – گلفر ،ساسان – مجیدی ،بابک – محسنی ،سارا – دمحمی ،آسو –
دمحمی ،فرزین – محمودی ،عاطفه – مرادی ،عاطفه – معظمی ،معصومه – مومنی ،مینو – نامجو ،علی – نجفی،علیرضا – نجمی ،دمحمحسن – نورانیان ،زینب – وحیدیان ،مریم

*-

خطاب به رفقای کنفدراسیون عمومی کار – س ژ ت

رفقای گرامی
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ما با تاسف بسیار از حمله به صف تظاهرات و کامیو نهای سندیکای شما در جریان تظاهرات باشکوه اول ماه مه در پاریس با خبر شدیم  .بر اساس این اخبار عده ای ناشناس که برخی از آنان لباس سیاه
یا جلیقه زرد پوشیده بودند  ،با شعارهای ضد اتحادیه ای  ،در پایان تظاهرات در میدان ” ناسیون” پاریس ،به رفقای شما حمله کرده و  21نفر را زخمی کرده اند.
توجیه این حمله به هر دلیلی که باشد  ،بر اساس هر اختالفی که باشد  ،غیر ممکن است  .حمله به رفقای س ژ ت  ،حمله به کل جنبش کارگری فرانسه هست .سابقه درخشان تاریخی اتحادیه شما در
کسب دستاوردهای مهم طبقه کارگر و حقوق بگیران فرانسه به حد کافی روشن و گویا هست و احتیاجی به تاکید و یا یادآوری ما ،رفقای ایرانی شما  ،ندارد.
ما ضمن محکوم کردن این حمله  ،این تعرض نابخشودنی را  ،آنهم در روز اول ماه مه  ،روز جهانی همبستگی کارگران کشورها  ،از طرف هر کس یا گروهی که باشد و با هر ” توجیهی” که باشد،
حمله به خود و کل طبقه کارگر جهانی تلقی کرده و با شدت تمام محکوم میکنیم.
اتحادیه شما  ،همراه با دیگر اتحادیه های عضو کلکتیو حمایت از کارگران ایران در فرانسه  ،همواره یار و یاور خستگی ناپذیر مبارزات کارگران و حقوق بگیران در ایران بوده است .ما هرگز این را
فر اموش نکرده و به همبستگی بین المللی ای که شما رفقا در سازمان دادن آن نقش مهمی داشته و دارید ،درود می فرستیم.
در پایان برای همه رفقای مجروح س ژ ت آرزوی بهبودی سریع میکنیم.
سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کشت صنعت نی شکر هفت تپه

*-

 0-تجمع کارگران رسمی نفت در مقابل مجلس در حال شکل گیری است

کارگران رسمی نفت از چند روز پیش فراخوانی تحت عنوان “گردهمایی بزرگ خانواده رسمی نفت “ برای تجمع امروز مقابل مجلس اعالم کرده بودند.
این کارگران به نحوه اجرای دستمزد عمومی سال  1۱55اعتراض دارند و خواهان افزایش دستمزدها هستند.
بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت نیز برای شرکت در این تجمع اعالم آمادگی کردهاند.
کارگران غیررسمی نفت هم در بیانیهای از اعتراض همکاران خود حمایت کرده بودند.
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نمایندگانی از بخش های نفت ،گاز و پتروشیمی کشور قرار است به تهران آمده و در این تجمع حضور یابند.
 2تجمع کارگران و کارکنان رسمی نفت در اهواز همزمان با تجمع تهرانامروز دوشنبه  25اردیبهشت  1۱55جمعی از کارکنان رسمی نفت در مقابل شرکت ملی نفت در اهواز تجمع کردند.
این تجمع همزمان با تجمع کارگران مقابل مجلس صورت گرفت.
برخی از کارگران بخاطر شیفت کاری یا دوری مسافت نتوانسته بودند در تجمع مقابل مجلس شرکت کنند.
+ 2گزارش رسانه ای شده:
0تجمع کارکنان رسمی نفت مقابل مجلس /اعتراض به کاستیهای معیشتی و رفاهیکارکنان رسمی نفت از دقایقی پیش مقابل مجلس شورای اسالمی ،تجمع کردند.
معترضان با اشاره به ماهیت صنفی و مسالمتآمیز اعتراض خود ،خواهان برداشته شدن محدودیت های حقوقی ،تعدیل مدارک کارکنان ،رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکتهای واگذار شده ،اجرای
صحیح و کامل ماده  ، 112تقویت سازمان بهداشت و درمان نفت ،اصالح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت ،ابالغ و دستور پرداخت هرچه سریعتر وامهای مسکن ،ودیعه و… ،اصالح قانون مالیات بر
درآمد کارکنان نفت ،اعمال شایستگی کارکنان بر اساس عدالت و پرداخت در ماههای آغازین ،ارتقا مزایای ریالی گرید  ۵درصد به  15درصد ،اجرای کامل مطالبات ایثارگران و عدم بکارگیری افراد
مناسب در سمتهای مدیریتی و اجرای بندهای معیشتی ماده  15قانون وظایف و اختیارات نفت.
2تجمع کارکنان رسمی نفت در اهواز /اعتراض به شیوه محاسبه حقوقکارکنان رسمی نفت از دقایقی پیش مقابل مقابل ستاد مرکزی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز تجمع کردند.
معترضان خواهان اجرای ماده  15قانون اختیارات وزارت نفت ،جدول بدو استخدام سال  ۹1و تسری آن به کلیه پرسنل استخدامی قبل از این تاریخ و وزارت نفت هستند .آنها همچنین خواهان اجرای
دقیق و عادالنه قانون افزایشات دستمزد  ،1۱55تغییر اساسنامه صندوق های بازنشستگی نفت ،تعدیل مدرک پرسنل رسمی که قبل از بخشنامه سال  ۹7مشغول به تحصیل بودهاند ،پرداخت بند (ج)
فوق العاده مناطق جنگی ،اصالح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت که در شرایط سخت اشتغال دارند ،پرداخت کامل پاداش بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت پرسنل بدون رعایت سقف پاداش 15
سال ،رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکت های واگذار شده و حل مشکالت دانشجویان و جانبازان هستند.
بر اساس قانون ،کارکنان مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی از مزایای بهتری برخوردار هستند .کارکنان این مناطق معتقدند ،افزایش  2۵درصدی حقوق بر مبنای فرمول جدید در محاسبات حقوق و
مزایا با توجه به نرخ تورم چندان تاثیرگذار نیست .این عملکرد باعث میشود تا کارکنان مناطق شمالی وضعیت بهتری نسبت به آن ها داشته باشند در صورتی که شرایط کاری جنوب به مراتب سختتر
است.
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*  -گزارشی در باره تجمع کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در تهران تحت عنوان:یکشنبه  01اردیبهشت جلوی وزارت کار و تامین اجتماعی
از سی دقیقه پیش از ساعت شروع تظاهرات ،مانند روز جهانی کارگرنیروهای سرکوب ،از کاله سبز ها و نیروهای انتظامی و گروه های لباس شخ صی وخیل سرباز ها وزارت خانه و سازمان تامین
اجتماعی را در محاصره خود گرفته بودند و رهگذران را با دقت زیر نظر داشتند .هیچ کس در آن محدوده حق ایستادن نداشت .به گونه ی عبور رهگذران از میان آن همه پلیس گذشتم در بخش شرقی
این دو مجموعه هیچ باز نشسته ای را ندیدم ،آن هایی که آمده بودند با وجود این تدارک سرکوب ،به قسمت غربی این دو سازمان و وزارت خانه بازمی گشتند .برخی که تصور می کردند ،باز مانند
سری پیشین بگیر و به بند وجود دارد ،آنجا را ترک کردند .یک خانم مسن که تظاهر به خستگی می کرد تا دمی در برابر سازمان بنشیند با واکنش سریع پلیس مجبور شد ،او هم به سمت غربی بیاید.در
ساعت  11و  15دقیقه تنها  11نفر بازنشسته دربخشی دور از نیروهای پلیس گرد آمده بودند .در آنجا با مشورت هم قرار شد صبر کنیم تا زمانی که تعداد بازنشستگان بیشتر شد دسته جمعی به سوی
سازمان تامین اجتماعی حرکت کنیم ،همیشه این گونه حرکت پاسخ می داد و پلیس در مقابل جمعیت زیاد معموال عقب نشینی می کرد .ولی این بار متاسفانه تعداد ما به  14نفر هم ،نرسید .اگرچه در
نزدیک خروجی مترو قرار داشیم و هر فرد مسنی را دعوت به اجتماع می کردیم .با این تعداد تظاهر کننده پلیس می توانستند همگی را دستگیر کند و بدون اینکه کسی اطالعی داشته باشد با خود ببرد.
از ا ین رو پس از مدتی گفتگو قرار شد این جمع به جلوی مجلس برود و در آنجا منتظر آمدن بازنشستگان بماند تا تجمع شکل بگیرد برای این منظور یکی از بازنشسته ها در کنار درب خروجی مترو
قرار گرفت تا به همه اعالم کند تجمع جلوی مجلس است و همه باید به آنجا بیایند .زمانی که به بهارستان رسیدیم تعداد ما تنها  7نفر بود .پس از مدتی گفتگو آن بازنشسته مستقر در خیابان آزادی هم به ما
پیوست و یک خانم باز نشسته که او هم با دیدن تعداد کم افراد آنجا را ترک کرد .ما باجمع  8نفری پس از توافق بر ادامه کارمان به جلوی مجلس حرکت کردیم تا در آنجا با شعار وسخنرانی با همین
تعداد حداقل ،اجتماع را تشکیل بدهیم .از دور اجتماع بزرگ خانم هایی که متوجه نشدیم فرهنگی هستند یا از گروه های دیگر با شعار و پالکارت های متعدد در حال اعتراض بودند و عده ای کارگر با
کاله ویژه محل کار به صورت پراکنده در گوشه و کنار نشسته بودند وسیگار می کشیدند و گفتگو می کردند .ما در یک نقطه کمی دورتر قصد ایستادن و شروع تظاهرات را داشتیم که پلیس گویی در
انتظارما بوده ،متوجه قصد ما شد از این رو جمعیت بزرگ خانم ها را رها کردند و به سوی ما آمدند واجازه ایستادن به ما را ندادند و تا جلوی درب مترو ما را دنبال کردند .جمع ما به  8نفر رسیده بود
و دیگر نمی توانست واکنشی با ارزش داشته باشد ،در بیرون ساختمان مترو با گذاشتن قرار روز یکشنبه آینده برای تظاهرات در جلوی مجلس پراکنده شدیم .گفتگو های این لحظات پر تنش در خیابان
آزادی و میدان بهارستان روی در ستی یا نا درستی اجتماع جلوی مجلس و یا جلوی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته بود و اظهار نا رضایتی از نیامدن بازنشستگان.
ناصر آقاجری
25اردیبهشت 1455

*  -قطع حق عائله مندی فرزندان دانشجو کارگران سامانه یک شرکت واحد به بهانه عدم ارائه نامه جدید اشتغال به تحصیل
مدیریت سامانه یک شرکت واحد بدون اینکه از پیش به کارگران جهت ارائه نامه اشتغال به تحصیل فرزندانشان اعالم کند عائله مندی این کارگران را قطع کرده است.
باید در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونایی انجام امور اداری و دریافت نامه اشتغال به تحصیل برای دانشجویان به راحتی صورت نمیگیرد .از طرفی در شرایطی که گرانی و تورم بیداد میکند
به هر مقدار که از حقوق دریافتی کارگران کسر گردد بیش از پیش به معیشتشان لطمه وارد میکند.
سندیکای کارگران شرکت واحد در مورد سختگیریهای اداری برای کارگران بخصوص در شرایط کرونایی فعلی به مدیریت سامانه یک شرکت واحد هشدار میدهد و خواهان برقرای حق عائلهمندی
فرزندان دانشجو کارگران میباشد.
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برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*  -زنده باد همبستگی جهانی :بیانیه کانون صنفی معلمان در محکومیت حمله به مدرسه دخترانه سیدالشهدای کابل درافغانستان
هر روز در سراسرجهان کودکان ودانش آموزانی که بر اساس همه قوانین بینالمللی از مصونیت وحفاظت اجتماعی برخوردارند ،به دالیل مختلف قربانی میشوند .کودکان از آسیب پذیرترین موجودات
در هنگامه جنگها ،جنبشها واعتراضات اجتماعی وحتی در مدارس هستند .حوادث تلخی که این روزها در افغانستان ،روسیه و غزه در جریان است ،موید این ادعاست.
خشونت ،مرگ و آسیب دیدن دانشآموزان ،روح و روان همه انسانهای جهان را میفشارد و آزار می دهد و باکمال تاسف شاهد روند افزایشی این گونه آزار و خشونتها در خانواده و مدرسه و جامعه،
عالوه بر اقدامات دولتها و گروههای افراطی تمامیت خواه بوده وهستیم.
به گروگان گرفتن و اسارت دختران ودانش آموزان درمدارس برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی ،مهاجرت و آوارگی ناشی از جنگ و خشونت دانشآموزان وکودکان از خاورمیانه به اروپا و غرق
شدن در دریا و رودخانهها که جان صدها کودک را گرفته و میگیرد ،هر انسان عادی را آزرده و نگران میکند.
اما حمله وحشیانه به مدرسه دخترانه ای در شهر کابل افغانستان و کشته و مجروح و مصدوم شدن دهها دانشآموز دختر معصوم و بیگناه از دهشتناکترین و سبعانهترین حوادث تلخ تاریخ معاصر جهان
است که درنده خویی آمران وعامالن این انفجار و کشتار را به نمایش میگذارد.
مردم جهان و همه کشورها و نهادهای بین المللی و اتحادیهها وسازمان ها و سندیکاها و مدافعان حقوق کودک و حقوقبشر و شورای امنیت نباید از این کشتار وحشیانه به سادگی و آرامی عبور نمایند و
همه این کشتار فجیع و سفاکانه را محکوم وعلیه گروه هایی که اسیر جهل مقدس و مروج نفرت پراکنی در سراسر جهان هستند به شکلی همهجانبه اقدام نمایند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) حمله به مدرسه دخترانه سیدالشهدای کابل در افغانستان و قتل عام دختران معصوم را محکوم مینماید و خواهان حمایت همهجانبه جهانی برای حمایت از
#حق_آموزش کودکان و پایان دادن به جنگ و خونریزی از هرگونه و به هر بهانه میباشد.
 22اردیبهشت 1۱55
کانون صنفی معلمان ایران(تهران(

*  -گزارش کنشگران صنفی آموزش استان فارس از تجمع معلمان فارس در محل اداره کل آموزش و پرورش استان
در روز سه شنبه  21/2/1455تجمع اعتراضی معلمین فارس در محل اداره کل آموزش و پرورش این استان شکل گرفت.
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در این تجمع که از ساعت  15:15تا  12و با حضور حدود  155نفر از معلمین شاغل و بازنشسته تشکیل شد چند نفر از معلمان به نمایندگی از سایر همکاران سخنرانی کردند.
مهم ترین محورهای سخنرانی ها عبارت بودند از :عدم اجرای سند تحول ،تحقیر معلمان و تحمیل وزیر نامرتبط با باالترین رای اعتماد ،حاکمیت سلیقه به جای قانون و لزوم احیای کانون فارس ،محکوم
کردن کشتار دانش آموزان افغ انستانی وضرب وشتم دانش آموزان یزدی ،مصادره کردن موفقیت دانشسرایی ها توسط بعضی مقامات،دالیل عدم استقبال معلمان ازشرکت درتجمعات ،لزوم پیگیری
مطالبات فرهنگیان توسط کانون های صنفی و…
یکی ازتراکت هایی که در بین معلمان حاضر درتجمع دست به دست می چرخیدکاریکاتوری بود از اللهیار ترکمن که نشان می داد او در گردابی از دروغ هاو وعده هایی که به معلمان داده گرفتار شده
است.
معلمان درپایان این تجمع با سردادن شعارخواستار اجرای همسان سازی حقوق و رفع تبعیض ازفرهنگیان توسط حاکمیت شدند.

*  -تداوم بازداشت اسماعیل گرامی و اصالحیهای بر خبر آزادی وی
اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته که روز  1۱فروردین دستگیر شده است تاکنون  18روز است که در بازداشت به سر میبرد.
امروز چهارشنبه  22اردیبهشت قرار بر برگزاری جلسه بازپرسی از ایشان بود .مدتی است که به بهانه کرونا جلسات دادگاهی برای زندانیان به صورت غیر حضوری و از طریق الکترونیکی برگزار
میگردد .امروز بنا بر اعالم مسئولین زندان نزدیک به  ۵5نفر از زندانیان زندان تهران بزرگ قرار جلسه دادگاه به همین شکل الکترونیکی داشتند که برای حدود  15نفر از این زندانیان از جمله
اسماعیل گرامی به بهانه کمبود وقت جلسه برگزار نگردید.
چند روز قبل نیز چنین اتفاقی صورت گرفت و خبر آزادی اسماعیل گرامی در فضای مجازی انتشار یافت.
عدم برگزاری جلسه بازپرسی امروز ،عدم زمان کافی اعالم گردیده است اما مشخص نیست که دقیقا همین موضوع ،علت تداوم در بازداشت نگه داشتن اسماعیل باشد.
خبر آزادی ایشان که امروز نیز در فضای مجازی انتشار یافت بخاطر یک گزارش اشتباه توسط کانال اتحادیه آزاد نیز منتشر شد که ما ضمن پوزش از این اشتباه ،خواهان شفافیت بیشتر درباره وضعیت
این کارگر زندانی هستیم.
اسماعیل گرامی هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها بخاطر دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان دستگیر و زندانی شده است.
نهادهای امنیتی در تالش اند که در راستای سرکوب اعتراضات کارگران ،بازنشستگان و معلمان و دیگر جنبشهای مطالباتی فعالین این جنبشها را دستگیر و زندانی نمایند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار از تداوم بازداشت اسماعیل گرامی خواهان آزادی فوری بی قید شرط ایشان و دیگر کارگران و معلمان زندانی است.
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اتحادیه آزاد کارگران ایران 22 -اردیبهشت 1۱55

*  -مستحکم باد همبستگی کارگران:
 0سندیکای کارگران شرکت واحد ایستادگی و همبستگی کارگران نیشکر هفتتپه در خلع ید کارخانه از بخش خصوصی را شادباش میگویدبا اتحاد و مبارزات چند ساله کارگران شریف نیشکر هفت تپه که با اعتصابات بلند مدت و تجمعات اعتراضی خیابانی کارگران همراه بود ،شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از بخش خصوصی خلع
ید شد .سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این پیشروی جانانه کارگران را شادباش میگوید.
در این مبارزه چند ساله کارگران بسیاری زندانی ،ضرب و جرح ،شکنجه و اخراج از کار شدند .در این راه پر مشقت شماری از حامیان طبقه کارگر و دانشجویان با اتهام ارتباط با کارگران هفتتپه
بازجویی و زندانی ش دند که از خودگذشتگی فداکاری این عزیزان شایسته تقدیر است.
متشکل شدن کارگران نیشکر هفت تپه در تشکلی مستقل بسیار ضروری است و در غیاب آن ،در اوج مبارزات کارگران ،مشاهده شد که نمایندگان جناحهای سیاسی درون حاکمیت نظیر بسیج دانشجویی،
طالب ،دانشجویان عدالتخواه ،کانونهای شورای اسالمی کار ،هر یک در پی سوءاستفاده از مبارزه کارگران برآمدند که این رویه همچنان ادامه دارد.
حفظ شرایط موجود و پیشرویهای بیشتر بیشک با تشکل کارگری منسجم و پویا هموارتر خواهد بود .سندیکای کارگران شرکت واحد از برادران و خواهران خود در نیشکر هفتتپه صمیمانه میخواهد
تا ایجاد چنین تشکلی را در اولویت قرار دهند و از شرایط مساعد بوجود آمده از خلع ید از بخش خصوصی نهایت بهره را برده و تشکل مستقل کارگری خود را بنا کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد پیروزی روز افزون کارگران هفتتپه و دیگر مبارزات کارگران را آرزو دارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

2هفت تپه الگوی جنبش های مدنیکارگران هفت تپه ؛ میهمانی خورشید را جشن گرفتند.
بی گمان کارگران مهمترین گردانندگان عرصه های تولید؛ صنعت و ایجاد اقتصاد پویا در هر کشوری هستند.
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کشت و صنعت نیش کر هفت تپه تا قبل از انقالب بعنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای کشت و صنعت نیشکر خاورمیانه و از مهمترین قطب های اقتصادی کشور محسوب می شد.متاسفانه در سال
 11۹4زیر نظر حاکمیت ناکارآمد و به دلیل سوء مدیریت دولتی ؛ این صنعت مهم تا مرز ورشکستگی پیش رفته و طی یک مز ایده ناعادالنه و کامال رانتی به دو شرکت زئوس و آریاک ( بخش
خصوصی) با مدیریت آقای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد.
مدیریت ناکارآمد و رانت خوار جدید؛ با پرداخت  3میلیارد تومان از  283میلیارد تومان قیمت پایه ؛ از همان ابتدا ؛ منفعت طلبی و زیاده خواهی خود را به نمایش گذاشت.
نادیده گرفتن زحمات کارگران و عرق جبین آنان ؛ فشارهای اهریمنی و بستن قراردادهای ظالمانه ؛کم کردن حقوق و دیر پرداخت کردن دستمزد ها  ،تهدید و اخراج کارگران حق طلب ؛ روز به روز بر
فقر و فالکت کارگران افزوده و باعث نارضایتی عمومی کارگران گشت.
کارگران هفت تپه برای احقاق حقوق از دست رفته و نان شب خودو خانواده ؛ و مطالبه گری معیشت و منزلت شان دست به اعتراض زده و در این راستا ؛ با برخوردهای خشونت آمیز لباس شخصی و
رفتارهای نادرست امنیتی در فضای کارخانه روبرو شدند .که نتیجه ی أن منجر به ضرب و شتم ؛ دستگیری و زندانی شدن چندین کارگر شد.
مقاومت و پایمردی کارگران هفت تپه ثابت کرد که ارعاب ؛ تهدید ؛ ضرب و شتم ؛ دستگیری و حتی زندان ستمگران تا دندان مسلح و آغشته به خون ؛ در مقابل حق طلبی ستمدیدگان و اتحاد آهنین آنان
راه به جایی نبرده و در نتیجه محکوم به شکست می باشد.
کارگران نیشکر هفت تپه علرغم پرداخت هزینه های سنگین در مسیر مطالبه گری ؛ با شهامت و شجاعت تمام عیار ؛ حق و حقوق و اهداف مشترک خود را در سایه ی اتحادی آهنین ؛ و با استفاده از
خرد جمعی به دست آوردند.
کانون صنفی معلمان اسالمشهر با ابراز خرسندی و شادمانی از پایمردی و موفقیت کارگران در خصوص دولتی شدن صنعت نیشکر هفت تپه با مدیریت و نظارت شوراهای کارگری ؛ امید آن دارد که
این پیروزی تاریخی ؛ در قامت کارگران صنایع فوالد اهواز ؛ هیپکو اراک ؛ کارگران شهرداریها ؛ معلمان بازنشسته و شاغل ؛کادر درمانی و سای ر اقشار ستمدیده پدیدار شود ،تا همگان در کنار
یکدیگر ؛ میهمانی خورشید را ایستاده جشن بگیرند.
کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر
اردیبهشت 1455

*  -اسماعیل بخشی :بهرهبرداری انتخاباتی از هفتتپه ممنوع – تشکلی داشتیم که آن را زندگی کردیم
یک فعال کارگری هفتتپه گفت :حداقل  25تا  15نفر از کارگران داشتیم که دور هم جمع می شدند و تعداد بسیار زیادی در بدنه به این افراد وصل میشدند و تشکل سلسله مراتبی به صورت عملی در
هفتتپه ایجاد شده بود .حاال اگر اسمی ندارد ،خب نداشته باشد .ما به دنبال نمایش و ساختار ویترینی نبودیم.
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گزارش رسانه ای شده بتاریخ  20اردیبهشت:کارگران هفتتپه  ۵سال روی خواستهای پافشاری کردند که حاال تیتر جراید شده؛ «کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفتتپه خلع ید شد ».اکنون که یکی از
مطالبات کارگران تحقق یافته ،باید بدانیم آنها چه تفسیری از جشن و شادی امروزشان دارند و مسیر و اهدافشان را چطور ترسیم میکنند .مسیری که بارها اعتراضات یک ماهه و بیشتر را در خود
گنجانده و کارگرانی در این مسیر از کار اخراج شدهاند .مطالبه گری و تحقق خواسته کارگران آنقدر مهم بود که خیلیها در تحلیل شرایط جنبش کارگری آن به گونهای تفسیر کرده و راه پیش روی
کارگران را ترسیم کردند .از این رو با اسماعیل بخشی ،فعال کارگری هفتتپه درباره سرنوشت هفتتپه ،محتوای مطالبات و تشکلیابی کارگران مصاحبه کردیم که در ادامه میخوانید:
*کارگران هفتتپه روز های متمادی اعتصاب و اعتراض را با هدف خلع ید از کارفرما و بازگشت شرکت به زیرمجموعه دولتی و کنترل کارگران بر تولید انجام دادهاند .در این راه برخی از کارگران
از جمله شما از کار بیکار شدید یا برایتان پرونده های قضایی گشوده شد ،اما در نهایت به این هدف رسیدید .شما به عنوان یکی از فعاالن کارگری در هفتتپه ویژگی اصلی حرکت کارگران در هفتتپه
را چه میدانید؟
–ما برای مطالبهگری در هفتتپه فقط با اسدبیگیها مبارزه نمی کردیم بلکه با یک سیستم تو در تو و دارای قدرت و ثروت و رسانه از صداوسیما ،گرفته تا مسئوالن شهری و استانی و قوه قضاییه
مواجه بودیم که حامی کارفرما بودند .در روزهای اولی که کارفرمای خصوصی هفتتپه معرفی شد ،همین حمایتها منجر شد تا عمال او را فرد مقدسی معرفی کنند که نقد به او برخی مسئوالن را
برآشفته میکرد .میگفتند بعد از مدتی باالخره یک سرمایهدار آمده و هفتتپه را خریده ،بنابراین باید سکوت کرد .در ابتدای تالشها و مبارزات هفتتپه زمانی طول کشید تا بگوییم میتوان این افراد را
نقد کرد.
صداوسیما تا لحظات آخر برای کارفرمای هفتتپه برنامه پخش میکرد .حدود  8تا  ۹طرح توسعه نیشکر در خوستان وجود دارد که خوب کار میکنند و تولید دارند .صداوسیما حتی یک برنامه در ثنای
این طرحها پخش نکرد ،اما برنامههای زیادی در این مدت برای هفتتپه روی آنتن برد .صداوسیما فقط یکی از رسانه هایی بود که خبر و برنامه حمایتی از کارفرمای هفتتپه منتشر کرد .فضای
رسانهای به گونهای بود که گویی کارگران بودند که تولید را در هفتتپه نابود کرده بودند.
در چنین فضایی واقعا باید پرسید چه شد که پیروز شدیم .چون این توفیق راحت به دست نیامد .رمز این حرکت به اعتقاد من درک رنج مشترک ،رفاقت ،اتحاد ،ایستادگی روی خواستهها از طریق
متشکل شدن کارگران هفتتپه بود .کار جمعی و شورایی حرکت کردن برای گرفتن نتیجه بسیار مهم بود .ما ادعا نمی کنیم که این دستاورد پایان راه بوده است .اما ما در مسیر تاریخی مطالبهگریمان به
پیروزی ارزشمندی رسیدیم .چراکه هر زمان در جامعه طبقاتی با شکافهای عمیق طبقاتی زندگی میکنیم ،تالش و مبارزه انتهایی ندارد.
کارگران با دست خالی حرکت کردند؛ نه ثروتی داشتند و نه قدرت هیچ نهاد دولتی و قضایی را پشت خود داشتند .فقط و فقط خودمان بودیم و حمایت مردم ،دیگر کارگران ،دانشجویان ،معلمان و
خبرنگاران شریف و مستقل .وقتی ما با این بضاعت کم و این ابزارهای مستقل بتوانیم به خواستهای برسیم ،برایمان خیلی شیرین است .کارگران هفتتپه گام بزرگی برداشتند .ما در راه رسیدن به
مطالباتمان گامها را میشماریم؛ آنها را جشن میگیریم .این یک گام خیلی بلند بود .در این شرایط پیروز شدن واقعا لذتبخش است.
*خیلیها از اسم هفتتپه استفاده کردند و ادعا میشد که پیگیر مسائل و مشکالت این واحد هستند .خلع ید از کارفرمای هفتتپه از قضا نزدیک به انتخابات رخ داد .در این بین نگاه دو دسته قابل بررسی
است .برخی تالش های کارگران را نادیده گرفتند تا بگویند این اتفاق در آستانه انتخابات یک کارکرد سیاسی برای عدهای دارد و کارگران نباید خیلی خوشحال باشند .چون بعد انتخابات که آبها از آسیاب
بیفتد همه چیز به حالت قبلی برمیگردد .برخی دیگر هم با همین استدالل از سوی دیگر خواستند تا این اتفاق را تاثیرگذاری قوه قضاییه بنامند که از قضا کاندید انتخابات ریاست جمهوری هم شده است.
شما و کارگران دیگر چطور به موضوع نگاه میکنید؟
–برخی شاید دلسوزانه میگویند هفتتپه نباید در دام مصادره کنندگان بیفتد .حاال که کارگران موفق شدند ،خلع ید را عملیاتی کنند ،همه میخواهند خودشان را سهیم کنند .ما نقدها و تذکرات را روی چشم
میگذاریم .اما از این جنبه هم نگاه کنیم که ماجرای هفتتپه به گونهای شده که همه میخواهند خود را در آن سهیم کنند .کارگران هفتتپه به حدی ایستادگی کردند که بر تمام رسانههایی که پول داشتند و
مطالبات کارگران را زیرفرش میکردند ،فایق آمدند .کارگران هفتتپه از هر طریقی که به دستشان رسید صدای خودشان را به کف جامعه رساندند و حتی آن را جهانی کردند.
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کارگران کاری کردند که همان افرادی که مقابل ما بودند؛ علیه ما چه مصاحبهها میکردند و مستندها علیه ما می ساختند ،تمام حرکاتشان شکست خورد و ما با دست خالی از نظر رسانهای موفق شدیم
افکار عمومی را به سمت خود جلب کنیم .آنها افرادی هستند که هر موضوعی را در جامعه میخواهند مصادره به مطلوب کنند .یکی از کاندیدا ها شعاری که مادادیم ،شعار انتخاباتی خود کرد .ما را به
خاطر همان شعار تا کجاها که نبردند .چه بالیی بر سر ما آوردند ،حاال خودشان شعارمان را تکرار میکنند.
تذکرات به جای خود ،اما عدهای گفتند داستان خلع ید هفت تپه از اساس برای این بوده که در جریان انتخابات برای برخی نفع داشته باشد .کارگران قطعا این نگاه را رد میکنند .کسیکه  ۵سال زحمت و
مبارزه و مطالبهگری ما در راه این هدف را ندیده و حکم میدهد ،قضاوت نادرستی دارد .تمام کسانیکه این نگرانی را دارند که هفتتپه برای انتخابات مصادره شود ،ارجاع به روز جشن کارگران
هفتتپه میدهم .در این روز در سخنان سخنرانان که کارگران بودند ،حتی یک جا نام انتخابات برده نشده است ،بلکه به اهداف روز اولشان پا فشاری کردند .بنرهای کارگران هفتتپه در روز جشن هیچ
اشاره ای به انتخابات یا حمایت از فردی ندارد؛ بنابراین جشن و حرکت کارگران انتخاباتی نبوده و نیست.
من به هر دو طیفی که یکی نگران بهرهبرداری های سیاسی و انتخاباتی است و دیگری به دنبال بهرهبرداری انتخاباتی ،میگویم که این گفته کامال ضداخالق و توهین به شعور کارگران هفتتپه است .این
 ۵سال هیچکدام از این طیف نبودند .این مدتی که ما اخراج شدیم و پرونده قضایی داشتیم .اگر کسی یا جریانی بخواهد از رنج کارگران هفتتپه سو استفاده کند ،کارگران مقابلشان میایستند.
*سرنوشت هفتتپه برای خیلی از کارگران مهم است .برخی کارخانه ها بعد از بازگشت کارخانه به دولت هنوز در پیچ و خم و مشکالت تولیدی و حقوق کار هستند؛ از جمله هپکو و کشت و صنعت
مغان .در واقع واگذاری به دولت راه حل اصلی مشکالتشان نبوده است .پس شما چرا این راه را رفتید و راهکار اصلی در مقطع فعلی از نظر کارگران هفت تپه چیست؟ درباره هدف و رویکرد کارگران
هفتتپه بیشتر توضیح میدهید؟
–در ابتدای امر باید توجه کرد ،لزوما دو شرکت با هم قابل مقایسه نیستند .هفتتپه واقعا پتانسیل رشد دارد .زمینها ،نیروهای متخصص ،مدیران حرفهای متخصص و باسابقه ما به گونهای است که ما
در حوزههای فنی و تخصصی مشکلی نداریم .اینکه شرکت دولتی شود ،باز هم ضرر میبینیم ،کامال حرف درستی است و ما در مصاحبهها گفتهایم .در حال حاضر یک دولتی بر سر کار است که قدرت
نیز دارد .چه بخواهیم این دولت روی کار باشد و چه نباشد .بخش خصوصی ویرانگر از حمایت همین دولت کارخانه ها را به دست گرفتند و این دولت به ما خسارت زد و االن باید مشکلی را که خود در
آن سهم داشته ،جبران کند .اینطور نیست که خسارتی به شرکت زده شده و اموال عمومی اختالس شده و االن همه به روزهای اول بازگردیم .پیش از خصوصیسازی تا زمانی که مدیریت تمام بخشهای
هفتتپه به دست پرسنل هفتتپه بود ،شرکت خیلی خوب اداره میشد .وقتی میگوییم پرسنل هفتتپه منظورمان از باالترین ردههای مدیریت تا آبیار است.
تا زمانی که تصمیم گیران ،هدفگذاران این شرکت از خود پرسنل بوده و در آن رشد کردهاند که به تخصص و سطوح باال رسیدهاند ،ما مشکلی نخواهیم داشت .آن زمان اوضاع هفتتپه عالی بود .در
جنگ هشت ساله در دهه  ۰5هفتتپه یکی از زیرساخت های مهمی بود که رژیم صدام در نظر داشت آن را بزند .آن زمان هفتتپه توسط خود کارگران اداره میشد .دقیقا از زمانی که دولت آمد و دخالت
ک رد و افرادی را مدیر کرد که شایستگی نداشتند و با سیاستهایی مثل تعرفه شکر جلوی رشد هفت تپه را گرفت تا بتواند در نهایت آن را خصوصی کند ،ما گرفتار شدیم.
دولت به هر حال نهادی است که اموال مردم را به صورت امانت در دست دارد و وظیفه دارد از آن صیانت کند .ولی مردم خودشان باید مدیریت کنند و دولت به عنوان حافظ منافع مردم باید امر نظارت
و حمایت را انجام دهد .ما میگوییم هفت تپه از تصمیمات غلط دولت خسارت دیده ،باید دولت حمایت کند تا این شرکت توسط خود کارگران اداره شود .ما از همه بهتر بلدیم که شرکت را چطور اداره کنیم
و افراد با تجربه و تخصص باال داریم که عمری را در این شرکت کار کردهاند .ما چه در بازار ،چه در کار ،چه در حسابرسی و چه در امور اداری تجربه داریم .همچنین یک سابقه تاریخی در اداره
هفتتپه داریم .برخی تصور نکنند ما منتظریم دولت برای ما مدیر بفرستد .از هیئت مدیره تا همه بخشها را خودمان میتوانیم اداره کنیم.
*کارگران برای رسیدن به خواستههایشان زیاد جنگیدند ،اما هفتتپه ویژگیهای متمایزی داشت .مثال دیده میشد که در شبکه های اجتماعی سخنرانی برخی کارگران منتشر شده که در آنجا از مطالباتشان
حرف میزدند و در نتیجه مردم هم مستقیم کالمشان را میشنیدند یا کارگران در یک محوطهای جمع میشدند و با هم صحبت و اجماع میکردند .با این وجود برخی میگویند ،هفتتپه اینهمه مطالبهگری
کرده ،چرا هنوز تشکل ندارد .نظرشما چیست؟
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–برخی میگویند هفتتپه تشکل ندارد .اگر قرار است که تشکل رسمی داشته باشیم که خیلیها جلوی آن را میگیرند .سوال اینجا است که اینهمه فعاالن کارگری مستقل هفتتپه که میرفتند در جلسات
حضور پیدا میکردند از کجا آمدهاند؟ تصمیم گیری خرد جمعی و شورایی پس چطور به وجود آمده است؟ ما بر اساس شرایط و مشکالتمان روز به روز خودمان را کاملتر کردیم و تجربه اندوختیم.
چاره دیگری هم نداشتیم .اگر واقعا تشکل نداشتیم که هرگز به موفقیت نمیرسیدیم .اگر تشکلی فکر شده نداشتیم که بازنده بودیم .حداقل  25تا  15نفر از کارگران داشتیم که دور هم جمع میشدند و تعداد
بسیار زیادی در بدنه به این افراد وصل میشدند و تشکل سلسله مراتبی به صورت عملی در هفتتپه ایجاد شده بود .حاال اگر اسمی ندارد ،خب نداشته باشد .ما به دنبال نمایش و ساختار ویترینی نبودیم.
کارگران هفتتپه تشکلی داشتند که آن را زندگی کردند .االن هم اگر می گوییم مجمع نمایندگانمان را راه بیاندازیم به این علت است که میخواهیم به آن رسمیت بدهیم.
* آیا االن که قوه قضاییه عدم اهلیت کارفرما را پذیرفته ،کارگران اخراجی قصد بازگشت به کار دارند؟
–کارگران اخراجی هفتتپه زیاد هستند و فقط من هم نیستم 8 .نفری را شب عید اخراج کردند و کارگران فصلی و دفع آفات هم اخراجی زیاد دارند .االن باید تکلیفشان را مشخص کنند .برخی را به
هوای استخدام سر کار بردند و کارشان که تمام شد به علت فصلی بودن اخراج کردند .به هر حال همه این کارگران باید تعیین تکلیف بشوند .در روز جشن نیز کارگران من را شرمنده کردند و هیچ
واژهای برای تشکر از کارگران هفتتپه نمیشناسم .آن ها در این روز به من یک لباس کار هدیه دادند که برای من هدیه بسیار گرانبها و با ارزشی بود .این حرکت کارگران خود پاسخ همه پرسشها
است.

*  0 -گزارش در رابطه با تجمع بازنشستگان:
گزارش اول:
امروز  2۰اردیبهشت تجمع مقابل مجلس با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد.
از ساعت ده و نیم تا یازده و نیم به طور مستمر از جمع شدن بازنشستگان جلوگیری کرده و به هیچ وجه اجازهی ایستادن نمیدادند .وقتی آنها را به سمت مترو هدایت کردند حتا در آنجا هم توقف را تحمل
نمیکردند و پیوسته در حال متفرق کردن بودند.
سراسر روبه روی مجلس تا سر خیابان اصلی مملو از نیروهای امنیتی بود تا درب مترو.
از محل کیوسک نیروی انتظامی راه توسط حدود 15مامور بسته شده بود.
در بوستان روبهروی مترو تعدادی بازنشستهی موی سفیدایستاده بودند اما نمیتوانستند به خیابان مجلس بیآیند .همچنین در مقابل بیمارستان معیری هم تعدادی بازنشسته ایستاده بودند.
تجمع معلمان حقالتدریس نیز در برابر مجلس انجام شد .آنها خواهان افزایش دستمزد و رسمی شدن خود بودند و شعار “مجلس انقالبی حمایت حمایت” سر داده بودند.
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در خصوص سه تجمع اخیر کامال مشخص است که دولت نمیخواهد مابقی وظایفش را در قبال همسانسازی انجام دهد و مقداری را که افزوده است کافی میداند .در حالی که همه آگاهند که افزایش
تورم فعلی خوانایی ندارد و بخش بزرگی از جمعیت کارکنان تامین اجتماعی زیر خط فقر همیشگی قرار دارند.
حقوق حداقل بگیران با میزان واقعی
ِ
گزارش دوم:
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
به رغم هر قشون کشی و وارد کردن لشکر نیروی انتظامی و امنیتی در مقابل مجلس ،بازنشستگان جسور بر سر قرار خود ایستادند و برای دفع مزاحمت ها و شکستن سد نیروهای سبز پوش و لباس
شخصی ها به شکل دسته های جدا از هم ،خود را به میدان بهارستان رساندند .استقامت و پیگری بازنشستگان برای گرفتن حق و حقوق خود چنان وحشتی در میان صف زورگویان و حق ُکشان بوجود
آورده است که حتی تحمل شکل گرفتن تجمع بازنشستگان و فریاد حق خواهی این سپیدمویان راست قامت را ندارند .گرچه امروز بازنشستگان با موانع انبوه نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند؛ اما
این به معنی عقب نشستن از مبارزه برای گرفتن خواست های خود نیست .بازنشستگان سال هاست که برای ایجاد تغییر و تحول در زندگی فالکت بار خود ،در یافته اند که راهی جز حضور در خیابان و
سر دادن شعار “تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم” ،ندارند.
امروز  2۰اردیبهشت تا ساعت ها خیابان های اطراف مجلس شاهد حضور بازنشستگانی بود که هرکدام برای یافتن راهکاری برای ادامه “یکشنبه های اعتراض” از همدیگر پُرس جو می شدند.
افکنی دستجات زرد و رسمی کانون بازنشستگان و دنباله روان آنها و گسیل کردن چند
آنچه از استقامت و پیگری بازنشستگان دریافت می شود ،این است که اعتراضات و تجمع ها به رغم تفرقه
ِ
برابری نیروهای امنیتی باید ادامه داشته باشد .اما آنچه که بازنشستگان بر آن واقف هستند این است که ادامه تجمع های حق طلبانه با همبستگی همه بازنشستگان و انسجام و تشکل فراگیر میسر است و
اتحاد عمل بازنشستگان ،راه را برای موفقیت باز خواهد کرد.
اعتراض ،تجمع ،تشکل مستقل حق مسلم ماست
گزارش سوم:
نگاهی به تجمع هر هفتگی بازنشستگان تهران
ساعت دقیقن 15و  15دقیقه است حدود  155مامور رسمی از ابتدای ساختمان مجاور تام ین اجتماعی در خیابان آزاد ی تا انتهای خیابان بعدی و جلوی وزارت کار زنجیر وا و با باتوم ایستاده اند ،
برخی از آنها سرباز هستند .و برخی لهجه محلی دارند و رئیس های آنها با بیسیم در البالی آنها در حال حرکت هستند و دو ون و حدود بیست ماشین نیروی انتظامی ،در جلوی دو وزارت کار و تامین
اجتماعی آماده خدمت هستند.و در ون نیروی نظامی خانمی با چادر در صندلی آخر نشسته است  .تعداد سی نفر بازنشسته وقتی جلوی ساز مان می آیند با برخورد مامورین روبرو می شوند ،.و با
الجبار به سمت ایستگاه اتوبوس خیابان بهبودی رفته و روی صندلی می نشینند  .تعداد پنج نفر به محل می رسند و به گفتگو با گروه می پر دازند ؛ هنوز چند دقیقه ای از ساعت قرار نگذشته ،تا افراد
بصورت پراکنده می آیند و یا در کنار دیگر باز نشستگان روی نیمکت های ایستگاه می نشینند  ،تا اینکه فردی می آید و نشریه” امید” که با نام بازنشستگان سندیکای فلز کار مکانیک است در دو برگ
تعداد مامورین افزایش می یابند و خانم ها و آقایانی که سنی از آنها گذشته می آیند و در کنار این افراد می ایستند برخی در جبهه
بین تعدادی پخش می شود  ،عده ای مشغول خواندن آن می شوند .
دیگر ساز مان تامین اجتماعی حضور دارند .یکی از بازنشستگان می گوید من اول رفتم جلوی کانون و کسی آنجا نبود .آمدیم اینجا خانمی می گوید ما همینجا آنقدر می ایستیم تا ببینیم دیگه چکار
می کنند ؟ خانمی حدود  75ساله با محبت با بازنشستگان صحبت می کند و می گوید ما معلمین هم مثل شما در شرایط بدی زندگی می کنیم و درد مشترک داریم باید با هم باشیم  .برخی از بازنشستگان
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در حال رفت و آمد مرتب از جلوی مامورین قدم می زنند و دوباره بر می گردند برخی در ایستگاه بی آر تی وسط خیابان آزادی تجمع کرده اند و برخی در آن طرف خیابان ماموری با بی سیم جلوی
چند نفر که در حال گفتگو هستند می گیرد و می گوید اینجا نایستید  ،جواب می گیرند مگر خیابان را خریده اید ،؟ باالخره ساعت  11می شود تعداد ی از بازنشستگان می پرسند شما هم برای تعاونی
مسکن دادگستری آمده اید؟ آنها می گویند؛ خیر ،مثل اینکه آنها هم کمی با فاصله تجمعی دارند در اعتراض به حقوق از دست رفته شان ،و بنر هایی دارند که از دست آنها می گیرند ،.چند نفر به عنوان
نماینده شان را می خواهند تا به داخل بروند و گفتگو کنند و ماموری می گوید ؛ نماینده تان رفته داخل تا صحبت کند .گروه بازنشستگان نشسته اند ،در جاهای گو ناگون خیابان و چند نفری با هم
صحبت می کنند فردی از بازنشستگان می گوید  ،من چه اشتباه کردم خیلی وقت پیش به آنها رای دادم تمام مال و ثروت مان را غارت کردند به یمن و غزه و …رفته و من باید در فقر باشم و… یکی
از بازنشستگان جلو می آید می گوید دوست عزیز ،می دانید مبلغی که به نیرو های خارجی یمن و فلسطین می پردازند یک چهاردهم اختالس های دولتی است ؟ تازه اگر این پول را به نیروهای
ارتجاعی و وابسته خود نمی دادند مگر به ما می دادند؟ خودشان می خوردند نه ؟ پس بهتره مهم ترین حیف و میل ها رو بهش بپر دازیم االن اگر از من باز نشسته پولی می خواستند جهت کمک به
مردم فلسطین می دادم .همین چندر غاز بازنشستگی را ،پیر مرد سکوت می کند و به فکر فرو می رود.
جای دیگر خانمی با لهجه شیرین آذری می گوید فقط زمان انتخابات بهترین موقع برای تعویض شناسنامه و کارت ملی است این بخش خیلی خوب کار می کنند  .چند آقایی که تسبیح در دست می گر
دانند می گویند ،فکر نمی کنم بیشتر از ده درصد هم شرکت کنند خانم همه آن افراد قبلی که دفعه قبل رفتن برای رای ،به من گفتند دیگه تا رفتن اینها و یا رای برای رفتن اینها تو انتخابات شرکت نمی
کنم  .ساعت  15.11دقیقه است گروه بزرگی از دختران و پسران جوان با بنر و در سکوت از طرف ایستگاه مترو به سمت ساز مان تامین اجتماعی می روند .جمعیت حدود  85نفر هستند  ،آنها را
نیز متفرق می کنند و جمعیت را به سمت کنار مسجد مجاور هدایت می کنند  ،آنها به استخدام و آزمون ساز مان تامین اجتماعی اعتراض دارند بعد از آزمون استخدامی عده ای را جای گزین این قبول
شدگان کرده اند .که عمو من افراد خودی و سفارشی بودند و برخی را از حالت رسمی به قرار دادی تغییر داده اند .این جمعیت جوان در ساعت  12بعد از ظهر تحصن می کنند و خواهان رسیدگی
هستن د در مسیر برگشت از عابرین شنیده می شود خانواده داغداران هواپیمایی در مقابل قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده تجمع دارند و این قافله سر باز ایستادن ندارد ……!..
یکشنبه  2۰اردی بهشت 1۱55
گزارش چهارم:
یکشنبه های اعتراض خاموش نشدنی است!
با آنکه مدتهاست چه حسن صادقی سازشکار و کانون های بی خاصیت بازنشستگان در شهرها از بازنشستگان می خواهند به تجمع نروند و دیگر موضوع همسان سازی خاتمه یافته اما امروز 23
اردیبهشت در شهرهای خرم آباد ،کرج ،کرمانشاه ،مشهد بازنشستگان در مقابل اداره کل تامین اجتماعی تجمع کردند .در رش ت ،تبریز ،قزوین بازنشستگان در مقابل کانون های بازنشستگی جمع شدند.
در تهران از اوایل صبح نیروی انتظامی و لباس شخصی ها محل کانون عالی بازنشستگی را که رییس سازشکاران ،علی اصغر بیات در آن مستقر است را خلوت کرده و از تجمع بازنشستگان خودداری
می کردند .جمعیتی بیش از  155نفر در حوالی سازمان تامین اجتماعی در گروههای  0تا  15نفره جمع می شدند که با اخطار پلیس متفرق می شدند .در رشت که از هفته قبل اعتراضات به هیات مدیره
کانون بازنشستگی گیالن آغاز شده بود این هفته شدت بیشتری گرفت و نامه ای امضا شده به رییس کانون داده شد تا برای ساالری فرستاده شود (گزارش رشت جداگانه منتشر خواهد شد) آنچه بی تردید
خاموش نشدنی است اعتراض به چپاول اندوخته های بازنشستگان است .توزیع مجله امید ،منتشره از سوی بازنشستگان فلزکارمکانیک با استقبال بازنشستگان روبرو شد.
گزارش پنجم:
یکشنبه های اعتراض در رشت!
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تجمع بازنشستگان امروز  23اردیبهشت از ساعت  15و نیم صبح در مقابل کانون رشت شروع شد .ساعت  11جمعیت بیش از  155نفر برای اعتراض به حیله گری سازمان تامین اجتماعی آمده بودند.
بازنشسته ای از همان لحظه اول بیانیه ای در  1نسخه برای امضا در دست داشت که هر بازنشسته در لحظه ورود آنرا امضا می کرد .حدود  155امضا پای بیانیه زده شد .جمعیت حدود نیم ساعت شعار
دادند.
کانون عالی داریم /فکر و خیالی دارند .بیات برو حیا کن /کانون خود را رها کن .وکیل ما کانون بود /ساالری را خوب ستود .کانون خیانت میکند /حامیان جنایت می کنند .بیات میگیم یک کالم /استعفا
کن بی کالم  .تملق و چاپلوسی /به پا یه وقت نسوزی .بیات که کانون داری /باید بری پاچهخواری.
یکی وارد جمع شد خود را بازرس معرفی کرد می گفت میدانم حق با شما است و ما  ۵روز است فعال هستیم .بازنشسته ای پاسخ داد «:شما که بازرس هستید وظیفه دارید گزارش کار بدهید ،تا حال کجا
بودید؟ این همه بی عدالتی و حق کشی کجا بودید؟ چند لحظه بعد یکی آمد از اطالعات کارگری ،گویا با رئیس کانون جناب بافکار جلسه داشتند .بعد از کلی بحث و جدل تازه فهمیدیم این آقا هنوز نمی
داند که سازمان تامین اجتماعی بخش خصوصی است .بازنشستگان بعد از خواندن بیانیه خواستار این شدند که جناب بافکار در جمع آنها حضور پیدا کند که جواب رد شنیدند .شعار بافکار بیا بیرون را
سر دادند .بعد از کلی بحث و جدل قرار شد  2نماینده از بازنشستگان برای گرفتن امضا و فرستادن گزارش تجمع به کانون عالی ت وسط رئیس کانون گیالن جناب بافکار دیدار کنند .نمایندگان از آقای
بافکار این سوال رامطرح کردند که «:ازوضعیت افزایش حقوق فعلی راضی هستید یا خیر؟ گفت نسبتا”… گفته شد اگر ناراضی هستید پس بنر تشکر در جلوی سازمان تامین اجتماعی و تقدیر شما از
آقای بیات و تشکر و تمجید ایشان برای چه بود!!؟؟ گفت :من باید تشکرکنم چون همه کانونهای استانها در این خصوص اقدام کرده اند».
رئیس کانون گیالن قول داد تا دو روز دیگر نامه اعتراضی را به کانون عالی علی اصغر بیات و رییس سازمان تامین اجتماعی آقای ساالری فرستاده شماره نامه و کپی آنرا به نمایندگان بدهد .تجمع
کنندگان حدود ساعت  12متفرق شدند.
حضور خانمهای بازنشسته قابل تحسین بود .درود بر شرفشان.

*  -گزارشی درباره تجمع اعتراضی روز شنبه  25اردیبهشت کارگران غیررسمی صنعت نفت کشور مقابل مجلس
این دسته از کارکنان  ،در گردهمایی روز شنبه  20اردیبهش ت خواستار همسان سازی حقوق و مزایا و حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت به قراردادی شدند.
اهم مطالبات نیروهای شرکتی(پیمانکاری) به این شرح بود:
.1تسریع در تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
.2تبصره هفتم طرح مذکور  ،باید به دقت اعمال گردد و شرایط کامال برابری را بین کارکنان شرکتی(پیمانکاری) و قراردادی در تبدیل وضعیت لحاظ نماید.
یعنی اگر قرار است کارکنان قراردادی بدون آزمون  ،طی این طرح پیمانی شوند  ،مطابق دالیل نامه موجود در این پست  ،کارکنان شرکتی هم باید بدون آزمون پیمانی شوند.
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.1طرح باید به گونه ای تصویب گردد که
اوال برای وزارت نفت الزام آور باشد
و ثانیا وزارت نفت حق اعمال هیچگونه تغییرات و تفسیر دیگری در اجرای آنرا نداشته باشد.
 .۱همسان سازی حقوق،پاداش،مزایا از دیگر مطالبات بود.

*  -بی توجهی مدیریت سامانه یک شرکت واحد به ایجاد حداقل ملزومات اداری برای کارگران در توقفگاهها و تعنیرگاهها
سامانه یک شامل چند توقفگاه و تعمیرگاه بعالوه یک مرکز ستاد می باشد متاسفانه مدیریت ناکارآمد این سامانه هیچ امکانات اداری در توقفگاهها و تعمیرگاهها که محلهای پرتردد کارگری هستند ایجاد
نکرده است و ارائه کوچکترین خدم ات اداری به کارگران فقط در ستاد که محل تردد رانندگان و کارگران نیست ایجاد شده است بطوریکه کارگران حتی برای دسترسی به فیش حقوقی و احکام
کارگزینی با سختی و معطلی مواجهاند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در رابطه به ارائه خدمات مطلوب به رانندگان و کارگران به مدیریت سامانه یک هشدار میدهد.
برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*  -خانم روح زاد همسر اسماعیل گرامی زندانی بازنشسته در یاداشتی کوتاه برای سندیکای کارگران شرکت واحد از تمامی تشکل های مستقل کارگری و صنفی و مدنی و دانشجویی درخواست کرد
صدای دردمند اسماعیل وخانواده اش باشند
متن یاداشت کوتاه خانم روح زاد همسر بازنشسته  ۰7ساله زندانی به سندیکای واحد
این جانب همسر اسماعیل گرامی بازنشسته زندانی که ۱1روز میباشد دربازداشت بسر میبرد ،بارها به دادسرای اوین مراجع ه کردم ولی اجازه دیدار با بازپرس پرونده را ندادند وهر بار دست خالی
برگشتم.
دیروز ( )1۱55/2/2۰طی تماس تلفنی همسرم اعالم کرد که قرار بازداشت به وثیقه  ۵55میلیون تومان تبدیل شده وتاریخ این دستور بازپرس ( )1۱55/2/21می باشد ! نمی دانم چرا برگه با  ۵روز
تاخیر به ایشان ابالغ می شود؟!
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امروز با تهیه مدارک وسند الزم به دادسرای اوین مراجعه کردم تا مراحل اداری انجام شود ،ولی با این پاسخ رو به رو شدم که پرونده به دادگاه ارسال شده وحدود دوهفته طول می کشد.
درطی  ۱1روز گذشته که همسرم زندانی است و از نظر جسمی هم شرایط خوبی ند ارد رفتارهای نهادهای قضایی و امنیتی در دادسرای زندان اوین درپیگیری همسرم واقعا غیرمسئوالنه بوده وتا کنون
حتی یکبار هم پاسخ مناسبی درمورد وضعیت همسرم نشنیده ام.
همسرم ۰7سال سن دارد و بجز پیگیری حقوق خودش وهمکاران بازنشسته اش هیچ جرمی مرتکب نشده است اما او را درزندان کرده اند و با اینگونه رفتارها ،خانواده اش را هم مورد اذیت وآزار
قرارمیدهند واقعا باید به کی دردمان را بگوییم.
ازتمام نهادها ی مدنی وتشکل های مستقل صنفی وکارگری ودانشجویی درخواست دارم صدای درد مرا به گوش مسئولین بیدرد برسانند.

*  -کارزار بی ن المللی برای آزادی معلم زندانی ،اسماعیل عبدی را گسترش دهیم!
اسماعیل عبدی ،معلم ریاضی با  20سال سابقه تدریس و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران ،نزدیک به شش سال است که به دلیل فعالیت هایش در دفاع از حقوق اولیه معلمان از جمله حق
ایجاد تشکل مستقل ،در زندان بسر می برد .طبق حکم تعلیقی مربوط به سال  8۹که دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران برای عبدی صادر کرده او مجددا به  15سال زندان محکوم شده است .به این
ترتیت اسماعیل عبدی تنها به دلیل فعالیت های اتحادیه ای به  13سال حبس محکوم شده است.
اسماعیل عبدی در  2تیر ماه  11۹4زمانی که قصد داشت به نمایندگی از شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان ایران برای شرکت در اجالس جهانی آموزش بین الملل ( کنگره هفتم در کانادا)
ویزا بگیرد ،پاسپورت اش توسط مقامات امنیتی توقیف و به او گفته شد که ممنوع خروج است .چهار روز بعد ،در ششم تیر ماه  11۹4زمانی که او برای آگاهی از علت ممنوع خروج بودن خود به
دادسرای زندان اوین رفته بود ،همانجا بازداشت شد؛ در این روز  85نفر معلم ( به نمایندگی از هر استان دو نفر) در اعتراض به بازداشت غیر قانونی عبدی مقابل زندان اوین تجمع کردند .او را 45
روز در سلول انفرادی حبس کردند و  15ماه را در بند های  7و  8زندان اوین گذراند؛ سپس در سیزدهم بهمن ماه  11۹4ایشان به اتهام کلیشه ای “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به
شش سال حبس از سوی دادگاه بدوی (قاضی صلواتی شعبه )10محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر( قاضی زرگر شعبه  )13این حکم در آبان ماه  11۹0تایید شد .اما این پایان اذیت و آزار اسماعیل
عبدی نبود؛ در حالی که اسماعیل عبدی ،حکم شش سال زندان را می گذارند و معلمان و خانواده اش چشم انتظار آزادیش بودند ،مقامات قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسالمی پرونده دیگری را علیه
او به جریان انداختند و این کنشگر صنفی را یک بار دیگر درهفتم اردیبهشت  11۹۹به اتهام ساختگی “تبلیغ علیه نظام و اتهامات امنیتی” به  15سال حبس محکوم کردند .در حال حاضر ایشان بطور
غیر قانونی به ندامتگاه مرکزی کرج تبعید شده و از تسهیالت قضایی مربوط به زندانیان ازجمله مرخصی ،محروم است و تماس او با خانواده ،محدود شده است.
اسماعیل عبدی در اعتراض به این احکام بی پایه ،ناعادالنه و ضد انسانی و شرایط تحمل ناپذیر زندان های ایران و همچنین اذیت و آزارهایی که توسط مقامات امنیتی در زندان نسبت به او و دیگر
ف عاالن کارگری و معلمان انجام می گیرد ،سه بار دست به اعتصاب غذا زده است .پاسخ مقامات به این اعتراض ها ،تشدید اذیت ،آزارها و سخت گیری های بیشتر بوده است .دردهم اردیبهشت 11۹0
در هفته معلم و روز کارگر ،عبدی در اعتراض به نقض گسترده حقوق معلمان و کارگران اعتصاب غذا کرد که پس از  13روز با قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد شد .در طول سال
هایی که اسماعیل عبدی درزندان بوده ،کمپین های مختلفی توسط تشکل های معلمان در ایران و تشکل های کارگری و معلمی و نهاد های مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی ،از جمله توسط آموزش
بین المللل ،برای آزادی اسماعیل عبدی بر پا بوده است 25 .هزار نفر ازمعلمان ایران در سال 11۹7و  15هزار نفر دیگر دراردیبهشت سال 1455با امضای یک متن و تحویل آن به مقامات قضایی

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -اردیبهشت 1011

106

ایران خواهان آزادی اسماعیل عبدی شدند .همچنین طوفان تویتری در هفته معلم ا مسال برای آزادی اسماعیل هشتگ ترند توییتر شد .این کمیین ها اگر چه تا کنون به آزادی اسماعیل عبدی منتهی
نشده اند ،اما خواست آزادی عبدی را در فضای عمومی هر چه بیشتر گسترش داده و دولت جمهوری اسالمی ایران را تحت فشار قرار داده است.
صدور احکام سنگین زندان آنهم ب ه طور مکرر برای اسماعیل عبدی ،رعایت نکردن حقوق اولیه او به عنوان یک فعال معلمان و زندانی عقیدتی ،و اذیت و آزارایشان توسط مقامات امنیتی زندان،
همگی نشان می دهد که مقامات جمهوری اسالمی در حال انتقام گیری از اسماعیل عبدی هستند .اسماعیل عبدی به یکی از نمادهای مقاومت ،تالش و مبارزه معلمان برای رسیدن به حقوق اتحادیه ای و
انسانی تبدیل شده است .مقامات حکومتی می کوشند که با اجرای احکام طوالنی مدت از عبدی و دیگر فعالین معلمان و کارگری زهر چشم بگیرند .عبدی در پشت دیوارهای زندان ،تاوان تالش های
پیگیر خود برای کسب حقوق پایمال شده معلمان و ایجاد تشکل های مستقل معلمان ،تاوان پایداری و تعهد اش به آزادی ،کرامت انسانی و آموزش رایگان و همگانی را می پردازد.
در ایران کارزارهایی برای آزادی اسماعیل عبدی ،ازجمله توسط تشکل های معلمان و همسر ایشان ،منیره عبدی در جریان است .ما از آموزش بین الملل ) (EIو همچنین از اتحادیه های کارگری و نهاد
های مدافع حقوق انسان می خواهیم که از این کمپین ها حمایت کنند و دولت جمهوری اسالمی ایران را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی و همه فعالین کارگری و معلمان ،تحت
فشار گسترده تری قرار دهند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 15مه 2521

*  -آخرین خبر از وضعیت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی
امروز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه طی تماس تلفنی که عثمان اسماعیلی و محمود صالحی از داخل زندان داشتند  ،اعالم کردند که ساعت یازده و نیم ظهر از بند قرنطینه زندان مرکزی سقز به
بند امید این زندان انتقال یافته اند .مسئولین زندان بار دیگر به نامبردگان پیشنهاد داده تا با گذاشتن وثیقه می توانند آزاد شوند اما این فعالین بر روی مواضع خود ایستا ده و می گویند که وقتی ما هیچ
جرمی مرتکب نشده ایم دلیلی هم ندارد که با وثیقه آزادمان کنند.
الزم به ذکر است که داروهای عثمان اسماعیلی که به آسم شدید و بیماری قلبی هم مبتال می باشد عصر دیروز به افسر نگهبانی زندان تحویل داده شد که بنا به گفته خود ،داروها را در بند تحویل گرفته
است ،همچنین محمود صالحی فردا نوبت ه فتگی دیالیز وی می باشد و بایستی در بیمارستان دیالیز شود لذا می بایست نامبرده را از زندان به بیمارستان منتقل کنند.

*  -گناه فرزانه زیالبی ،تنها دفاع از کارگران هفتتپه است – برای فرزانه زیالبی قرار منع اشتغال در حرفه وکالت صادر شده است
ناصر زرافشان ،وکیل دادگستری
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وکیل فرزانه زیالبی گفت :گناه فرزانه زیالبی تنها دفاع از کارگران هفتتپه و مساله نیشکر هفتتپه است .کلیشههایی که علیه فعاالن سیاسی مطرح میشود؛ اجتماع و تبانی ،فعالیت تبلیغی ،نشر اکاذیب
و عضویت در گروههای معاند .ضابطان ،نه دستگاه قضایی ،هرچه توانستهاند در گزارشهایشان در پرونده آوردهاند.
ناصر زرافشان ،وکیل فرزانه زیالبی در باره اتهامات موکلش در دادسرای اهواز به خبرنگار رسانه ای گفت :خیلی صحبتها در پرونده مطرح شده است .کلیشههایی که علیه فعاالن سیاسی مطرح
میشود؛ اجتماع و تبانی ،فعالیت تبلیغی ،نشر اکاذیب و عضویت در گروههای معاند .ضابطان ،نه دستگاه قضایی ،هرچه توانستهاند در گزارشهایشان در پرونده آوردهاند.
بنابر توضیحات این وکیل دادگستری ،پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان شوش تشکیل شده بود که با احاله دادستان شوش به شعبه  12بازپرسی اهواز ارجاع شده و االن در شرایط حاضر
در این شعبه رسیدگی میشود و اولین جلسه رسیدگی به آن هم روز شنبه  20اردیبهشت و با حضور فرزانه زیالبی و دیگر وکیل پرونده ،سیاوش شجاع پوریان برگزار شده است.
نکته حایز اهمیت در این پرونده از نظر زرافشان اما آنچه ضابطان قضایی در گزارششان آوردهاند ،نیست .او تاکید دارد که باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و با رعایت موازین قضایی و آیین
دادرسی ،باید عناصر متشکلهای وجود داشته باشد .جرم تعریف دارد و باید عناصر مشخصی جمع شود تا جرمی اتفاق بیفتد.
به عقیده این وکیل دادگستری ،ردیف کردن یک سری اتهامات مبنا نیست و آنچه مهم است قراری است که از طرف بازپرسی صادر شده است؛ برای موکل من هم قرار کفالت صادر کردهاند ،هم قرار
نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت.
چنانچه زرافشان توضیح داده ،این موضوع بند «پ» ماده  247قانون آیین دادرسی کیفری است که میگوید بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ،عالوه بر صدور قرار تامین« ،منع اشتغال به
فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی» را برای مدت معین صادر کند و برهمین اساس بازپرس عالوه بر کفالت ،برای فرزانه زیالبی  3ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.
ناصر زرافشان صدور چنین قراری را «بدعت» توصیف کرده است؛ این بدعتی تازه است .نه تفسیر درستی از بند «پ» ماده 247آیین دادرسی کیفری است و نه سابقه داشته است و نه قابل توجیه و
دفاع است»؛ چراکه به گفته او «وکیل باید در مقام دفاع آزاد باشد.
تصمیم با دادگاه است اما وکیل باید حرفش را بزند .دفاعیات وکیل را یا دادگاه قبول میکند یا رد میکند .این مهم نیست .اختیار دادگاه است و در تصمیمگیری و رایش آن را دخالت میدهد اما در مقام
دفاع وکیل باید بتواند حرفش را بزند .به عقیده این وکیل پایه یک دادگستری ،اینکه یک وکیل زیر این فشار باشد که با استناد به بند پ ماده  247ق .آیین دادرسی کیفری شغل و ممر معاشش را از دست
میدهد ،معنای دقیق سانسور است.
زرافشان تاکید دارد که چنین اقداماتی وکیل را در شرایطی قرار می دهد که پیشاپیش حرفش را نزند و نه اینکه حرفش را بزند و بعد از آن با معیارهای موجود سنجیده شده و قبول یا رد شود .او بار دیگر
به این نکته تاکید کرد که اگر این اقدام در حرفه وکالت باب شود ،بدعت خطرناکی است :من جاهای دیگری هم گفته ام که وظیفه کانون وکال هم است که در برابر چنین تفسیری از بند پ ماده 247
موضع بگیرند.
ناصر زرافشان تاکید دارد که وقتی گفته میشود منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می کنند ،به این معناست که وکالت فعالیتهای
جرم زاست ،وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به این بند ،کار ،حرفه ،پروانه و ممر معاشش را از دست دهد ،اساسا دیگر نمیتواند حرف بزند و سانسور میشود.
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این وکیل دادگستری گفتههای فرزانه زیالبی را که در مصاحبههایش با رسانهها درباره پرونده هفت تپه صحبت کرده و حاال از موارد استنادی در پرونده علیه اوست ،گفتههایی در مقام «توضیح و
توجیه» دفاع این وکیل از موکالنش (کارگران هفتتپه) میداند و تاکید دارد که «کار فرزانه زیالبی در جریان دفاع از سندیکای هفتتپه را «هرگز» مصداق هیچ یک از عنوانی که در پرونده آمده،
نبوده و نیست.
وکیل فرزانه زیالبی ،موکلش را وکیلی کامال آگاه به دانش حقوق توصیف کرد و گفت که بهرغم اینکه در بعضی پروندهها جنبه های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد اما او کار حرفهای خود
را انجام میدهد و دفاعش در پروندههایی که وکالتشان را به عهده داشته ،به هیچوجه مصداق هیچ کدام از این عناوین نیست.
به گفته زرافش ان ،در زبان اطالعاتی آن دقتی که در زبان قضایی باید باشد ،وجود ندارد و شیوه کار مرجع قضایی باید باتوجه حساسیتی که کارش دارد ،ب اید مقداری متفاوت از آن باشد که ضابطان
مطرح میکنند .او تاکید دارد که برای ما محرز است که فرزانه زیالبی ،تاوان دفاع از هفتتپه ،از کارگران هفتتپه و سندیکای هفتتپه را میپردازد.
وکیل فرزانه زیالبی ،بگیر و ببند فردی را که گناه او تنها دفاع از کارگران هفتتپه و مساله نیشکر هفتتپه است ،رفتاری ناخوشایند میداند و می گوید برای دیدن نتیجه این پرونده و تصمیم بازپرس
پرونده باید منتظر روزها و ماههای آینده ماند.

*  -گزارش تکمیلی تجمع اعتراضی امروز  22اردیبهشت تعدادی از رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر تهران
حدود شصت تن از رانندگان خطوط بی آرتی در اعتراض به عدم اجرای طرح بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل درشرکت واحد مقابل شورای شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
دردیدار سه تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با مسئوالن شورای شهر گفتگوهایی را درجهت مطالبات معوقه مطرح کردند که مهمترین آن عدم اجرای بازنگری طرح طبقه مشاغل بوده ،
طبق دیدارهای انجام شده امروز قرار شد  ،دیداری مشترک بین مدیریت شرکت وا حد و مسئوالن شورای شهر و نمایندگان سندیکایی صورت بگیرد تا نحوه اجرای این طرح بررسی شود.
نمایندگان سندیکا اصرار بر نحوه اجرای طرح را دارند.
لذا نوع درست اجرای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل میتواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش حقوق رانندگان وکارگران شرکت واحد بگذارد.
آخرین باری که طرح طبقه بندی مشاغل اجراشد ،بعداز اعتصابات سندیکای کارگران شرکت واحد بود که رانندگان و کارگران تعمیرگاهها در ۱دی و  8بهمن ماه سال  118۱دست ازکار کشیدند و
طرح طبقه بندی مشاغل از فروردین سال  8۵درشرکت واحد برای تمام پرسنل به اجرا درآمد.
برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
گزارش رسانه ای شده:
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پیش از ظهر امروز تعدادی از رانندگان شرکت واحد در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت ،عدم پرداخت معوقات ،عدم تحویل لباس کار و تغذیه در مقابل ساختمان شورای
اسالمی شهر تهران تجمع کردند.
نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک و رئیس فراکسیون کارگری شورای اسالمی شهر تهران با حضور در جمع تجمع کنندگان در جریان مسائل و مشکالت رانندگان شرکت واحد قرار
گرفت.
وی درباره این تجمع به خبرنگار رسانه ای گفت :پس ا ز شنیدن مشکالت این رانندگان با مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی صحبت کردم و گزارشاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای رفع این
مشکالت ارائه کرد.
او افزود :قرار است طی چند روز آینده جلسه ای در کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر به منظور بررسی مسائ ل و مشکالت رانندگان شرکت واحد با حضور مدیران این
شرکت و نمایندگان رانندگان برگزار و تصمیم گیریهای الزم انجام گیرد.

*  -بیانیه ی شورا هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به طرح رتبه بندی:
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود.
مقامات حکومتی ایران در طول سالهای اخیر ثابت کرده اند آنچه هر از گاهی در قالب وعده هایی برای جامعه معلمان ابراز داشته اند،در نهایت مهندسی و عملیاتی نشده است.
آنان هرگز در قبال این عهد شکنی های مداوم ،نه از جامعه معلمان عذر خواسته و نه خود را موظف به پاسخگویی دانسته اند.
مقاما ت حکومتی ثابت کرده اند،از سر حق خواهی و حرمت ذاتی به اقشار گوناگون جامعه بویژه قشر انسان ساز معلم نمی نگرند.
بلکه بهانه کردن منافع معلمان و سایر اقشارجامعه یا برای بازی های سیاسی  ،یابرای گرم کردن بازیهای انتخاباتی بوده است.جامعه معلمان هوشیارتر و آگاه تر از آن است تامتقلبانی پیمان شکن را که
همواره آب در شیر کرده اند ودست تطاول و چشم تهاجم بر منافع معلمان و اقشار مختلف جامعه برده اند را نشناخته باشد.
واقعیت این است که اندک تغییرات جزئی در وضعیت معلمان ،محصول حضور مطالبه جویانه و پافشاری آنان برخواسته های خود بوده است.
این روزهابخش بزرگی ازجامعه معلمان،طرح اجرای درست رتبه بندی رابه کمسیون آموزش نمایندگان مجلس ارائه کرده اند ،اما آنچه در عمل و درصدور احکام حقوقی معلمان رخ داد،نمایانگر
بی توجهی و فریبکاری مدعیان عدالت اجتماعی بوده است.
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یکی از مهم ترین خواسته ه ای معلمان اجرای درست نظام رتبه بندی بود ،که پس از گذشت بیش از ده سال هنوز مسیر مجلس تا شورای نگهبان راطی نکرده،و در این روزها زمینه ی اعتراض صدها
هزار فرهنگی را فراهم نموده است.
آنچه معلمان انتظار داشتند ،که هم زمان با هفته ی معلم  ،میزان دریافت و دستمزدشان به خط فقر تعریف شده دولت نزدیک شود،به قرار زیر است:
-1مشخص نمودن دقیق ضرایب افزایش حقوق برای هر رتبه
 -2باقی ماندن رتبه های قبلی و اعمال رتبه بندی مطابق آن
 - 1درنظر گرفتن سابقه تجربی و مدرک تحصیلی به جای آزمون
- ۱حذف آزمون وهر گونه مدارک دست نیافتنی برای اخذ رتبه
- ۵اعمال امتیاز تعجیل در مناطق محروم
- ۰حذف بازه ی زمانی سه ساله و اجرای الیحه به طورکامل از فروردین 1۱55
 -7اختصاص بودجه  15هزار میلیارد برای اجرای کامل الیحه رتبه بندی
-8امکان دستیابی همه معلمان به رتبه بندی بدون شرط سابقه و عدم محرومیت معلمان از دریافت رتبه های باال
-۹برخورداری همکاران آموزشی شاغل در پست اداری از نظام رتبهبندی
همه ی این تبعیضات آشکار و عدالت ستیز در حالی انجام می شود که شبه کارشناسانی از میان مقامات حکومتی دربنگاه بانگ و رنگ رسانه میلی،همواره سعی در تزریق اخباردروغ درباره معلمان به
جامعه نموده اند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محق دانستن خواسته های جامعه ی فرهنگیان در اجرای عادالنه طرح رتبه بندی ،بویژه تبصره ی  1از ماده ی  2۹برنامه ی ششم توسعه
( افزایش حقوق به میزان % 85حقوق اعضای هیات علمی ) حمایت قاطع خودرااز مطالبات آنهاابراز داشته و به مقامات حکومتی از انتصابی تا انتخابی هشدار میدهد،درشرایطی که نارضایتی عمومی
ناشی ازفقرگسترده وبی عدالتی ،شکاف ملت_ حکومت رادرباالترین نقطه تاریخی خودقرار داده،بی اعتنایی به خواسته اقشارگوناگون جامعه وقشر فرهنگیان راکنار بگذارد.
اگراندک درایتی در پاره ای از تصمیم سازان مانده باشد،باید به خواسته های صنفی وسندیکایی تن دهند.
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گسترش هرچه بیشتر اعتراضات ،نتیجه ی دههاسال بی اعتنایی حاکمان به خواست نهادهای مدنی و صنفی است،گسترش هر روزه اعتراضات به لحاظ کمی وکیفی و گستردگی وتنوع ودامنه ی آن ،گواه
براین است که تنهاراه چاره ای که برای رهایی ازفالکت پیش روی اقشارگوناگون جامعه مانده ،همبستگی،همدلی وهمراهی آنان است .امروزه حاکمان بامردمی روبه روهستند،که دیگرهیچ چیزی برای
ازدست دادن ندارند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران انتظار دارد  ،مقامات حکومتی از ارائه راهکارهای خرمندانه ای که جامعه ی مدنی واصناف ،بی مزدومنت برای حل بحرانهای سیاسی ،اجتماعی
واقتصادی،پیشنهاد می دهد،استقبال کرده وعملی کردن آن رادرمان دردهای جامعه بداند.
جامعه ی مدنی وتشکلهای مردمی و اصناف،خیرخواه،مولدومرجع جامعه هس تند ،آنان خردوآگاهی و روشنایی راپیش پای سیاسیون حاکم قرارمی دهند.سرمایه اصلی یک جامعه مجموع معارفی است که
معلمان می آموزانند .آنان رابه چشم مصرف کننده دیدن،خطای استراتژیکی است که درهیچ کجای عالم چنین رسم ناروایی،مرسوم نیست.
حاکمان بدانند،معترضین از هرقشری ک ه باشند،حقوق و خواسته ای دارند،که بایدمحترم شمرده شود .آنان مزاحم ودشمن ملی نیستند،مقامات حکومتی باید به برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه
اقشارگوناگون پایان دهندوهمه ی منابع ملی وتوان خودراصرف برآوردن خواست جامعه ی مدنی،اصناف ومردم نمایند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
1455/2/27

*  -خواهان آزادی محمود صالحی ،عثمان اسماعیلی ،هیراد پیربداقی و پایان دادن به تعقیب قضایی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر هستیم
در روز جهانی کارگر امسال علیرغم تالش گستردهی نیروهای امنیتی و دسیسه چینیهای نهادهای ضدکارگر ی وابسته به خانه کارگر ،کارگران ایران تجمعاتی بسیار شکوهمند و گسترده را به نمایش
گذاشتند .در تهران هرچند که با گسیل گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل وزارت کار شدند اما تالش کارگران برای برگزاری این تجمع آنچنان جدی
بود که نهادهای امنیتی برای جلوگیری از تشکیل تجمع ناچار به دستگیری قریب به  15نفر از فعالین شدند.
اما خصلت شورانگیز و قدرتمند روز جهانی کارگر امسال در برگزاری سراسری تجمعات این روز بود .در شهرهای زیادی به مناسبت اول ماه مه تجمعاتی شکل گرفت .دلیل عمدهی این سراسری
شدن ،حجم بسیار باالی مطالبات انباشته شده معیشتی در مقابل تعرضات وسیع حاکمیت به موقعیت کار و زیست میلیونها نفر از کارگران و مزدبگیران و خانوادههایشان بود و عامل اصلی موفقیت در
این قدرت نمایی طبقاتی ،تالش کارگران ،معلمان ،بازنشستگان ،دانشجویان و فعالین دیگر جنبش های اجتماعی در شکل دهی به اتحاد عملی مؤثر حول برگزاری تجمعات اعتراضی در روز جهانی
کارگر بود.
حاکمیت در مقابل این عمل و اراده کارگران و مزدبگیران در روز جهانی کارگر ،در همان روز در تهران و سنندج دست به خشونت و سرکوب زد و تعداد زیادی را دستگیر نمود .اما دامنهی این
سرکوب به همان روز خاتمه نیافت و در روزهای اخیر نیز تداوم داشته است.
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در روز  2۰اردیبهشت محمود صالحی و عثمان اسماعیلی توسط دادسرای سقز احضار شده و به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و انتشار عکس و فیلم از این مراسم بازداشت شده و هم اکنون
در زندان مرکزی سقز زندانی شدهاند.
روز  2۵اردیبهشت نیز هیراد پیربداقی از دستگیرشدگان مقابل وزارت کار ،زمانی که برای دریافت گوشی موبایل خود به پلیس امنیت تهران مراجعه میکند به بهانه محکومیت در یک پرونده در سال
 ۹8که حکم آن پیشتر توسط قوه قضائیه نقض شده بود بازداشت و به زندان اوین منتقل میگردد.
هم اکنون نیز برای تعداد زیادی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران احضاریه هایی از سوی دادسرا صادر شده و برای آنها پروندههای قضایی مفتوح شده است .این در حالیست که همگی
ب دستگیری و پس از بازجویی ،بدون تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شده بودند.
این بازداشت شدگان همان ش ِ
در این میان برای عسل دمحمی در شعبه  1و برای هیراد پیربداقی و سمانه اصغری در شعبه  ۰دادسرای اوین تشکیل پرونده شده است.
جمیله قدرتی ،جمیله زنده روح و سعید مالیی ( که پیشتر به اشتباه سعید مالیری اعالم شده بود ) نیز احضاریههایی از سوی دادسرای اوین دریافت کردهاند.
تعداد بیشتری از دستگیرشدگان روز جهانی کارگر در تهران هم اکنون مورد تعقیب قضایی قرار گرفتهاند که اطالعات پراکندهای درباره آنها در دسترس است.
تداوم اینسرکوبگری و انتقام کشی حاکمیت علیه شرکت کنندگان در تجمع های اول ماه مه ،بخاطر وحشت آنان از گسترش بیشتر اعتراضات و تجمعات متحدانه و سراسری کارگران و دیگر مزدبگیران
است .برگزاری تجمع روز جهانی کارگر حق بدیهی کارگران است و در سراسر جهان کارگران همواره با طرح خواست و مطالبات صنفی و سیاسی خود در خیابانها رژه میروند .اما حاکمیت در ایران
با به رخ کشیدن درنده خویی و تعرضات شدید ضدکارگری و ضد اجتماعی هر روز بیشتر از پیش ماهیت قرون وسطایی و بی ربطی خود به جامعه امروز ایران را نشان میدهد.
طبقه کارگر ایران با حجم گستردهای از مطالبات انباشته شده و ا عتراضات هرروزه و هر ساعته به همراه دیگر مزدبگیران و اقشار مختلف جامعه حکم به تقابل و ایستادگی در برابر حاکمان استثمارگر
و سرکوبگر داده است و به این مناسبات سراسر نابرابر و ضدانسانی پایان خواهد داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیری و پرونده سازی علیه کارگران و فعالین کارگری و بازداشت شدگان تجمع اول ماه مه را قویا محکوم مینماید و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمود
صالحی ،عثمان اسماعیلی و هیراد پیربداقی و پایان دادن به تعقیب قضایی علیه دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران –  28اردیبهشت 1۱55

*  -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
پرونده سازی علیه فرزانه زیالبی وکیل کارگران هفت تپه را قویا محکوم میکنیم
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خانم زیالبی طی چند سال گذشته در مقام وکیل کارگران نیشکر هفت تپه ،دفاع قانونی جانانهای از کارگران معترضی که توسط نهادهای امنیتی و قضایی برایشان پروندهسازی صورت گرفته ،کرده
است .ایشان به رغم تمامی تهدیدها و فشارها ،از سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه و کارگران معترض جسورانه و سختکوش دفاع کرده است.
جدیت خانم زیالبی در دفاع از کارگران نه تنها جرم نیست بلکه شایسته تقدیر است .ایشان برابر قوانین جاری ،از موکلین خود دفاع کرده است .اما متاسقانه نهادهای امنیتی و قضایی برای سرکوب بیشتر
کارگران ،اینبار برای وکیل سختکوششان پروندهسازی نموده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هرگونه پروندهسازی علیه خانم زیالبی وکیل آگاه و شجاع را قویا محکوم می کند و با تمام توان از ایشان و حامیان طبقه کارگر دفاع خواهد
کرد.

*  -بیانیه جمعی از کارگران و فعالین کارگری و اجتماعی در محکومیت بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی
کارگران ،مردم آگاه ایران!
روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری ،طی احضاریه قبلی ،عثمان اسماعیلی و محمود صالحی از فعالین جسور جنبش کارگری ایران در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
شهر سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام  ،برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و انتشار عکس و فیلم مربوط به این روز در د نیای مجازی ،محاکمه شدند ،این فعالین کارگری با برحق دانستن فعالیت های خود،
از حقوق اجتماعی طبقه کارگر دفاع کرده و اعالم داشتند هر اقدام طبقه کارگر علیه ظلم هایی که در جامعه بدان ها روا داشته می شود ،ح ق بی چون و چرای ما کارگران است ،که در مقابله با آن
اعتراض کرده و عکس العمل نشان دهیم .در نهایت بازپرس شعبه مذکور ،برای نامبردگان قرار وثیقه چهل میلیون تومانی صادر می کند ،اما این فعالین کارگری اعالم کردند که ما نه متهم هستیم و نه
مجرم؛ تا با تامین وثیقه آزادمان کنند .لذا قرار وثیقه صادره را قبول نکرده و از این رو ظهر همان روز ( یکشنبه ) این فعالین را به زندان مرکزی شهر سقز منتقل کردند.
ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی ،همصدا با آنها اعالم می داریم ،حق خواهی طبقه ک ارگر جرم نیست و طبقه کارگر حق دارد در مقابل ظلم
کارفرما و دولت بعنوان بزرگترین کارفرما که باعث و بانی این وضعیت اسفبار معیشتی کارگران است ،که حتی مجال نفس کشیدن را از طبقه کارگر سلب کرده؛ اقدام کند .ما بر این باوریم طبقه کارگر
بایستی در سطحی سراسری به سازمان یابی خود اقدام کند .در پایان؛ خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و فعالین معلمان ،زنان ،دانشجویان ،بازنشستگان و کارگران دربند بویژه
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی هستیم.
اسامی امضا کنندگان
هایا صالحی – مروارید شریف پور – نجیبه صالح زاده – بهار اسماعیلی – هانا توحیدی – آرمان اسماعیلی – سامرند صالحی – سیامند صالحی – کژال اسماعیلی – آرزو اسماعیلی – آمینه صالحی –
آزاده اسماعیلی – حسن مرتضوی – مهدی صابری – دمحم حبیبی – شهیر بامداد – دریا نوری – جعفر عظیم زاده – جعفر ابراهیمی – پروین دمحمی – شعبان دمحمی – کژال کریم نژاد – اسکندر لطفی –
صالج سرخی – اولدوز هاشمی – مسعود فرهیخته – نسرین بهمن پور – شیرین احمدی – هوشیار دمحمی – ناهید خداجو – نسرین جوادی – علیرضا ثقفی – هاله صفرزاده – واله زمانی – اقبال شبانی –
فردین میرکی – آرزو روحی – ریبوار عبدالهی – فائزه نوری زاد – فواد فتحی – میکاییل صدیقی – عبداله بلواسی – علی سنندجی – مسعود شفیعی – تحسین مصطفی – مسعود نیکخواه – حافظ
سنندجی – دمحم امین سعیدپور – جبار دوستی – امید کریمی – فردین مظهریانی – ادیب قادری – دمحم حسن پوره – نسرین بهمن پور – مجید رشادی – سنور کریم نژاد – سرگل کریم نژاد – آرام دمحمی –
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سارا کریم نژاد – گالویژ کهنه پوشی –فراست ناصر ابادی _ شهال رحیمی _ نسربن یادگار _ .نسرین مینویی _ گالله احمدی _ لیال رحیمی _ سیوان سلیمانی – امیر دمحمی – لیال کهنه پوشی – ساالر
مرادی – شهرام کریمی – آرام قادری – صالح آزادی – مسعود طالبی – آروین مرادی – هاوار عبدی – افسانه پور رحیمی – برهان فالحی – واحد سیده – مسعود حسینی – بهرام شجاعی – فرزین
رستمی – نسار صادقی – رفیق دیوارگر – عرفان نادری – آرمان دمحمی – جلیل رحمانی – فرهاد ابراهیمی – مهرداد صبوری – فرزانه روحانی – افسانه مارابی – کامران ندیمی – سیروس ندیمی –
پوران رحمانی – حسین قربانی – ثریا قربانی – الیاس قربانی – گالویژ قربانی – نسرین پارسی پور – مرتضی سیدی – زهرا صادقی – فاطمه قربانی – ادریس قربانی – منیره قربانی – لطف اله
قربانی – حریره حسن پور – زهرا قربانی – آزیتا کریمی – افسانه قربانی – کاوه سلیمانی – انور قربانی – خلیل رحمانی – عادل فکوری – فرزین احمدی – فاتح مرادی – هیوا کمانگر – جبار سلیمی
– جعفر شادی – محمود صادقی – جواد افضلی – بهار صادقی – انور محمودی – محسن مارابی – رضا جباری – هیوا قادری – معصومه رحمانی – نبی قربانی – سکینه باقری – سپیده باقری – طه
گلرخ – بهاران باقری – یدهللا باقری – سیما رادمنش – فواد کیخسروی – بیان کریمی – خلیل کریمی – معصومه عبدی – پیام فرجی – فرخ قادرنیا – فخرالدین سلیمانی – فریده دمحمی – هادی سلیمانی –
رحمان فتحی – سروه قادرزاده – ریبوار احمدی – مریم موسوی – سیوان احمدی – سیوان کرمی – سعیده دمحمی – سنور دمحمی – کاوه غفاری – فرهاد فرهادی – هیوا محمودیان – عادل دمحمی – عدالت
دمحمی – آرام دمحمی – جمیل دمحمی – رزگار سلیمانی – مهدی فخری – آرزو مرادویسی – خالد فرهادی – شریف معارفی – توران طهماسبی – غالم ویسی – ناصر قدیمی – پدرام شاهرخی – مهدی
مبصری – مریم مباشر – هدایت مباشر – شهرام جدیدی – جمشید شریفی – یاسین عرب زاده – آرزو بهمنی – شیدا اسدی – رمضان فرهادی – جبار فرهادی – نورالدین شیخی – پرستو اسدی – تهمینه
بابا سلیمی – فرزانه راجی – جوانمیر مرادی – فوزیه خالص – رضا حق نظری – پرویز الهیاری – رودابه زارع وندپور – تورج مکوندی – علیمدد مکوندی – نجم الدین آذرخش – مهدی قاسمی –
ریبوار شمعی – علی حسینی – عبداله خیر آبادی – ناصح فرجی – دلشاد امینی – شادمان کمانگر – کمال کریمی – شورش پیشکاری – هوشیار ویسی – یاسر شیخ ویسی – رسول نایب – عبداله خانی
– مریم صادقی – زاهد مرادیان – ژیال دمحمیان – پرویز دمحمیان – فرهاد حاتمی – امید زمانی – آرمان غفوری – توران رشیدی – اسکندر عبدی – فاطمه فالحی – صالح عبدالهی – حسین فالحی – خبات
محمودی – فرهاد فرجی – ژینا ظاهزی – پیمان نوری زاد – عزت نوری زاد – مریم صمدی – لطیف میرزایی _ کیوان عباسی _ فریاد خاصپور _ عمران دمحمیان – آرام دمحمیان – صباح ساعدی –
آرش دمحمی – برزان دمحمی – سامان علی رمایی – آزیتا رضا پور – اسحاق روحی – رابعه صالحی – فریده صالحی – عبداله صالحی – سامان قادرنژاد – مهین عبدالهی – آرمان گفتاری – اهون فتحی
– فرامرز احمدی – سه روین عبدالهی – سارا صمدی – شپریناس عبدالهی – شنو صمدی – نسیم عبدالهی – مجید برتنی – خلیل نادری – نگین شریفی – بهداد مرادی – اقبال مرادی زر – طیب مالیی
– هوشیار ویسی – غالم قادری – جبار الیاسی – میالد شهرکی – آرمان سعیدی _ صدیق ریحانی – صهیب نادری – سرشین عبدالهی – فواد فالحی – شادمان بنی بشر – عبداله صمدی – کاوه رستمی
– حصیبه عبدالهی – اقبال پیشکاری – ایرج رحیمی زر – ژیال فالحی– فاروق گویلیان – کژال نصرالهی – امجد فتحی – ستار عبدالهی – صالح رحیمی – آزاده کمانگر – دمحمرضا رحیمی – پرند
بابامیری – سامان حسنی – عزت نصری – فرشته احمد پور _ مریم صالحی – علی حسن زاده – عایشه دمحمی – هادی توحیدی – علی توحیدی – دمحم توحیدی – افسانه ساعدی – آذین سعادت – حسین
شریفی – منصور سیامکی – مهری امیری – رضا رخشان _ پیمان شجیرانی _ سعید ترابیان _ مصطفی شوکت – افسانه لگزی – مجید صالحی – فائزه میرزایی – دمحم امین رضا پور _زینب قاسمی _
سوگول مرتضیی _ فردین نگهدار _ عرفان قانعی _مصطفی مصری – دمحم کریمی – دمحم توفیقی – مصطفی ستیزه – آروین حکیمی – مصطفی دمحمی – بهزاد هللا مرادی _ارسالن لگزی _ نشمیل امانی
– کاوه حکیمی – زانیار اکبری _ فاطمه عباسی _ قانع حسینی _ سروه رنجبر _ کیوان حسینی _ پرشنک مولودی _ اسعد خاتونی – زیالن آشنا _ پژمان شیخ ذکریایی _ ژیال اسماعیلی _ پریا حسن
زادە _ ثنا عابدینی _ سارا تابعی _ زانیار عثمانی _ فرناز امانتی _ دمحم کریمی _ افشین جنیانی _ خالد رحمان پور – حسین زارعی – ناصر نوری – اقبال مرادی – صنوبر شریف پور – گوهر شریف
پور – فاطمه الماسی – علی اسماعیلی – گالویژقاسمی – فواد اسماعیلی – نیشتمان اسماعیلی – فرزانه کاک الهی – سحر رنجبرزاده – آزاد احمدی _ هوشیار شعبانی _ کیهان وکیلی _ نصرت بهشتی _
رضا بیات _ ژاله روح زاد _ عبدهللا رضایی _ عالیه اقدام دوست _ زهرا حسینی _ فاطمه الماسی _ محراب حسنی – یوسف آبخرابات – اسعد مولودزاده _ ادریس خداکرمیان _ یونس کریمه – صفر
خداکرمیان – سامان کریمی – عباس کریمی – مختار دمحمی _ کژال راست بین _ چنور آقایی – آرمان کریمی – لیال قادر پناه _ نسرین دمحمی – احمد دمحمی – ادریس شریفی – عرفان کهزادی– فریبا آقایی
– فواد کهزادی – آراس کریمی _ صابر فرجزاده _ فریده آقایی – ایرج شیرزادی – رومینا سیدی – امید داربرزین – ندا فرجی – کاوان روشن – شادی دمحمی – هاوژین لطیفی _ آرمین شریفه _ نرمین
پیرحیاتی _ فائزه میرزایی _ دمحمفرجی _ اسماعیل بخشی _ آرمان کریمی _ امید لطیفی _ موسی دمحمی _ کمال آخرتی _ مهدی پناهی _ سهیل فرجزاده _ کمال محمودی نیا _ شریف ساعدپناه _ آکو
مجیدی _ بیان کریم پور _ دیمن داوری _ علی مراد زاده سرابی _ غالم رضاشریفه _ شمیال زمانی _ مجید فیروزی _ عرفان قانعی _ سه رکه وت لطیفی _ آرام فتحی _ لیداحاجی _ شادیه بهرامی _
فرانک عبدی _ عمران غفاری _ رضا معینی _ ملیکا دمحمی _ رهام یگانه _ شیدا دمحمی _ امیر موسوی _ دانا امینی _ شادی مولودی _ هیمن حاج میرزایی _ سیروان امینی _ مژگان دمحمیان _ کامران
خدایی _ مازیار سیدنژاد _ بهمن ابراهیمی _ شهین پیشاهنگ _ انتظارامجدی _ اردشیر زارعی فتواتی _ امجد ساعدی _ هیواچوری _ صالح زمانی _ عادل فاتحی -شهناز دمحمیان _ پرویز ولی زاده _
عمر دمحمیان _ فوئاد رمضانی _ جمال دمحمی _ مجتبی هاشمی _ کارو علی داد _ وریا دل انگیز _ کمال افشار _ زاهد قادر پناه _ فرزاد سلیمی _ ادریس نظری _ فرهادشیخی _ امیرحسین دمحمی فرد–
نادیا باقی – هانیا باقی – هیوا کریمی – ئه ستیره خالدی – شرمین سعیدی _ اشکان شیرعلی – سعدهللا دمحمی – حامد مهدوی – خلیل صالحی – مصطفی صالحی – خالد رحمانی – رحیم محمودی – سعید
رسولی – محمود دمحمی – رحمان حسینی – حسین احمدی – کریم خدری – احمد سعیدی – صالح رحیمی – احمد عزیزی – رحیم سلیمی – شریف کریمی – خالد کریمی – منصور محمودی – دمحم
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رحیمی – رحمان دمحمی – امین قادری – منصور قادری – جمال شریفی – طالب رسولی – جالل رسولی – اکرم دمحمی – جلیل رحیمی – مجید صالحی کامل قادری – عبداله قادری – ابراهیم جلیلی –
محمود مرادی – صالح رحیمی – حسین کریمی – سامان صالحی – ساکو خدری – محمود کریم نژاد – پروانه امجدی – عبداله احمدی – افشین رشیدی – منصور باسامی – یدی صمدی

*  -سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت های اخیر فعالین کارگری را محکوم می کند
در چند روز گذشته ابتدا هیراد پیربداغی در روندی غیرمعمول بازداشت شد .ایشان از حامیان حقوق کارگر می باشد و در روز کارگر سال جاری بازداشت شد و در همان شب آزاد شد چند روز بعد
برای وسایل ضبط شده به پلیس امنیت مراجعه می کند که بابت حکم محکومیتی که پیش از این بخشوده شده بود بازداشت و به زندان اوین منتقل میشود.
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی از فعالین کارگری سنندج نیز به دلیل انتشار عکس خودشان در گرامیداشت روز کارگر برایشان پروندهسازی و بر اساس ابالغیه ،به دادسرا مراجعه میکنند که
بازداشت میشوند .با توجه به اینکه محمود صالحی میبایست هفتهای دوبار دیالیز شود نسبت به سالمت ایشان نگرانی جدی وجود دارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موجی دوباره از بازداشت فعالین کارگری و حامیان حقوق کارگر را محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط آنان میباشد.
* کلکتیوحمایت از کارگران ایران متشکل از  5سندیکای فرانسه خواهان آزادی اسماعیل عبدی شد

آیتهللا سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران
دفتر رهبری ،تهران ،ایران
پاریس  18مه 2521
آقای رهبر،
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سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت ،س ژ ت ،اف اس او .سولیدر ،او ان اس آ ،توجه شما را نسبت به وضعیت هشدار دهنده اسماعیل عبدی جلب می کند .بر طبق اطالعاتی که به ما رسیده،
اسماعیل عبدی ،معلم ریاضیات و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در مجموع به شانزده سال و نیم حبس محکوم شده است.
ما بر این باوریم که این محکومیت غیر انسانی و غیر قابل توجیه است .در واقع فعالیت های نامبرده کامال در چارچوب معیارهایی است که همه کشورهای عضو سازمان جهانی کار متعهد به مراعات
آن ها هستند:
–حق ایجاد سندیکای مستقل از قدرت حاکم،
–رعایت آزادی بیان و احترام به کرامت انسانی،
در این چارچوب است که اسماعیل عبدی عمدتا برای آموزش رایگان و همگانی مبارزه می کرد.
با توجه به اتهاماتی که به او زده می شود ،هم چنین با با توجه به شر ایط زندان ،اسماعیل عبدی چندین بار در زندان در اعتراض به شرایط زندان و برای آزاد شدن ،متوسل به اعتصاب غذا شده است.
ما سازمان های سندیکایی:
–با تمام قوا از خواست های او حمایت می کنیم .در نتیجه خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری و هم چنین لغو همه محکومیت ها او هستیم؛
– اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای علیه معلمان ،سندیکالیست ها ،فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر ،و هنرمندان در ایران را محکوم می کنیم؛
– خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادالنه و خالف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم .هم چنین در دوران اپیدمی خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین
مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛
– از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده ،از جمل ه حق ایجاد تشکل های مستقل ،حق برگزاری تجمعات ،حق اعتصاب ،و حق قراردادهای جمعی،
احترام بگذارد.
سالم های محترمانه ما را بپذیرید.
ت)
کنفدراسیون فرانسوی
دموکراتیک کار (س اف ِد ِ
ِ
ت)
کنفدراسیون عمومی کار (س ِژ ِ
فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)
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اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)
اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)
رونوشت به:
آقای حسن روحانی ،رئیس جمهور
آقای ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه
آقای محسن حاج میرزایی ،وزیر آموزش و پرورش سفیر ایران در پاریس

*  -گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل عبدی در زندان مرکزی کرج
اسماعیل عبدی ،فعال صنفی معلمان چهارمین ماه از دوران محکومیت  15ساله خود را در زندان مرکزی کرج سپری میکند .اسماعیل عبدی در حالی که ماه های پایانی دوران محکومیت  ۵سال زندان
خود از بابت پرونده پیشین را سپری می کرد ،سال گذشته با اجرای حکمی مواجه شد که در سال  ۹5صادر و به حالت تعلیق در آمده بود.
اخیرا وکیل پرونده آقای عبدی نیز درخواست اعاده دادرسی در خصوص این محکومیت  15ساله را ثبت کرده است .مهرماه سال گذشته درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه 1۱
دیوان عالی کشور رد شده بود.
منیره عبدی ،همسر این فعال صنفی معلمان در خصوص شرایط وی گفت« :اخیرا تقاضای مرخصی کردهایم اما متاسفانه به نحوی با آقای عبدی رفتار میشود که گویا به ندامتگاه کرج تبعید شده است .با
درخواست اعزام به مرخصی مخالفت شده و گفتهاند که باید یک سوم از دوران حبس را طی کند .تنها ماهی یکبار به صورت کابینی امکان مالقات داریم و روزانه  2تا  1بار اجازه تماسهای کوتاه تلفنی
 1دقیقهای دارد .فشار خون ایشان نیز باالست .تمام مکاتبات و تسهیالتی که مربوط به زندانیان میشود برای آقای عبدی بسته شده و ما به این شرایط اعتراض داریم .اسماعیل عبدی  ۰سال است که
زندانی است و قاعدتا باید آزاد می شد اما پرونده قدیمی مربوط به  15سال پیش را به جریان انداخته اند و هیچگونه رسیدگی چه درباره اعاده دادرسی و چه در خصوص اعزام به مرخصی نمیکنند».

*  -کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:
دستگیری ،بازداشت و هر گونه پرونده سازی علیه کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کنیم
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طبقه کارگر در ایران طی چهار دهه گذشته در یک رویارویی و جدال همیشگی با حاکمیت برای ایجاد بهبود در وضع معیشتی خود قرار داشته است.
مطالبات ما کارگران و همه مزدبگیران به حدی از انباشت و گستردگی رسیده است و بحران اقتصادی موجود چنان ریشه ای و وسیع گشته که روزانه دهها تجمع اعتراضی در گوشه گوشه کشور شکل
می گیرد.
این اعتراضات در پس پیروزی همرزمان مان در جبهه هفت تپه که با مقاومت جانانه و متحدانه خود صدور رای خلع ید از کارفرمای اختالس گر که نماد فساد و چپاول سرمایه داری است را بر قوه
قضاییه تحمیل کردند ،اینک شدت و قوت بیشتری گرفته است.
در چنین شرایطی دست بردن حکومت به چماق سرکوب ،برای انتقام گیری دور از ذهن و غیر قابل پیش بینی نبود.
هر زمان که جنبش کارگری دستا وردی کسب نموده ،دشمنان ما با هدف مهار و جلوگیری از پیشروی های بیشتر ،شمشیر آخته سرکوب را باالی سر کارگران و فعالین و حامیان آنها چرخانده و با دست
بردن به حربه احضار و تهدید و بازداشت سعی در فرار از بحران و کنترل اوضاع به نفع خود داشته اند.
بازداشت های فله ای در روز جهانی کارگر و احضار و بازداشت فعاالن کارگری،معلمان و بازنشستگان از این دست اقداماتی است که نشان از هراس و وحشت و دستپاچگی حکومت از روند تزاید
اعتراضات دارد.
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری در سقز به دلیل شرکت در مراسم گرامیداشت اول ماه می و انتشار عکس و تصاویر آن با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه و دستگیر شده اند.
هیراد پیربداقی از فعالین کارگری و حامی حق طلب کارگران که پس از بازداشت یک روزه در مراسم روز کارگر در تهران آزاد شده بود ،به بهانه حکم شش ماه حبسی که قبل تر از سوی قوه قضاییه
ن قض شده بود مجددا بازداشت و روانه زندان شده و برای حدود سی نفر دیگر از بازداشت شدگان از جمله سمانه اصغری ،جمیله قدرتی ،عسل دمحمی ،جمیله زنده روح و سعید مالیی پرونده های قضایی
تشکیل شده است.
اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته همچنان در بازداشت بسر می برد.
محبوبه ف رحزادی معلم بازنشسته ،فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران را به بازپرسی شعبه  7دادسرای اوین احضار می کنند.
علی نجاتی کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه علیرغم این که همچون هیراد پیربداقی محکومیتش مشمول بخشش!!! قرار گرفته بود جهت اجرای حکم فرا خواند ه می شود و فرزانه زیالبی وکیل کارگران
نیشکر هفت تپه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» به دادسرای اهواز فراخوانده شده و از وکالت منع می گردد.
کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد ضمن محکوم کردن این دستگیری ها و پرونده سازی علیه کارگران و فعالین کارگری،خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و پایان دادن به این گونه
پرونده سازی هاست.
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ما ایستادگی و مقاومت در برابر سیاست سرکوب و وضع موجود را در ادامه مبارزات متحدانه و پیوند زدن اعتراضات به یکدیگر می دانیم و برای دفاع از هم طبقه ای های خود و همبستگی عملی که
وظیفه اصلی و یک نیاز فوری طبقاتی مان است ،تالش و کوشش خواهیم کرد.

*  -تجمع اعتراضی باغداران رباط کریم نسبت به تخریب باغهایشان توسط جهاد کشاورزی مقابل فرمانداری
روزپنج شنبه  15اردیبهشت،جمعی از باغداران رباط کریم برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به تخریب باغهایشان توسط جهاد کشاورزی دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان
تهران زدند.
براساس گزارش رسانه ای شده،کشاورزان معترض “حق مالکیت خود بر باغاتشان را برابر ادله” ،دلیل تجمع عنوان کردند و می گویند ،با اینکه زمینهای آنها دارای سند قانونی بوده و اطالعی از
مساحت زمین برای صدور فنس و غیره ..نداشته اند ،جهاد کشاورزی اقدام به تخریب باغ های آنها کرده است.

*  -فعالین کارگری زندانی را بدون قید شرط و فورا آزاد کنید!
محمود صالحی به همراه عثمان اسماغیلی از فعالین کارگری شهر سقز به اتهام نشر عکس و فیلم از برگزاری مراسم اول ماه مه ،روز یکشنبه  2۰اردیبهشت به دادسرای انقالب سقز احضار و از
همانجا روانه زندان شدند  .تهدید های جانی  ،دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری و حامیان آنان همجنان روش متداول در پاسخگویی به خواستهای کامال ابتدایی و برحق کارگران توسط جمهوری
اسالمی ایران است.
حکم منع اشتغال در حرفه وکالت خانم فرزانه زیالیی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه صادر شد .کارگران هفت تپه و تشکل ها و افراد متعددی ضمن محکوم کردن این حکم و دفاع از وکیل
شریف خود اعالم کرده اند که با تمام توان برای لغو این حکم تالش خواهند کرد.
اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران بدلیل دقاع از ابتدایی ترین خواستهای معلمان به عنوان نماینده برگزیده و حقوقی آنان همچنان در زندان بسر میبرد.
اسماعیل گرامی که بقول همسرش خانم روح راد بجز دفاع از حقوق خود و دیگر بانشستگان جرمی مرتکب نشده است نزدیک به دو ماه است که بدون محاکمه در زندان بسر میبرد.
مهران رئوف فعال کارگری دو شهروندی )انگلیسی و ایرانی( که برای دیدار با خانواده به ایران رفته بود دستگیر و زندانی شده است.
اسامی فوق تنها بخش کوجکی از فعالین کارگری زندانی را شامل میشود .عالوه بر دستگیری و زندان فعالین کارگری زیادی از جمله جعفر عظیم زاده و رضا شهابی بکرات مورد تهدید جانی قرار
گرفته اند.
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پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن محکوم کردن این روشهای سرکوبگرانه قویا از مقامات جمهوری اسالمی
ایران میخواهد که به خواستهای برحق کارگران پاسخ داده و تمامی فعالین کارگری زندانی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند .متعاقب اطالعیه قبلی پالتفرم در مورد تهدید فعالین کا رگری مسئولین
بخش های بین المللی ال .او ،سندیکای کارگران ترانسپورت ،سندیکای فلز ،اتحادیه کمونال ،اتحادیه م علمان و اتحادیه سراسری کارکنان سوئد اطالعیه پالتفرم را تصویب و رونوشت آن به مجلس سوئد ،
وزیر امو رخارجه سوئد  ،سازمان جهانی کار ،کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری  ،سازمان عفو بین اللمل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران و اتحادیه
اروپا ارسال شد .پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در این رابطه به فعالیت های مستمر خود را با تمام کوشش ادامه خواهد داد.
پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد خواهان آن است که:




آزادی فوری همه فعالین کارگری زندانی
تصویب و اجرای مقاوله نامه های جقوق بشر سازمان ملل ،مقاوله نامه 21و مقاوله نامه های  87و  ۹8سازمان جهانی کار
سازمانهای کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از خشونت ،تهدید زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند.

 ۹1مه 1252
پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران

*  -ماجرای حمله مسلحانه به جلسه برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارگران شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و مصدومیت یکی از کارکنان شرکت توزیع برق امیدیه چیست؟
گزارش رسانه ای شده :روز جمعه  11اردیبهشت حمله مسلحانه افراد ناشناس به نیروهای شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در محل آزم ون تغییر اشتغال جنب دانشگاه پیام نور اهواز منجر به زخمی
شدن یکی از کارکنان شرکت توزیع برق امیدیه و خسارات مختلفی به خودروها و تاسیسات محل مورد حمله وارد شد.
در این حمله که به حوزه آزمون تبدیل وضعیت نیروهای برقی صورت گرفت عالوه بر تیر خوردن و مجروح شدن وی ،خساراتی به خودرو ها و تاسیسات محل مورد حمله وارد گردید.
بنابه گزارش همین منبع،آزمون تبدیل وضعیت برق امروز به صورت همزمان در سراسر کشور بجز  0استان برگزار گردید .آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شرکت های برق توانیر دو مرتبه
به تعویق افتاده بود.
آزمون تغییر حالت اشتغال شرکتهای توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،کردستان ،لرستان و زنجان به زمان دیگری که متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد موکول شده.
این منبع افزود :قبال اعتراضاتی در خصوص عدم برگزاری آزمون برگزار شده بود ولی هنوز مشخص نشده است که به رگبار بستن محل برگزاری آزمون در استان خوزستان در راستای اعتراض به
برگزاری بوده است یا نه .موسسه آموزشهای صنعتی آب و برق متولی و مجری برگزاری این آزمون در کشور بوده و هماهنگی برقراری امنیت حوزه آزمونی نیز برعهده آنها بوده است.

