
  

 ١٣٩٧ بهمن – ايران روزشمار رويدادهای کارگری در

  خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

  کلن –تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

 )١١ (  

  حوادث محيط کار           و تعطيلی کارخانجات و شرکت هااخراج ها             حقوق های عقب افتاده            مطالبات و مبارزات کارگران     

  

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

 ارهمش ختاري شهر حداونام 
 رديف

بودند  ماموران امنيتی که برای بازداشت سپيده به خانه پدری سپيده مراجعه کردهصبح امروز 
با ضرب و شتم شديد و بدون هيچ ماموران . برادر سپيده مواجه شدند با مقاومت مهدی قليان

 ) ١(  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند حکمی وی را هم به همراه سپيده

  ١ ٩٧بهمن ١ اهواز -  ٢

  دومين روزبرای  ماه حقوق ٨تجمع کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به عدم پرداخت 

 

  ٢ " " " لوشان شهرداری ؟

امل تعداد زيادی نيروی مسلح بوده که ح اترول!!؟ما شين پ پانزده  مشبدقيقه ا ٢٣/۵۵ساعت 
 اده اندبخشی حمله ور شده واسماعيل بخشی را به مکان نامعلومی انتقال د به خانه اسماعيل

 ٣ " " " شوش فعال کارگری  ١

 لباتاطجود اين که سه ماه از فروش اين شرکت می گذرد، اما از محل فروش آن هنوز مبا و
 اخت نشدهان پردگرارک

 ٤ " " "  البرز شرکت قفلکار  ؟

رت خالی برای استخدام ما در نظر زردها" مقابل وزارت نيرو جمع شدند/چرا چا کاله "
نفر در سراسر کشور هستيم که  ۴١١٠ميگويند آنها اند،  وضع استخدامی خود شدهنميگيرند؟

 ريمدر بالتکليفی به سر ميب عليرغم پيگيريهای متعدد، هنوز

های فشار قوی اپراتورهای پست ٣٠٠
 برق

  ٥ " " " چندين شهر

اعتراض انها به / اعتصاب کارکنان پيمانکاری فضای سبز انديمشک مقابل فرمانداری اين شهر
 نداشتن بيمه و عدم دريافت حقوق بعد از هشت ماه

  ٦ " " " انديمشک پيمانکاری فضای سبز ؟

و بازداشت تعدادی از آنها توسط نيروی  ودین در ورسدود کردبا متجمع جوانان جويای کار
 سرکوبگر انتظامی در عسلويه

  ٧ " " " عسلويه جوانان جويای کار ؟

از  کيهر . دربرابر تبديل قرارداد دائمی به موقت/نگرانيها ادامه داردکارگران مقاومت 
 .ندربکاطل یتومان از شهردار ونيليم ٣٠تا  یکارکارگران بابت حق سنوات و اضافه

  ٨  " " " نيشابور شهرداری ٣٠٠

تا حق خود نگيريم ؛ از  :دندصدها بازنشسته ؛ بار ديگر مقاوم و استوار برحق خود پای کوبي
 سال وعده و وعيد داديد؛ ديگر تحمل نمی کنيم ۴٠پای نمی نشينيم. 

  ٩ " ""  چندين شهر بازنشستگان ؟

  ) ٢خته و آن را محکوم نموده ( وخته" پرداطی بيانيه ای به نقد و افشای اهداف "طراحی س
 

  ١٠ " " " تهران حدوا سنديکای شرکت ؟
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  تعداد شرح و مالحظات  
  کارگران

 ارهمش ختاري شهر حداونام 
 رديف

  ١١ ٩٧بهمن  ١ تهران گروه اتحاد بازنشستگان ؟ ١٠فاه گرد هم می آييم. قرار ما ساعت وزارت کار و ر بهمن در مقابل ٢فردا 
دستمزد پرسنل  :پرسنل متوقف شد ۶٠تنها بيمارستان شهر صنعتی البرز با دستکم  ليتفعا

 .سال پرداخت نشده است و کادر درمانی مطالبات مزدی معوقه دارند ٢ماه تا  ٢رستان از ابيم
 ١٢ " " " البرز -وين قز ارستان رحيميانميب  ٦٠

 ١٣  " " "  شوشتر  روناشرکت نئوپان ک  ٤٠  اخراج شدند یبه صورت جمع قرارداد بعلت اتمام مواد اوليه و پايان کارخانه اين کارگرچهل 
 ليبه دل و در اعتراض به اخراجش از کار ینشانراغب که با لباس آتش یزرتشت احمد

: اعتراض حق من است، با شعارهای ، یاسيس انياز زندان شيهاتيو حما یمدن یهاتيفعالک
 اريشهر یفرماندار یجلو نمی پذيرم، س می گيرم و ظلم راآزاديخواهی جرم نيست، کارم را پ

  ..آزاد شد يیبعد از چند ساعت بازجوو  رفته بود بازداشت شد

 ١٤  " " "  شهريار  کارگر آتش نشانی  ١

 ١٥  " " "  بهبهان  خليج فارس پااليشگاه بيد بلند  ؟  اعتصاب و تجمع کارگران
افسار رديگر اانه بان، با يورشی وحشيدژخيمان شکنجه گر جمهوری اسالمی سرمايه دراير

 ) ٣! ( گسيختند
 ١٦ " " " خارج کشور نهادهای همبستگی ...  ؟

  ١٧  " " "  خارج کشور  اتحاد بين المللی  ؟  اشت اسماعيل بخشی و سپيده قليان را محکوم می کنيمسوخته" و بازد نمايش "طراحی ) ٤( 
مزدی  ،مهرماه زا آنها .رمانداری تجمع کردندپرداخت نشد؛ مقابل ف بادانینشانان آ دستمزد آتش

 تاخير افتاده است ماه است به ١١اند و حق بيمه آنها حدودا  دريافت نکرده
  ١٨ " " ٢ آبادان آتش نشان ها ؟

زنان در  .برابر وزارت کارخيابان آزادی ردگزارشی از تجمع امروز بازنشستگان در تهران 
دولت، بس مجلس،  ندارد!شکنجه، مستند، ديگر اثر  :رشعابا  صف مقدم اين تظاهرات بودند.

 با    ) ٥( است فريب ملت!

 ١٩ " " " تهران بازنشستگان  ؟

شهرداری در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شهرداری، جمعی از پيمانکاران 
  ل شورای شهر تجمع کردنددر مقاب

  ٢٠  " " "  تهران  پيمانکاران شهرداری  ؟

دست به حقوق معوقه خود  کساليراض به حدود مدتها است در اعت مارستانيب ينا کارکنان
ميليارد تومان فروخته شد که برابر کل بدهی  ١٢٠سرانجام بيمارستان به مبلغ  .زنندیتجمع م

  ه به کارکنان است!بيمارستان از جمل

  ٢١  " " "  کرج  بيمارستان خمينی  ٣٠٠

. اری مرکزی ی بروجرد روبروی درب شهردشهردار کارکنان چهارمين روز متوالی از تجمع
 .ضی بر پا داشتندد تجمع اعتراوعقب مانده خ ماه حقوق ٩ در اعتراض به عدم دريافت

  ٢٢ " " " بروجرد شهرداری ؟

 ٢٣  " " "  ورامين  چرمشهر  ٣  .نفر جان باختندودو نفر مصدوم کيحادثه  نيدر ا. بخار گيدر دکارگرسه سقوط 

 راض به اخراج خود ااخير در اعت که طی دو روز شرکت اين ران اخراج شدهشماری از کارگ
کارگران در مقابل  اينشدند. نيروهای انتظامی بازداشت به تحصن زده بودند؛ توسط  دست

کردن درب ساختمان اعتراض  ا مسدودبدمات اشتغال اين شرکت ساختمان مديريت کار و خ
 .شدندنيروهای انتظامی بازداشت  پی آن توسطخود را به گوش مسئولين رساندند و در 

 ٢٤ " " " عسلويه پتروشيمی پارس  ؟

حقوق هشت  قيو تعو مهيدر اعتراض به نداشتن ب مشکيسبز  اند یاز کارکنان فضا یجمع
  .شهرستان تجمع کردند نيا یماهه مقابل فرماندار

  ٢٥  " " "  انديمشک  کارکنان فضای سبز  ؟
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  تعداد شرح و مالحظات  
  کارگران

 ارهمش ختاري شهر حداونام 
 رديف

خته شده و مبلغ آن ن فروتوما ونيليم ١٠٠و  ارديليم ٢به مبلغ ماه است که  ٣شرکت حدودا  نيا
 نيسازمان تام یمختلف از سو یها یکارشکن ليبه دل یول باشديم یدر حساب سپرده دادگستر

  .نشده اند ی از آنل مبلغصوو هکارگران تا کنون موفق ب نيقزو یو بانک مل یاجتماع

  ٢٦  ٩٧بهمن  ٢  زوينق -البرز  شرکت قفلکار  ؟
  
  

  ٢٧ " " ٣ اهواز نشريه گام ؟ ) ٦(  ختهز پيش سوباره طراحی انشريه گام دراطالعيه ی 
در اعتراض  با پهن کردن سفره های خالی مقابل ساختمان شهرداری هردارینيروهای ش تجمع

 . ايا وارد سومين روز شدمزو حقوق  ماه ٦ داخت نشدنربه پ
 ٢٨ " " " مريوان یدارشهر  ؟

خت مطالبات مبنی دراعتراض به نداشتن قرارداد وعدم پردا کشتارگاه بجنوردکارگران 
  ت به اعتصاب زدند.چند ساعتی دس،برای ٩٥ز سالماه ونيزمبالغی ا بربخشی از حقوق دی

  ٢٩  " " "  بجنورد  کشتارگاه  ؟

تصاب در اع چند روز است که و اری بيجارپرداخت نشده است.شهردران حقوق کارگ ماه٥تا ٤
تی نداده اند، بلکه به بالکوت هستند.مسئولين شهری نه تنها به مطالبه و اعتراض کارگران اهمي

  پرداخته اند. و سانسور خبری آن

  ٣٠  " " "  بيجار  یدارشهر  ؟

  ٣١  " " "  دانآبا  شهرداری  ٢٠٠٠  سريالی اعتراضی تجمعاتپس از کارگران  از حقوق وحق بيمه معوقه جمعیپرداخت بخشی از
  ٣٢  " " "  خمينی شهر  کار ساختمانی  ٢  کارگر ٢ريزش ديوار و مصدوميت 

  ٣٣  " " "  چرمشهر -ورامين   شهرک صنعتی  ٣  نفر جان باختند ٢/نيبخار در چرمشهر ورام گينفر در د ٣سقوط 
  ٣٤  " " "  قم  د کننده موادشيميايیه توليکارخان  ١  متری ١٢يک مخزن  ساله به علت سقوط به داخل ٣٢کارگر  يت يکمصدوم

ت تحت دش "به اند، انجام دادهدرباره فرزندانشان  هايی که خانواده سپيده قليان به دليل مصاحبه
نواده اش وتاهی به خاسپيده قليان در تماس ک .اند هستند"، و تهديد شده نهادهای امنيتیفشار 

 می شود ره اطالعات اهواز نگهداریادادر  داده که اطالع

  ٣٥ " " " اهواز ده سپيده قُليانخانوا ؟

ق واه حقم٧به عدم پرداخت ادامه اعتصاب واعتراضات کارگران شهرداری لوشان دراعتراض
  ماه حق بيمهين وچند

 ٣٦  " " "  لوشان  شهرداری  ؟

 یليون رو ندادن و خو سنوات و پاداش هام یدياز حقوق و ع یبه بعد مقدار٩۵ما از سال 
  )٧( ميدينم گنيراحت م

 ٣٧  " " "  گندمان  رداریهش  ؟

دراعتراض به  ن شهرداری بروجرد به اعتصاب وتجمعشانابرای پنجمين روزمتوالی،کارگر
  حقوقشان ادامه دادند. ماه٩عدم پرداخت 

 ٣٨  " " "  بروجرد  شهرداری  ؟

اخت دعدم پراعتراض به  گان دركارگران فضای سبز و خدمات شهردارى شادتجمع جمعی از 
 ماه اخير مقابل شهرداری ٢ق معوقه حق بيمه و حقو

 ٣٩ " " " شادگان شهرداری  ؟

 یهاپست یاپراتورها ندگانيو نما ريسازمان توان رو،ين تجمع روز دوشنبه مقابل وزارت یدر پ
 تيوضع ليو تبدتوافقنامه، چند و چون جذب  نيامضا کردند. در ا یابرق، توافقنامه یفشارقو
  آزمون لغو شد مشخص شده است. رويوزارت ن یخال یهازردها با استفاده از چارتکاله

اپراتورهای پستهای فشارقوی   ؟
  )اله زردهاک(برق 

  ٤٠  " " "  چندين شهر

از بازنشستگان در مقابل مجلس در اعتراض به پاسخ نگرفتن در  یتجمعامروز  ١١٠٠ساعت 
  رفتل گمورد مطالبات شان شک

  ٤١  " " "  تهران  بازنشستگان  ؟
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  تعداد شرح و مالحظات  
  کارگران

 ارهمش خريات شهر حداونام 
 رديف

    ٩٧بهمن  ٣  شوشتر  کارخانه نئوپان  ؟  شوشتر یکارون مقابل فرماندار کارگران اخراج شده شرکت نئوپان یتجمع اعتراض
سراسر کشور در  در خود مراهانتان البرز مانند ديگر هبازنشستگان و شاغلين فرهنگی اس ام

حقوق های چندين برابر زير  راگير و کار آمد و همچنينه درمان فدسترسی ب اعتراض به عدم
مردم و در اعتراض به بازداشت  به خصوصی سازی ها و غارت منابع اعتراض خط فقر، در

م کنار هتحد و هم بسته در عی، ماجتما ه برای فعالين صنفی ور موجام غيها و صدور احک
ده های فريبکارانه ديگرسپری شده . زمان وعخگو باشندپاس مسوالن بايد .تجمع خواهيم داشت

 –کرج  -وزش و پرورش استان البرزره کل آمداصبح ا ١٠بهمن ساعت  ۴است. ديدار ما: 
 .ستگان ايرانای بازنش_شور ايرانسراسری بازنشستگان  عظيميه _اتحاد

  ٤٢ " " " برزن الاستا یتگان و شاغلين فرهنگنشسباز ؟

 ٤٣  " " "  بردسکن -شهرآباد   معدن ...  ١  رکا نيکارگر جوان ح کيدست قطع 
 ٤٤  " " "  کاوه –ساوه   کارگران دو شرکت سيسرو  ١١  مينی بوس سرويس کارگرانکارگر به علت تصادف دو  ١١مصدوميت 

 ٤٥  " " "  مشهد  تمام ساختمان نيمه  ١  براثر سقوط به  داخل چاله آسانسور انساليم رگرکا ديشد تيمصدوم
مطالبات خود، اقدام به آورده نشدن خرم آباد در اعتراض به بر جمعی از معلمان و فرهنگيان

 ردندک ع اعتراضیبرگزاری تجم
 ٤٦ " " ٤ خرم آباد معلمان  ؟

نشاه مختلف از قبيل اصفهان، کرج، کرما ایشهره جمعی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در
ی دند:بيمه تکميلمعلمان مطرح کر. مراجعه کردند ش و پرورشل آموزادارات ک ردبيل بهو ا

 تيسده کافی نرآمد است/ بيست درصد افزايش حقوق برای سال آينفعلی ناکا

  ٤٧ " " " چندين شهر معلمان ؟

  ٤٨  " " "  کرمانشاه  انفرهنگي  ؟  )٨( منزلت حق مسلم ماست شتيمعباشعار پرورشآموزش ومقابل اداره در انيجمع فرهنگت
شعار :  نيطنشجاع یها یبر البرز درود. در البرز انيفرهنگ یتجمع اعتراض یريشکل  گ

  لبرزان ااست انيتجمع فرهنگ در یبده روحان جواب  /یتورم ، گران، فالکت
  ٤٩  " " "  استان البرز  فرهنگيان  ؟

  ٥٠  " " "  اردبيل  معلمان  ؟  أموزش یتيفيک ین و بمعلما شتياسفناک مع تياعتراض به وضع درمعلمان  یجمع اعتراضت
نشدن مطالبات خود، اقدام به اصفهان در اعتراض به برآورده  انيلمان و فرهنگاز مع یجمع

  ) ٩(   ق فرزند ايرانحبا شعار: آموزش رايگان، د.دنکر یتجمع اعتراض یبرگزار
  ٥١  " " "  اصفهان  معلمان و فرهنگيان  ؟

نشدن مطالبات خود، اقدام به اصفهان در اعتراض به برآورده  انيهنگلمان و فراز مع یجمع
  دندکر یتجمع اعتراض یبرگزار

  ٥٢  " " "  خرم آباد  معلمان و فرهنگيان  ؟

نامه خواستار توقف کشتار کولبران کرد در مناطق  کيردن از دو هزار نفر با امضا ک شيب
و  یمرزبان یروهاين یاز سو الميه، و اکرمانشا ،یغرب جانيکردستان، آذربا یهااستان یمرز

بلکه از  ستند،ين یکولبران نه تنها قاچاقچ«نامه آمده است:  نياز ا یبخش در.اران شدندسپاه پاسد
معاش، تن به کار سخت و  صرفا جهت امرار، و نبود شغل، فقر مطلق ،یناچار یرو

آنان اند. اگر دولت داده یزمناطق مر یخطرناک کوهستان اريبس طيشرادر  یکولبر یرانسانيغ
  »شناخته است؟ تيرسمرا به  یکولبر ،یکارت کولبر دورچرا با ص ند،دایم یرا قاچاقچ

  ٥٣  " " "  چندين شهر  کولبران  ٢٠٠٠

  مطالبات خود افتيهفت تپه جهت در شکريازنشسته در شرکت نتجمع و اعتراض کارگران ب

  

  ٥٤  " " "  شوش  بازنشستگان نيشکر هفت تپه  ؟



  ١٣٩٧ بهمن – نايرا گری درکار ایدهيدار روروزشما                                                                                                                             ٥

  

  تعداد شرح و مالحظات  
  نرارگاک

 ارهمش ختاري شهر دحاونام 
 رديف

اين شهر، برای چهارمين روز  هرداری، ساختمان شمريوان روبروی  کارگران شهرداری
تجمع اعتراضی برپا کردند و سفره  شان تراض به عدم پرداخت حقوق معوقهمتوالی در اع

 ر خيابان گستردنددی شان را خال

  ٥٥ ٩٧بهمن  ٤ نايومر شهرداری ؟

 ٥٦  " " "  آبادان  جوانان بيکار  ؟  یو گران یکاريآبادان در اعتراض به ب یريام ابانيتجمع جوانان در خ
ر تجمع های ر چندين شهبازنشسته د غل ولی، تعدادی از معلمين شابه دنبال فراخوان های قب

تواما به گوش  ها جمعی در اين توکراتيک و سياسمد عارهای صنفی،ضی برپا کردند. شاعترا
ر قالب ه شکنجه و مستندسازی که دب، اعتراض کارگران زندانی می خورد. آزادی معلمان و

يگان، ز جمله آموزش راالبات هميشگی فرهنگيان افرياد می شد، در کنار مط شعارهای مختلفی
 وبازنشسته  معلمان شاغل وی شتموزش، بهبود وضعيت معيسازی آ کااليی هدادن ب پايان

های امروز  جمعتور را در تراض به فقر، تورم و گرانی عمده ی خواست های فرهنگيآن کشعا
کرج، کرمانشاه، اردبيل،  ن،اين تجمع ها امروز از جمله در شهرهای اصفها .تشکيل می داد

 .زار شدخرم آباد برگ

 ٥٧ " " " چندين شهر معلمين  ؟

نامه  ٩۴سال  که دران استان لرست در »يت درودفارس«ی کارخانه گران پيمانجمعی از کار
کرده و خواهان بازگشت به کار و پرداخت  تجمعارخانه کمقابل روزبازخريدی آنان زده شده، ام

 هستند.معوقات خود 

  ٥٨ " " ٥ دورود کارخانه فارسيت ٣٤

 یاخالل در نظم عمومکه به اتهام  علی نجاتی یتيامن ريدادسرا در ارتباط با پرونده غ راً ياخ
  کرده  ليتبد یتومان ونيليم ۵٠ قهيتومان به وث ونيليم ۴٠شده، قرار بازداشت را از  ليکتش

 ٥٩  " " "  شوش  فعال کارگری  ١

 ليهفت تپه دراعتراض به ادامه بازداشت اسماع شکرياز  کارگران ن يیاعتصاب و تجمع بخشها
  مايصدا و س یو پخش مستند ساختگ یبخش

 ٦٠  " " "  شوش  شکر هفت تپهع نيمجتم  ؟

 ماکان درکارگری ک يم زاده، اين فعالبازداشت بهنام ابراهبه يک ماه و نيم از نزديک  با گذشت
اين حال در پی  است بشده اصادر  ديماه قرار وثيقه وی ٢٩بازداشت به سر می برد. در تاريخ 

 اند. دهکر يریزادی وی جلوگو آقه تاکنون از قبول وثي ابراهيم زاده مسئولينمراجعه خانواده 

 ٦١ " " " تهران ارگریل کفعا  ١

  ٦٢  " " " حکيميه –تهران  کار ساختمانی ١ رداریساله به علت ريزش آوار هنگام گودب ٤٣کارگر  يک فوت
چندمين بار در  وس ماندگار ،برایسير ط صوصیبخش خاعتصاب شرکت اتوبوس رانی 

 .ندبه اعتراض زدست ی داعتراض به پرداخت نشدن يارانه دولت
 ٦٣ " " ٦ مشهد طوسی سيرشرکت اتوبوسران  ؟

مقابل ساختمان قطار  با تجمع مطالباتبه عدم پرداخت ماه ها  اضدهمين روز در اعترياز برای
تا مقرر شد   هایزنيپس از را  شدند. یرهار شان قطسازم سيبا رئ داريخواستار د ، یشهر
 :گفتندکارگران  اما.پرداخت شود قه طالبات معوز مق ابهمن ماه  برابر با دو حقو انيپا

محل اض خود را به عده ها ، اعترو در صورت محقق نشدن و ستينان باقاعتراض ما همچ
  برد. ميکارگاه پروژه خواه

  ٦٤  "" "   وازها  قطار شهری (شرکت کيسون)  ؟

 حقوق ماه٩ت به عدم پرداخ دومين هفته اعتصابشان در اعتراض بروجرد یکارگران شهردار
  مع مقابل فرمانداری بروجرد آغاز کردند.تجبا را 

  ٦٥  " " "  بروجرد  اریشهرد  ؟
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  تعداد شرح و مالحظات  
  نرارگاک

 ارهمش ختاري شهر دحاونام 
 رديف

ازطرف اداره فريمحمد خن شکر هفت تپه وبازداشتمجتمع نياحضار تعدادی از کارگران 
  اطالعات شوش

  ٦٦  ٧٩همن ب ٦  شوش  ر هفت تپهنيشکمع مجت  ؟

ن دانمارک به دستگيری اسماعيل لماپارشماری از سازمانها ، رهبران اتحاديه ها و نمايندگان 
 نداعتراض کرد انيبخشی و سپيده قل

سازمانها و زاب وحرهبران ا ؟
 اندگان پارلمنينما

  ٦٧ " " " کدانمار

.  ماهه خود ٦زدی ات ممعوق همين روز تجمع کارگران شهرداری مريوان در اعتراض بشش
رای اسالمی . ما شو ی ودارحراست شهر يوان توسط رئيستهديد کارگران اعتصابی شهر مر

 ا؟رچ عب و وحشتر حقمان را ميخواهيم. تهديد و

 ٦٨ " " " مريوان شهرداری  ؟

  ٦٩  " " "  سرابله  کانال فاضالب شهری  ١  یکانال فاضالب شهربدنبال سقوط درمجروحيت يک کارگر
 هر اراك به علت سقوط يك لوله فلزيش یهاابانير در يكي از خكا ساله در حين ۴٠رگري اك

  .داد جرثقيل، جان خود را از دست يك از
  ٧٠  " " "  اراک  -   ١

مستقيم  هدف شليک ردشترش س ز کولبران در ارتفاعات مرزی قلعهيش جمعی اچند روز پ
ساله  ٢٣ »دیمحم سوران«لبر به نام ی شليک اين نيروها، يک کو هر نتيجقرار گرفتند و د

 ی پا زخمی شد فرزند رسول از ناحيه

  ٧١ " " " شتسرد کولبران ١

و درمان در خارج از زندان، د خو ياز مبرم علی نجاتی به مراجعه به پزشك معالجغم نيرعل
سنديكای کارگران  ين كارگر عضوروند درمان ا با مانع تراشی از پيگيريدادستانی انديمشك 

 .دي كنمری كر هفت تپه جلوگينيش

 ٧٢ " " ٧ انديمشک دادستانی  ١

پرداخت  نسبت به عدم منه دارشاندر ادامه اعتراضات دا ازکارگران پروژه قطارشهری اهو
 مع کردند.تمان قطار شهری اهواز تجمقابل ساخ فرزندانشان لبات همراه بامطا

  ٧٣ " " " اهواز قطار شهری (شرکت کيسون) ؟

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها شهری  تخش خدمان بگرابرای دومين روز متوالی، کار
 ی کردند.واز جمع آوری زباله ها از سطح شهر خوددار هستندحقوق،دراعتصاب 

 ٧٤  " " " سروآباد شهرداری  ٤٧

 فرمانداری اين شهر زدند. به اجتماع اعتراضی مقابل جمعی از رانندگان تاکسی خمين دست
ان ساماندهی تی اعتراض داشتند و خواهنينتری اها یکسافعاليت ت تجمع کنندگان نسبت به

 بجايی مسافران شدنداج درست اين شبکه

  ٧٥ " " " خمين رانندگان تاکسی ؟

پيش در اعتراض به  روزسيمان ايران (سيمان تهران) چهار  درانندگان بزرگترين کارخانه تولي
 مان کيسهيگان حمل سدنانر زامروهای حمل و نقل دست به اعتصاب زدند.  پايين بودن کرايه

رانندگان در اعتصاب به سر ميبرند اضر تمامی و در حال حنيز به اين اعتصاب ملحق شدند  ای
 يکنندمحمل بار خود داری های به حق خود از  رسيدن به خواسته او ت

 ٧٦ " " ٨ بجنورد نه سيماکارخان  .؟

  هيفرمان انباير خشده د یآوار در محل گودبردار زشيپس از ر دو کارگرمرگ 

  

  ٧٧  " " "  فرمانيه –تهران   کار ساختمانی  ٢
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  دداتع شرح و مالحظات  
  کارگران

 ارهمش ختاري شهر دحاوم نا
 رديف

ک آسانسور درون چاه هب داربست در طبقه سوم ساختمان یاز رو ساله ٢٤ینکارگر ساختما
  شد. یو یسقوط کرد که موجب شکسته شدن هر دو پا

در دانشگاه ره کا مهيمان نختسا  ١
  شاپور یجند

  ٧٨  ٩٧بهمن  ٨  دزفول

بدون  دياس یبطر یحاو سهيبه خاطر برداشتن ک یت شهردمام خانجا در حال یپاکبان آبدانان
  شد. یدست دچار سوختگ هياحدرپوش از ن

  ٧٩  "" "   آبدان  هرداریش  ١

 شهرای روشن مااعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان، مقابل ساختدررانان  تجمع اتوبوس
 . شکل گرفت

  ٨٠ " " " مشهد رانندگان اتوبوس ؟

دراعتراض به عدم  ندی شاپور اهوازشگاه علوم پزشکی جدانعه وکنان زيرمجمجمعی از کار
دن کارانه ها دست به تجمع شن له پرداخت حق مناطق مرزی و به روزز جمالبات اداخت مطپر

 د.زدن مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

نشگاه علوم پزشکی جندی اد  ؟
 شاپور

 ٨١ " " " اهواز

اشت منزل پدری خود بازد ديماه در ٣٠صبح روز يکشنبه مهدی قليان برادر سپيده قليان که 
 موقت آزاد شد ميليون تومانی به صورت ١٠٠با سپردن وثيقه  د،بو شده

  ٨٢ " " " اهواز يده قُليانر سپبراد ١

ی و خبر حضور اسد بيگی در بخشيل مجدد اسماع بازداشتبه اعتراض  در بدنبال اعتصاب
ز ن را احضار و مورد بازجوئی قرار داد. از کارگراتعدادی ا اداره اطالعات شوش، شرکت 

ايمان دند . ری بومحمد خنيفر و ايمان اخضری از نماينده های مجمع کارگ ار شدگانجمله احض
معلومی منتقل شده ناان به مکخنيفر ا محمد ام اخضری آزاد گرديده و در محل شرکت ديده شده،

 . ه استد شدآزا يليون تومانیم ٥٠٠يقۀ ثلی سپس با وو است

 ٨٣ " " " شوش نيشکر هفت تپه  ٢

دادند شان ادامه عتصاببه ا ماه حقوق٩به عدم پرداخت دراعتراض بروجرد  یکارگران شهردار
 ومقابل فرمانداری ويژه اجتماع کردند.

  ٨٤ " " " وجردرب رداریهش ؟

ادامه  به مطالباتشانبرای دستيابی اهواز یمقابل ساختمان قطار شهربه تجمعشان کارگران 
پرداخت کرده اند که  راگريحقوق دماه  ٢ زيوق و روز گذشته نقحماه  ٢هفته گذشته  دادند.

 ارند!ب دطل ماه ديگر ١٥نوز ولی هپرداخت شده  ٩٦مهرماه سال  اتران کارگمعوقات 

 ٨٥ " " " اهواز ون)کيسکت شهری (شر راقط ؟

ماه حقوق  ٣ دراعتراض به عدم پرداخت  اندشتست يیآب و فاضالب روستا یمانيپ کارگران
وع موض نيبه ا زين مانکاريو پ شيده ودرمحوطه اين اداره تجمع کردند.ازکارک شان دست

و  یمرخص نيا که بقه سنواتسا سال و انيپا یو مرخص یديع نيندارد. عالوه بر ا یجهوت
 .شوند یه حقوق محسوب ميپا کيت خود هر کدام نواس

  ٨٦ " " " دشتستان الب روستايیاداره آب و فاض ؟

يک ماه وازمسئولين سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه پس از زنشسته علی نجاتی کارگربا
  روز درمان مرخص شد.٥برای  دانزن تحمل

  

 ٨٧  ""  "  شوش  نيشکر هفت تپه  ١
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  تعداد شرح و مالحظات  
  کارگران

 ارهمش ختاري شهر دحاونام 
 رديف

و وعده  توسط آموزش و پرورش یسيحق التدر یروين ورته صعدم جذب ب در اعتراض به
 .خوزستان تجمع کردند یاراستاند لقاب، مهای توخالی

 ٨٨ ٩٧بهمن  ٨ باغملک نیيش دبستامربيان پ  ؟

ماه حقوق ٤عدم پرداخت  اضشان را نسبت بهتراع لياستان اردبر د ميکورائ یشهردار کارگران
 ی کردند.ه اسانحق بيمه ،رماه حق اضافه کاری وچندماه  ٦،

  ٨٩ " " " کورائيم شهرداری ؟

نبال وعده پس ازيک هفته بد وانيمر یکارگران شهردارضی عتراخاتمه اعتصاب وتجمعات ا
 مطالباتشان تداخپر کانیقطره چ

 ٩٠ " " " يوانرم یشهردار  ؟

و زوج طرح  ز رانندگان وانتبار نسبت به عوارض ورود به طرح ترافيک و همچنيندی اتعدا
 شورای شهر تجمع اعتراضی برگزار کردندساختمان بل مقافرد 

  ٩١ " " ٩ تهران بار وانترانندگان  ؟

ات پرداخت معوقو  کشتارگاه ينازگشايی اخواستار بری مقابل استاندا با برپايی تجمعکارگران 
 راننزديک به چهار سال است تعطيل شده و بيش از صد نفر از کارگ . اين واحددندخود ش

 است نشدهاکنون پرداخت کار اخراج شده اند و حقوق و مزايای هيچکدام ت زن ار آشاغل د

 ٩٢ " " " رشت ک خزرکشتارگاه پرند  ١٠٠

 خواسته خود را توجه به بنریوی بر ر ستریگقابل داددر تجمع خود م معترض کارگران
 دندشرکت اعالم کراز فروش  تسريع در تعيين مطالبات، از مبلغ حاصلو  تی کالت معيششم

  ٩٣ " " " قزوين –لبرز ا شرکت قفل کار ؟

 ٩٤ " " " رجک فعال کارگری    ١ ت شدپروين محمدی فعال کارگری و نايب رييس اتحاديه آزاد کارگران بازداش
  ٩٥ " " " رجک ریارگفعال ک  ١  ی بازداشت شده، فعال کارگرزادجعفر عظيم 

ر شکنجه مجدد ری" در مقابله با "خطم فوای خواستار "اقدا اطالعيه الملل با صدور بينعفو 
 و سپيده قليان، شده است بخشیاسماعيل 

 ٩٦ " " " لندن عفو بين الملل  ١

قابل کارگران زندانی در ايران، م دیآزادفاع از المللی کارگری در  ند تشکل بيننمايندگان چ
 در لندن حضور يافتند راناي سفارت

های بين المللی نمايندگان تشکل ؟
 ارگریک

  ٩٧ " " " نلند

ماه مطالبات  ٧از سيستان و بلوچستان شهرستان کنارک کارگران شهرداری زرآباد واقع در 
سبز  تی و فضایختلف خدمای مبخشها خبر دادند.اين کارگران که در دمزدی پرداخت نشده خو

پرداخت نشده  سه سال پيش ساير مزايای مزدی آنها نيز ازويند: يگ، مهستند کار مشغول به
 استافتاده  قه آنها چندين ماه به تعويدر عين حال حق بيمست. ا

 ٩٨ " " " کنارک –زرآباد  شهرداری  ؟

و جمعی از  ان بوکان،رستران شهعی از تاکسی داشهری اهواز، جم از کارگران قطار جمعی
 شدند اضی خواستار رسيدگی به مطالبات خودعاتی اعترتجمدر  انديمشکتراورس  پرسنل

  ٩٩ " " " چند شهر يدی و خدماتیتول چند واحد ؟

 ح شهرت دستمزدشان همچنان در اعتصابند و زباله ها در سطپرداخ عدملت ع ان بهکارگر
 اند.اشته شده انب

 ١٠٠ " ""  مريوان شهرداری  ؟

دو کولبر را  اين جسد بيجان ای را گرفت.از قرار معلوم، جان دو کولبر جوان بانه گیزدامسر
که در اثر سرمازدگی به اغما فرو رفته بودند؛  اند نه پيدا کردهدر حالی در ارتفاعات نزديک با

  دبيمارستان جان باختن ولبر قبل از رسيدن بهاين دو ک

٢  
 

  ١٠١ " " " بانه کولبران
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  تعداد شرح و مالحظات

  نکارگرا
 ارهمش ختاري شهر دحاوم نا

 رديف
 تقريبا از ابتدای ی کارگران مجموعه شهرداری سی سختمطالبات مزد بخش زيادی از

ذر و حاضر دو ماه معوقات مزدی (آ آبان ماه پرداخت شده و در حال جاری تا ماه سالشهريور 
ميليون  ٣ زير افرادی که ولت، قرار بود تمامیت دبراساس مصوبه هيا. لب دارند) طماهدی 

اين کارگران شاغل در ولی شوند،  حمايتی بسته تتومان حقوق ميگيرند، مشمول درياف
 مانده اند ، از اين بسته حمايتی محرومندميکن دريافتکه حداقل مزد را شهرداری 

  ١٠٢ ٩٧بهمن  ١٠ ختسی س شهرداری  ؟

 ی سختکارهام درودهنگازبرای بازنشستگی ن ضروری زمامدت  طبق قانون غم اين کهرعال
  د!کننمي رمطالبهسال سابقه کا ٢٥از پرستاران  تماعیجسال است، اما برخی شعب تآمين ا ٢٠

 

  ١٠٣ " " " تهران پرستاران ؟

دست به تجمع  ماه مطالبات مزدی خود۴آهن در اعتراض به عدم پرداخت  راه لنجمعی از پرس
ا م«بود: که روی آن نوشته شده  ر دست خود گرفته بودندمع، بنری دتج در اين آنهازدند. 

يک ماهه آزمايشی داد سال کار هنوز با قرار ٢٠آهن (شرکت تراورس) بعد از حدود ل راهرسنپ
 »بيمه نداريم. نان نداريم به فريادمان برسيد ٩٣ازسال  ايم، تهوق نگرفماه حق۴يم،کار ميکن

 ١٠٤ " " " انديمشک هنراه آ  ؟

  ١٠٥ " " " اهواز (پيمانکاری کيسون)تروم کترش ٢٠٠ ماه مزد معوقه ١٨استمرار اعتراض کارگران متروی اهواز به 
بل اداره گان در مقانندنی و عدم رسيدگی به مشکالت راسيرادر اعتراض به کم کاری تاک
 .اکسيرانی دست به اعتراض زدندت

 ١٠٦ " " " بوکان رانندگان تاکسی  ؟

به سر خريدار کارخانه در زندان  .سازی تبريز نگران کننده است ماشين انهارخوضعيت ک
 . شده حقوق کارگران اين مجموعه بخشی از اموال فروختهبرای پرداخت  ورد ميب

  ١٠٧ " "١١ تبريز ماشين سازی ؟

کاران ازادی بی قيد و شرط هم والد بار ديگر ، در مقابل فرماندی برایروه ملی فکارگران گ
 ..…اعتراض نمودند داشت شده خوازدب

 ١٠٨ " " " اهواز د اهوازگروه ملی فوال  ؟

داد قرار کارگر پيمانکاری و شرکتی کشت و صنعت مغان به ١۵٠٠قرارداد  ديلتب دهوع
 ١٨٥٠مت ر ميليارد تومان لرزش داشته به قيهزا ٤. ضمناً اين شرکت که بيش از مستقيم

 شده!ار واگذ ميليارد تومان به بخش خصوصی

  ١٠٩ " " " دشت مغان و دامپروری مغان کشت و صنعت ٢٠٠٠

دادگاه  ١٠٢پرونده اش به شعبه دوم کيفری  جهت رسيدگی بهرگری ال کافع زانيار دباغيان
دباغيان  زانيار. همن ماه برگزار شودب ٢٣قرار است روز  او دادگاهاحضار شده است. نندج س

شکنجه های روحی و  ت نامناسب ترين شرايط وتح روز ٧٠به دنبال آخرين دستگيری به مدت 
 تده اسبو جسمی در سلوهای انفرادی محبوس

 ١١٠ " " " دجسنن فعال کارگری  ١

. کردند ای پخش اعترافات اجباری را محکوم نی در نامهن مدجمعی از زندانيان سياسی و فعاال
 ته سعی دارد که باوخس ی: "جمهوری اسالمی با ساخت سناريوی طراحدر اين نامه آمده است

ريشه مبارزه  وحيه وند، رشته ادا اشتی اعترافاتی عليه خود و ديگراناعالم اينکه اشخاص بازد
ار غير انسانهايی که با اين رفت برآن شديم به عنوانن رو طلبی در اين افراد را بخشکاند. از اي

 ايی چيزی از ارزشسطو نکنيم، اين رفتار قرو المی آشنا هستيم، اعالمانسانی جمهوری اس
 “.اشخاص کم نمی کند اين انسانی و حمايت جامعه از

ياسی و ان سندانيز زجمعی ا ؟
 فعالين مدنی

  ١١١ " " " تهران
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  تعداد ظاتحو مالشرح   
  کارگران

 ارهمش ختاري شهر دحاونام 
 رديف

هفت ر شکين ديکای کارگرانلی نجاتی، عضو هيئت مديره سنبا ع ديدار جمعی از کارگران،
 به سر می برد جیتپه، که جهت معالجه پزشکی در خارج از زندان، در مرخصی استعال

 ١١٢ ٩٧بهمن  ١٢ شوش فعال کارگری  ١

نواده اش برای دی ماه وآمادگی خا٢٩بتاريخ برايشثيقه ر وبهنام ابراهيم زاده عليرغم صدورقرا
 برد.رميربازداشت بسرشکنی مقامات قضايی، کماکان دتوديع بدليل کا

  ١١٣ " " " کرج فعال کارگری ١

اين وجود دادستانی دزفول و اداره اطالعات  ابشده است و حال اسماعيل بخشی بسيار وخيم 
  کردن بخشی امتناع ميورزند اش از آزادنواده خاو  از برای تحت فشار قرار دادن اواهو

  ١١٤  " " ١٣  اهواز -دزفول   فعال کارگری  ١

 ١١٥ " " " اهواز قطار شهری (شرکت کيسون)  ؟ ماه حقوقشان ١٦م پرداخت دراعتراض به عدران رگاکهيجدهمين روز تجمع 

برخی مطالبات مزدی، درحالی که مطالبات  درخصوص پرداخت های داده شده رغم وعده به
سال سنوات مطالبات دارند، هنوز  ٢٠نيز گذشته و برخی ديگر تا سقف  ماه ۴۴آنها از مرز از 
شده، هنوز  که اعالم ورشکستگی ٩۴برند. کارخانه از فروردين سال  به سر می يفیبالتکل در

  مطالبات کارگران را نداده است

  ١١٦  " " "  ردجبرو  کاشیسامان کارخانه   ؟

 جنگی اطقبه عدم پرداخت حق مندراعتراض  وباوی رونکا ستانشهر نايفرهنگ جمعی از
 .کردندز تجمع در اهوا تانان اداره کل آموزش و پرورش خوزسساختم مقابل

  ١١٧ " " " کارون و باوی فرهنگيان ؟

مطالباتشان دست به  ماه ١٢ اعتراض به عدم پرداختدر  ريو سد چمش هروگاينپروژه  کارگران
 دند.ز،ناراسچگ نداریتجمع مقابل فرما

 ١١٨ " " ١٤ دوگنبدان –گچساران  سد چمشير  ١٠٠٠

  ١١٩ " ""  اهواز قطار شهری (شرکت کيسون)  ؟ باتشانبه عدم پرداخت مطال نسبت روز ٢٢ از پس کارگرانراضی تجمعات اعت ادامه سريال
 ١٢٠ " " " تهران کارگاه ساعت سازی  ٧ سازیتش سوزی کارگاه ساعت وکارگرجوان درحادثه آسوختگی هفت کودک کار 

 یکش کانال وژهپر یانال حفارشهرستان بر اثر افتادن در ک نيا اله شبکه فاضالبس ٤٥رگر اک
 .ادجان خود را از دست د مارستانيب

  ١٢١ " " " خوی شبکه فاضالب ١

 ١٢٢ " " " مبارکه د مبارکهايستگاه راه آهن فوال  ١ ين کار،جانش را ازدست داد.بدليل گيرکردن بين دو واگن ح يک کارگر

معوقه  قوقکارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس انديمشک در اعتراض به سه ماه ح
  .هستند صابتخود در اع

 ١٢٣  " " ١٥  انديمشک  راه آهن زاگرس  ؟

 از دست شهر اين بهمن ٢٢ ندامي در عتجم با آبادخرم در اينترنتی و شخصی تاکسی رانندگان
 درآمد، بودن پايين به  به اعتراض در اعتصاب و تجمع اين. کردند اعتصاب و کشيده کار

  باشدمی نترنتیيا یهاتاکسی  و شخصی مسافربرهای

 ١٢٤  " " "  خرم آباد  رانندگان تاکسی  ؟

 اين. هشادسرگ اینامه در دستمزد ماه ١۵ پرداخت عدم به نسبت کهير سد کارگران اعتراض
 چندين کارفرما که اندبوده خود معوقه دستمزد دريافت خواهان نيز پيش ماه هشت کارگران

  .بود کرده اخراج به تهديد را بقيه و جراخا اعتراضی تجمعی برگزاری علت به را کارگر

 ١٢٥  " " "  چابهار  شرکت جهان کوثر -کهير  سد  ؟
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  تعداد شرح و مالحظات  
  رانگکار

 ارهمش ختاري رهش دحاونام 
 رديف

دريافت مزايای عيدی و  همچنين عدم حقوق و ماه ٤در اعتراض به عدم دريافت کارگران 
  .ندپاداش تا آخر اسفند ماه، تجمع کرد

 ١٢٦  ٩٧بهمن  ١٦  هرمزگان - احمدآباد  نيروهای تراورس  ؟

اداری، تجاری و تفريحی  جمعی از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع چند منظوره
  .نمودندمعوقه تجمع اعتراضی بر پا  ، در اعتراض به هفت ماه حقوقآيسان 

 ١٢٧  " ""   تبريز  يسانت مجتمع آپروژه ساخ  ؟

 ١٢٨  " " "  دزفول  ساختمان نيمه کاره  ٤  شدند.ساختمانی مصدوم  جوان داث چهار کارگرساختمان در حال اح يک بر اثر ريزش سقف
درشعبه  ی عضوهيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحددادگاه تجديدنظرداودرضوامروز 

اين عضوسنديکا، ضمن رداتهام يکبخت وکيل آقای صالح ن .رديدرگدادگاه انقالب برگزا٣۶
ازفعاليت های سنديکايی رضوی دفاع کردند و شرکت درمراسم اول ماه مه و  ع وتبانی ،تمااج

تبرئه موکلشان را مطالبات مسکن و حداقل دستمزد را خالف قوانين ندانسته وازدادگاه  پيگيری
انقالب به دليل فعاليت های  اهدگدا٢۶به وی شعی ازسدوخواستارشدند. داودرضوی دردادگاه ب

  .ل حبس تعزيری محکوم شده اندسا۵به سنديکايی 

 ١٢٩  " " "  تهران  يکای شرکت واحدسند  ١

براساس مذاکره ای که . تجمع فعاالن سنديکای شرکت واحد تهران برای دست يابی به مسکن
ت گرفت ، وراق تعاون صوات تانواس بين نمايندگان کارگران معترض وعوامل وزارت تعاون

متخلف تعاونی مرکزی شرکت واحد شدند که  رهيئت مديل هر عزگران خواستانمايندگان کار
  به ثبت رسيد شکواييه ای دراين خصوص دروزارت تعاون

 ١٣٠  " " "  تهران  سنديکای شرکت واحد  ؟

 موضوعه،بر اساس قوانين  .فرزانه زيالبی، وکيل اسماعيل بخشی به دادسرا احضار شد
يل و مطلع، مرتبط با موضوع ن وکوانع دوبه دادسرا به عنوان مطلع و جمع احضار وکيل 

  پرونده موکلين وی صحيح نمی باشد

 ١٣١  " " "  شوش  نيشکر هفت تپه  ١

 کل اداره مقابل گمرک مسکن تعاونی به دراعتراض ايران گمرک بازنشستگان از جمعی
  .کردند تجمع تهران کاراستان

  ١٣٢  " " "  تهران  مرکگ ستگانبازنش  ٤٠٠٠

 ١٣٣  " " "  شوش  نيشکر هفت تپه  ١  توهين به مقامات ی عليه نظام وی نشراکاذيب، فعاليت تبليغبخشسه اتهام جديد اسماعيل 
 پرداخت عدم به دراعتراض فارس دراستان ممسنی نورآباد شهرداری خدمات بخش کارگران

  .کردند خودداری شهر حسط از اه زباله آوری جمع واز زدند اعتصاب به دست حقوقشان

  

 ١٣٤  " " "  ممسنی -اد نورآب  شهرداری  ؟

 شهرداری مقابل در و کرده اعتصاب شان حقوق ماه ٩ نشدن پرداخت به اعتراض درکارگران 
  .کردند تجمع آبژدان

 ١٣٥  " " "  خوزستان-انديکا-آبژدان  شهرداری  ؟

 ١٣٦  " " "  اول ردخ –توحيد   اریردشه  ٢٣  یماه معوقات مزد ۵توحيد در اعتراض به  تجمع کارگران شهرداری
و حتی سهميه  مشکالت زيادی شده در چندماهه اخير به دليل عدم تخصيص سهميه آرد دچار

نفر بطور مستقيم و ١۵٠در حال حاضر  نيافته است. آرد آزاد هم به اين واحد توليدی اختصاص
 نمايندگی در١۵٠٠ش از به کار هستند همچنين بي کارخانه مشغولغيرمستقيم در  نفر هم۴۵٠

بر تعديل و  وهکه به ناچار عال رندتلف ازجمله عراق دات به کشورهای مخدراسطح شهر و صا
  .تعطيلی کارخانه خواهيم شد شاهد در نهايت

 ١٣٧  " " "  مشهد  تکارخانه گندم دش  ١٥٠
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  تعداد شرح و مالحظات  
  رانگکار

 ارهمش ختاري رهش دحاونام 
 رديف

 یبنددر طرح طبقه ینير بازبتااسخو هزانرو تياز روز گذشته با متوقف کردن فعالکارگران 
ماه آنها  ین در پرداخت دستمزد داکنوکه  یاهروز ١۵ رينسبت به تاخهمچنين  .شدند مشاغل

 .معترض هستند زيخدمت خود ن انيپا پاداشپرداخت سنوات و  زانيبه مشده و  جاديا

 ١٣٨ ٩٧بهمن  ١٧ مشهد کارخانه رينگ سازی  ٩٠٠

لباتشان تا سوم مطابا وعده پرداخت يک اعتراضيشان تجمعات  به سلایررگران اک روزگذشته
منجمله مديرعامل خاتمه دادند واز صبح روزهفدهم ان سازماين  رانيمد فپايان سال ازطر

 بازگشته است. یادبه حالت ع یپروژه عمران نيلف اختم یهابخش بهمن ماه کاردر

  ١٣٩ " ""  اهواز سون)(شرکت کي قطار شهری  ؟

پيش  .از کار شدند قي، تعلانده شدخو» اعتراض یکارگران برا کيتحر«چه آن طبقگر دو کار
ع اعتراضی مسال،اين کارگران در اعتراض به خصوصی سازی اجتماه ادمامردا٢٩در ازاين

 بودند. اکردهه برپدرکارخان

 ١٤٠ " " " ساوه الستيک پارس  ٢

ی کارگران اعتراض کرده و ساسطی بيانيه مشترکی به تعرضات حمهوری اسالمی به حقوق ا
  ب، اذيت و آزار و شکنجه فعالين کارگری شدندبه تعقيخواهان پايان دادن 

  ١٤١  " " "  استکهلم  ه بزرگاتحادي ٥  ؟

نشده دارند. جدا از دستمزد، عيدی سال گذشته اين  ماه دستمزد پرداخت ٨دستکم  کارگران
  نشده است اختماه از سال هنوز پرد ١١کارگران نيز بعد از گذشت 

  ١٤٢  " " "  آبژدان انديکا  شهرداری  ٤٠

  ١٤٣  " " "  شوش  مجتمع نيشکر هفت تپه  ؟  .نکردند دريافت را خود ماه دی و آذر  های حقوق هنوز تپه هفت شکرين رانرگکا
  ١٤٤ " " " شوش یرگرفعال کا ١ وتوهين به مقاماتنظام  ی عليهغنشر اکاذيب، فعاليت تبليبه اسماعيل بخشی: اتهام جديد  ٣تفهيم 

 ١٤٥ " " " نراته کارگاه چوب بری  ١ ش را ازدست داد.ار شد و جانا گرفتپالته ريز،لوارا يیجاجابه نيحساله ٢٠يک کارگر

  ١٤٦  " " "  دزفول  کار ساختمانی  ٤  شدند مصدومکارگر ٤  ساخت، حال در ساختمان يک ديوارهای ريزش اثر بر
مصدوم  ختگی وسو و سيلندر باعث انفجار عميرال تدرح ساختمان کيدر  لندرينشت گاز س

 .شدمانی کارگرساخت ٢شدن 
  ١٤٧ " " " دزفول کار ساختمانی ٢

 یبازنگر یريگيپ یبرا ینابع انسانم ونو معا رعامليبه مد کايسند یاز اعضا یمراجعه جمع
 نداسخ های سرباالی آنها مواجه شدبا پکه  نمشاغل و مسکن کارگرا یطرح طبقه بند

 ١٤٨ " " ١٨ انتهر حدسنديکای شرکت وا  ؟

 نيسه روز است که پرو.  تقال به زندان اوينز انپس ادی پروين محم ممنوع المالقات شدن
 .استبا خانواده خود تماس نگرفته  یمحمد

 ١٤٩ " " " تهران فعال کارگری  ١

 ١٥٠ " " " زقس یفعال کارگر  ١ هرستان سقزکن شاما یاداره احضار عثمان اسماعيلی از طرف 

  ١٥١ " " " ميان آب نيشکر صنعتو  کشت ١ حين کار درحادثه واژگونی جرثقيلاله س٣٧جان باختن کارگر
 یدر روستا (وانت)کارگر زن ومرد کشاورزی بدنبال واژگونی سرويس رفت وآمدشان ٧

 مجروح شدند. رکيانج
 ١٥٢ " " " کانجير –دزفول  کارگران کشاورزی  ٧

  ١٥٣ " " " گتوند حفر چاه ٢ دچار مصدوميت شدند.در چاه  بدنبال حادثه  کن ارگر چاهک  ٢
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  تعداد شرح و مالحظات  
  رانگکار

 ارهمش ختاري رهش دحاونام 
 رديف

 يدگی دستگاههای دروغين تعاونی مسکن و عدم پاسخگويی و رس عدهه واض باعتر درمعلمان 
 تجمع کردند. بل استانداریدر مقا پوچهای  سال از وعده ١٢بعد از گذشتن قضايی استان 

 ١٥٤ ٩٧بهمن  ١٨ قزوين -اسفراين  معلمان  ؟

کارگران شهر داری کرج مقابل شهرداری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خودتجمع 
 .نمودندبر پا  اعتراضی

  ١٥٥ " " " کرج شهرداری ؟

برای چندمين  انفهاص له ماموران با شليک گاز اشک آور و مقابله فرهنگيان در تظاهراتحم
ضمن در تجمع امروز  معلمان زندانی بار تکرارشد. همچنين معلمان اصفهانی در همبستگی با

 کردند اعتراض شانمطالباتبه سرکوب و عدم رسيدگی به  اعالم همبستگی با معلمان زندانی،

 ١٥٦ " " " اصفهان معلمان  ؟

 تعطيلی اب. شد تعطيل خاورميانه بافی شمرياب کارخانه بزرگترين گيالن، سفيد ابريشم نخ کارخانه
 نابودی و رکود با گيردمی بر در را تن هزاران که گيالن در نوغانداری صنعت کارخانه اين

 .است  مواجه

  ١٥٧ " " " نگيال دکارخانه نخ ابريشم سفي ؟

 رد ناصفها مردم قشرهای ديگر و فرهنگيان گردهمايی اتحاد اتحاد، کشاورز، کارگر، معلم،
 پل سه و سی رود، زاينده کنار در فساد، و فقر ستم، آبدزدی، به اعتراض

 ١٥٨ " " ١٩ اصفهان فرهنگيان و ساير اقشار  ؟

دادگاه تجديدنظر آقای داود رضوی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برگزار 
  اضای برائت نمودتق و وکيل ايشان صالح نيک بخت تمام اتهامات وارده را قانوناً رد و شد

  ١٥٩  " " "  تهران  واحد سنديکای شرکت  ١

  ١٦٠ " " " تهران حفر چاه ١ شد. تيومار مصدکار با دستگاه حفر چاه در تهران دچ نيکارگر در ح کي
 ١٦١ " " " قزوين ؟  ١ بازو دچار قطع عضو شده است هيکار از ناح نيکارگر ح کي

نور در جاده   واريزه کوهی هردورودعدنِ ر مسنگين حين کار د آالت شينيک راننده ما
  .کار دچار حادثه شد وجانش را از دست داد هراز آمل درحين

  ١٦٢  " " "  هردورود -نور   معدن واريزه کوهی  ١

آالن به  ی مرزی بيتوش سردشت در دهستان در جريان شليک نيروهای مرزبانی در منطقه
» ساله، فرزند سليم ٣۵بخشی، امان س«نام به سوی جمعی از کولبران در اين منطقه يک کولبر 

  ی پا و پشت به شدت زخمی شد از ناحيه

  ١٦٣  " " "  آالن -سردشت   کولبران  ١

  ١٦٤  " " "  هنگژال -بانه   کولبران  ١  ی پا زخمی شد از ناحيهب تيراندازی نيروهای نظامی » زاده مهدی فاروق«يک کولبر به نام 
 یمنيا زاتيدر معدن طال بر اثر نبود تجهنياد رضا صادقمحمبه نام  ساله ٢٢ کارگر جوان کي

 در دستگاه خرد کن سنگ افتاد و جان خودش را از دست داد. یکارگر
  ١٦٥ " " ٢٠ بندنی  –قروه  ونیگساريی دن طالعم ١

به عنوان  (را هم  وکيل آنها بعد از بازداشت مجدد اسماعيل بخشی و سپيده قليان، فرزانه زياليی
  گاه احضار کرده انددادبه کيل!) ه و، ن"مطلع"

  ١٦٦  " " "  شوش  دادسرای عمومی وانقالب  ١

در  یرانيبا تجمع در مقابل سازمان تاکس ١٣٩٧بهمن  ٢١تهران  ميس یب دارانیها تن از تاکسده
 تهران شدند. ميس یب یشان خواستار خروج از تاکس تيبه شکا یدگياعتراض به عدم رس

 ١٦٧ ""  ٢١ تهران يمیبيسرانندگان تاکسی   ؟

ماه  ۴و  یماه اضافه کار ٨نکردن  افتيدر اعتراض به درشاه ، کرمان یکارگران شهردار
 زدند. یبه تجمع اعتراض شهر دست نيا یدارحقوق کامل در مقابل شهر

  ١٦٨ " " " کرمانشاه شهرداری ؟

ر کارگران د نيا  ست.روز خود شده ا نيوارد پنجم ان،يصوف مانياعتصاب کارگران کارخانه س
 اعتصاب کرده اند. مهياز ب یوعدم برخوردار معوقه ه سه ماه دستمزداعتراض ب

 ١٦٩ " " " مرند -تبريز  صوفيانکارخانه سيمان   ؟

  ١٧٠  " " ٢٢  تهران  شورای عالی کار  ؟  تعيين هزينه معيشت کارگرانبرای  چهارشنبه تشکيل ميشود ٩٨کميته دستمزد 
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  دداتع شرح و مالحظات  
  رانگکار

 ارهمش ختاري رهش دحاونام 
 رديف

. ملل متحدايران نزد سازمان جهانی کار و سازمان  فراخوان به ثبت و پيگيری شکايت از دولت
قليان تحت فشار برای اعتراف اجباری مجدد و سپردن  ! اسماعيل بخشی و سپيدههشدار

  تعهدنامه و ندامت نامه

  ١٧١  ٩٧بهمن ٢٢  شوش  هت تپجمعی ازکارگران نيشکر هف  ؟

و  ل بخشیاسماعي :شکنجه "اسماعيل بخشی" و "سپيده قليان" برای انجام مصاحبه ساختگی
  .گری درباره شکنجه اعالم پشيمانی کنندآگاهياز تاشديد هستندسپيده قليان هم اکنون تحت فشار

  ١٧٢  " " "  شوش  جمعی از کارگران نيشکرهفت تپه  ؟

  ١٧٣  " " "  تهران  حدسنديکای شرکت وا  ٢١٠  ی تاريخ گذشته کارگرانرکت واحد در تهيه کارت اعتبارک شناکارآمدی مديريت سامانه ي
 رحين کاربوشه یخيه فاضالب بافت تارپروژه شبک ساله ٤٠و  ٣٠افغانستانی  رگردوکا

 می شدند.ته وزخبيل مکانيکی کش بدنبال سقوط یقدمگاه عباسعل یروبرو
  ١٧٤ " " ٢٣ بوشهر شهرداری ٢

  ١٧٥  " " "  بندر عباس  انیکار ساختم  ٢  د.دنش تيآوار مانده و دچار مصدوم ريز یگودبردار نيدر بندرعباس در ح یکارگر ساختمان ود
  ١٧٦  " " "  سنندج  یفعال کارگر  ١  زانيار دباغيان فعال کارگری به يک سال حبس تعزيری محکوم شد

 مانيحقوق و پرداخت ساخت بموقع پردآباده نسبت به عدم  مانيه سکارخاناعتراض کارگران 
  !حقوقشان یبجا

 ١٧٧  " " "  آباده  سيمانکارخانه   ٢٠٠

ودرمحوطه  دهيماه حقوق دست از کارکش٧دراعتراض به عدم پرداخت ه وژپرين ا کارگران
 کارگاه تجمع کردند.

 ١٧٨ " " " تبريز مجتمع آيسان هپروژ  ؟

تامين اجتماعی اداره نی به کارشک تسبارخانه کارتن ايران نگران کتجمع اعتراضی کار
 شانورآانيسخت و ز کار یبازنشستگدرمسير

  ١٧٩ " " ٢٤ جرک رتن ايراننه کاکارخا ؟

  اعتراض کارگران مترو تهران نسبت به عدم پرداخت حق بيمه شان
 

 ١٨٠ " " " تهران مترو  ؟

 رگراننان و کاارکوعه کگانه مجمزدهواد یخطاب به مسئوالن، تحقق مطالبه صنفمجمع اين 
 ) ١٠(  ر شد.واستارا خ هایررداشه

 یهایمجمع کارکنان شهردار ؟
 کشور

  ١٨١ " " " تهران

با مشاغل سخت و  یدر اعتراض به مشکالت بازنشستگ »رانيکارتن ا«از کارگران  یجمع
 تجمع زدند.ست به در تهران د یاعاجتم نيآور خود، مقابل ساختمان شعبه شش اداره تام انيز

 ١٨٢ " " " نراته راناي کارخانه کارتن  ؟

  ١٨٣ " " " مشهد راتمخاب ٩ است! مانکاريرخ داده، کاِر پ یليمخابرات: اگر تعد/مخابرات  یهاینفر از شرکت ٩ ليتعد
 آموزش و پرورش  کل ست به تجمع  مقابل ادارهوشاغل مشهد دبازنشسته فرهنگيان  عی ازمج

 ،زدند.یخراسان رضواستان 
 ١٨٤ " " ٢٥ مشهد اغلو ش ازنشستهيان بگهنفر  ؟

 ينجمعی ازفرهنگيان شاغل وبازنشسته اروميه دراعتراض سطح پايين حقوق  وکيفيت پاي
 .،تجمع کردندیغرب جانيباآذراستان  پرورش مقابل اداره کل آموزش وآموزش درمدارس 

 ١٨٥ " " " اروميه فرهنگيان بازنشسته و شاغل  ؟

سازی آموزش مقابل اداره صی خصو لغو ق وقوش حدج برای افزايسننجمعی از معلمان شهر 
  کل آموزش وپرورش استان کردستان،اجتماع کردند.

 

 ١٨٦ " " " سنندج معلمان  ؟
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  تعداد شرح و مالحظات  
  رانگکار

 ارهمش ختاري رهش دحاونام 
 رديف

ساختمان  بلمقانشدن مطالبات شان  یراض به عملدر اعتبراساس فراخوان ازقبل داده شده 
  برگزار کردند. یتجمع اعتراض آموزش و پرورش

 ١٨٧    ٩٧بهمن ٢٥  مريوان  فرهنگيان  ؟

 قراردادهای حجمی نامه سرگشاده ده ها هزارکارگر پيمانکاری صنعت نفت دراعتراض به
  وعدم تبديل وضعيت و وعده های توزرد بهارستان نشينان

  ١٨٨  " ""   آبادان  کارگران پيمانکاری شرکت نفت  ١٢٠٠٠٠

 ١٨٩  " " "  کرمانشاه  فرهنگيان  ؟  تجمع کردند.مقابل اداره کل آموزش وپرورش نشدن مطالبات شان  یه عملدر اعتراض ب

 ١٩٠  " " "  اردبيل  فرهنگيان  ؟  برگزار کردند. یمع اعتراضابل تجنشدن مطالبات شان مق یدر اعتراض به عمل

ه ها حق قوق وماماه ح٥ختپردا معد، لیشغ نسبت به نداشتن امنيت کارگراناعتراضی تجمع 
 ) ١١(  زنجان یمقابل استانداراول استان  های توخالی مسئوالن طرازبيمه و وعده 

  ١٩١ " " " زنجان هانتی جنبا روغن ؟

  ١٩٢ " " " سياهکل رانندگان تاکسی ؟ انداریمقابل فرم دراعتراض به نابسامانی شغلی سياهکل تاکسی رانندگانتجمع 

استان  دنظريکارگران در دادگاه تجد نيدور حکم برائت ااز ص گران هپکوکار از یرخب ليوک
در  یرو اراک که در خرداد ماه سال جاپانزده تن از کارگران شرکت هپک خبر داد. یمرکز
زده  یشرکت دست به تجمع اعتراض تيو نامشخص بودن وضع یمعوقات مزد اض بهاعتر

 ١١١٠ماه حبس و  ۶سال و  ٢۴به اراک جمعاً و د یفريکاه دادگ ١٠۶بودند، توسط شعبه 
ر صاد یدر دادگاه بدو یگروه صورتضربه شالق محکوم شدند، اما احکام صادره که به 

 شده بود. قيسال تعل ۵ه به مدت شد

  ١٩٣ " " " اراک هپکو انهرخکا ١٥

 یديسنوات و ع اه،کارگران حقوق آذرم نيهمچنان ادامه دارد. ا انران و کارکنارگاعتصاب ک
نکرده و نسبت به عدم پرداخت  افتيخود را قبل از نوروز از شرکت گسترش راه آهن در

 معترض اند. تيو حق مأمور یکاراضافه

  ١٩٤ " " ٢٦ عجبشير -تبريز  خط فنی راه آهن ؟

 کياز  شيب ه،يکارگران عسلو« ».شوندیاج مخرا هيلوگران عسکاراز  یادياه تعداد زم هر«
 ».شوندیاخراج ماز کارگران  یادياند و ماهانه تعداد زشده ليمشکِل تعد ريگت که دراس سال

  ١٩٥ " " " عسلويه شورای عالی استان ها ؟

  ١٩٦ " " " لفاج - مرند راه آهن ؟ .عتصاب زدندست به اق دقوح افتيو جلفا به خاطر عدم درآهن در مرند کارگران راه 
ماه  ٣کارگران  نيمعوقه روبرو هستند. ا یدهابا مشکل دستمز زينکارگران راه آهن در لرستان 

م فصل زمستان به کارگران لباس گر ینکرده اند. شرکت برا افتيرا در مهيماه ب ٣حقوق و 
 ندکن یداريبا پول خودشان خر دينداده و با

 ١٩٧ " ""  لرستان راه آهن  ؟

 ١٩٨ " " " تهران کارواش  ٢ مصدوم شدند. یان بر اثر آتش سوزتهرکار، دو کارگر کارواش در  طيمح یمنيفقدان ا هيادر س
ل جاری از کاراخراج تهران دربهمن ماه سا یسازمان ورزش شهردارکارگران  نفر از٣٠٠

ت ن وبرای بازگشضشاگذاشتن اعترا ه برای بنمايشعی از اين کارگران بيکار شدشدند.جم
وهيچکدام ازاعضای ماع می کنند اجتهر تهران کارهمه روزه مقابل ساختمان شورای شب

  شورای شهرپايتخت ومديران شهرداری پاسخگويشان نيستند.

  ١٩٩  " " ٢٧  تهران  سازمان ورزش شهرداری  ٣٠٠
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  تعداد شرح و مالحظات
  رگراناک

 هارمش ختاري شهر دحاونام 
 يفدر

و  غلمشا یبندطرح طبقه  یرگران در مورد بازنگرحد حق کاشرکت وا تيريمد چنانچه
اخت نکند، اعتراضات تداوم خواهد داشت و رانندگان و کارگران را پردمسکن  التيتسه

  .دانند یخود محفوظ م یرا برا زيشرکت واحد حق هرگونه اعتراض مسالمت آم

  

  ٢٠٠   ٩٧بهمن ٢٧  تهران  حدسنديکای شرکت وا  ؟

ماه  ٧ا ب زيرتب یساز نگيبلبر دهيو کارد به استخوان رس هديکارگران ستمد یتجمع اعتراض
 یدر مقابل فرماندار قهحقوق معو

  ٢٠١ " " " تبريز گ سازیکارخانه بلبرين ؟

مستقيم با شرکت قرارداد عقد  یهفت تپه برا شکرينمجتمع  پيمانکاری از کارگران نفر٢٥٠
 .دندکرتجمع  تيريمقابل دفتر مد نيشکر هفت تپه،

  ٢٠٢ " " " شوش هفت تپه نيشکرجتمع م ٢٥٠

ماهه خود، در مقابل  ٧ یاعتراض به معوقات مزدد ، در سروآبا یرهرداش ناارگرکز ا یجمع
 تجمع کردند یبرگزارم به اقدا یساختمان شهردار

  ٢٠٣ " " " سروآباد شهرداری ؟

زل همراه خانواده به سمت من کهياطالعات سنندج، درحال یتوسط ماموران اداره  یمختار اسد
 .ستيدر دست ن یاطالع چيه یل وو محل انتقا یريگستت دعل از شد، ريدر راه بودند، دستگ

آموزش و پرورش  سنندج است ،که به خاطر  ريو دب یجامعه شناس یسانيفوق ل یاسد مختار
  .است دهيزندان کش کساليو  ديگذشته سه سال تبع یدر سالها ،یصنف یتهايفعال

  ٢٠٤  " " "  سنندج  فعال معلمين  ١

اخت استخدامی وعدم پردتکليفی البراعتراض به دند د زرفوالکارگران کارخانه  معی ازج
  حقوق وحق بيمه،مقابل دفتر شرکت فوالد زرند ايرانيان تجمع کردند.

  ٢٠٥  " " "  کرمان  ايرانيانفوالد زرند   ؟

عدم در اعتراض به  ني) استان قزویتيحما ی( بسته هایخدمات آموزش دياز معلمان خر یگروه
 فتيدر ش یشغل تيروزه و نداشتن امن ٢۴ناقص  مهي، بماهه نيدچن یايق و مزاپرداخت حقو

ادامه  ريبعدازظهر ن فتيدر شصن تح نيکردند. ا یصبح از حضور در کالس درس خوددار
 آموزش و پرورش است. یرسم یروهايچهارم حقوق ن کيمعلمان  نيدارد. حقوق ا

  ٢٠٦ " " " قزوين -البرز  خدمتیمعلمان خريد  ١٠٠

 یحيو تفر یتجار ،یمنظوره ادار پروژه ساخت مجتمع چند کنانو کاررگران کا از یجمع
 یهفت ماهه خود، تجمع اعتراض یددر اعتراض به معوقات مز ز،يبرتر در مرکز شه سانيآ

 برگزار کردند

  ٢٠٧ " " ٢٨ ريزتب پروژۀ مجتمع آيسان ؟

ن پرداخت نشد به دراعتراضآزادگان ت_دشبستان از توابع  یشهرداراز کارگران  یمعج
 تجمع کردند.شهر  نيدر ا یماه عقب مانده خود مقابل شهردار ۶ مهيو حق بقوق ح

  ٢٠٨ " " " بُستان شهرداری ؟

 ريش"بوالحسن" از توابع بخش نم یروستا ی" فرزند احمد از اهالیارحسنيبخته نام "بر بکول کي
 شد. کشته مرز "هنگژال"در مستقر    یمرز یروهاين ميمستق کيشل انيجردر  بانهشهرستان 

 ٢٠٩ " " " بانه -نمشير  کولبر ١
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  تعداد شرح و مالحظات  
  نرارگاک

 هارمش ختاري شهر دحاونام 
 يفدر

 تيضعودن ونامشخص ب لياز کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت به دل یصبح امروز شمار
 ٢٥ ان که ازرگرگروه از کا ني. اندبرپا کرد یخود تجمع صنف یو معوقات مزد یشغل

ود قه خو مطالبات معو یشغل تيوضع یريگيپ یرامختلف کشور ب یهاو شهرستانها ناستا
در دفاتر  تيسال فعال ١٢که پس از  مينفر هست ١۵٠٠: حدود نديگویاند، معازم تهران شده

 هحال ب نيو در ع ستيمشخص ن مانیشغل تيسهام عدالت، هنوز وضع یتعاون یهاشرکت
 .ميدارار قر یشتيبد مع تيدر وضع مان،یاز مطالبات مزد اهم ۴٨دودا نشدن ح اختپرد ليدل

 ٢١٠ ٩٧بهمن ٢٨ تهران دالتسهام ع  ١٥٠٠

به  گردد،یآنها بازم یامهيو ب یکه به مطالبات مزد یو مشکالت یاز مسائل مالای  نامه در 
خود  یمان شغلابساع نبه اوضا یدگيو خواستار رس کرده اديمشکالت خود  یعنوان علت اصل

 ال نو شدند.آستانه سدر 

کارکنان  کارگران و یهماهنگ یشورا  ؟
 آهنراه یفن هينخط و اب یگهدارن

 ٢١١ " " " چندين شهر

ماه  ٧خود در  یهااز عدم پرداخت کارانه رازيش ینماز مارستانيب یپرستاران و کادر درمان
ماِه  ١٣در  زين تانمارسيب نيزشکان انه پاراپرستاران، ک نيگذشته خبر دادند؛ طبق اظهارات ا

 است. گذشته، پرداخت نشده

  ٢١٢ " " " شيراز مازیبيمارستان ن ؟

شان  مهيماه ب ٢٨ما حقوق و  ٨و پرداخت نشدن  یساز یدر اعتراض به خصوصرگران اک
 تجمع کردند.شهر  نيدر ا یروز در مقابل استاندار نيسوم یبرا

  ٢١٣ " " " زنجان روغن نباتی جهان ؟

  ٢١٤ " " " کرج تان خمينیارسبيم ٥٠٠ .مارستانيکرج مقابل ب ینيخم مارستانيب تجمع کارکنان
 یاز سو تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان یشهردار ارانمانکياز پ یجمع

در مقابل  »ميخوا یما پولمان را م م،يخوا ینم ديام ستيل«با سردادن شعار  ،یشهردار
 ردند.هران تجمع کر تشه یراشو ساختمان

  ٢١٥ " " " تهران شهرداری ؟

ه های اضيشان در خالل مااعترپس از تجمعات  یشهرستان کارون و باو انرمندوکا انيفرهنگ
 نيد و مقرر شده اقرار گرفتن یحق مناطق جنگ ازيکنندگان امت افتيدر فهرست در،گذشته

  .در حقوق اسفند آنها اعمال شود ازيامت
  

  ٢١٦  " " "  ویبا - کارون  ارمندانک يان وگهنفر  ؟

 یدستانداه ب یبخش لينامعلوم اسماع تيوضع یريگيپ یبرا یبخش ليکه خانواده اسماع یهنگام
به  شوند،یم یبخش ليپرونده اسماع يیشوش مراجعه کرده و خواهان مشخص شدن پاسخگو

 یبخش لير اسماعمادزدن ند بازداشت و دستب هب یبه دستور دادستان نيرمامو ،يیپاسخگو یجا
به مرکز  یو جهيدر نت شوديم یکارگر زندان نيمادر ا یمشکل قلب باعثاقدام کردند که 

  باشد. یم یدرمان یو تحت مراقب ها ید که هنوز بسترشو یام ماعز یدرمان
 

  ٢١٧ " " " شوش دادستانی ١

 کرد انهرت یراهان رقزوي آموزش و پرورش استان  رکليمد،معلمانين ز اعتصاب ان رودومي
 ورش ديدار کند.وزارت آموزش وپر یمنابع انسان یبانيپشتو  یادار ،یمعاون مالتا با 

  ٢١٨ " " " قزوين -رز بال یمعلمان خريد خدمت ١٠٠

 ضور داشتندتپه حهقت شکرينفر از بازنشستگان کارخانه ن ١٠٠تعداد  اعتراضی تجمع يک در
  .شده اند ٩۶و  ٩۵ یسال ها یارکه خواستار پرداخت سنوات سابقه ک

  ٢١٩  " " "  شوش  نيشکر هفت تپه  ١٠٠
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  تعداد شرح و مالحظات  
  نرارگاک

 هارمش ختاري شهر دحاونام 
 يفدر

 یت تپه بران هفاز دوستان و کارگرا یبا جمع یبخش ليعامروز صبح دوشنبه مادر اسما
 زدندمع تج شوش دست به یدر مقابل دادگستر یبخش لياسماع تيمشخص شدن وضع

  ٢٢٠ " " ٢٩ شوش یدادگستر ؟

سه ماهه خود،  یات مزدعتراض به معوقآبادان، در ا یراز کارگران مجموعه شهردا یجمع
به  رياخبا ت زيآنها ن مهيقوق، حق بکه عالوه بر حمعترض گفتند  کارگران دست به تجمع زدند.

 .شوديپرداخت م یاجتماع نيتام

 ٢٢١ " " " آبادان شهرداری ؟

 یهایريگيدامه پاز همکاران خود در ا یندگيبه نما زين یآتش نشان کارگران واحدز ا یجمع
 آنها تلبامطا را در مقابل دفتر امام جمعه آبادان برپا کردند. یگريد یراضتجمع اعت ،یفصن

 سبز است. یو فضا یکارگران خدمات یامهيو ب یمشابه مطالبات مزد بايتقر

 ٢٢٢ " ""  آبادان واحد آتش نشانی  ؟

 ٧. آبادان یعلوم پزشککده دانشدرصدی پايه حقوق مقابل ٣٠نسبت به کاهش راضی تجمع اعت
  .را پرداخت کنند آنقصد ندارد  رانيحقوقشان کسر شده و مد هيدرصد از پا ٣٠ماه است که 

  ٢٢٣  " " "  آبادان  کارکنان مرکز بهداشت  ٢٠٠

گذشته تاکنون،  اهم ۴٨خت دستمزدشان از رداعتراض به عدم پهام عدالت در اتجمع کارکنان س
 يیراداو ل ساختمان وزارت اقتصاد مقاب

  ٢٢٤ " " " تهران عدالت امسه  ١٥٠٠

 چياست. مسئوالن ه افتهيادامه  یروز متوال نيششم یبرا جانياعتصاب کارگران راه آهن آذربا
  دهند. یکارگران نم مهيو ب پرداخت حقوق معوقه طالبهبه م یپاسخ روشن

 

  ٢٢٥ " ""  آذربايجان راه آهن ؟

دراعتراض به بالتکليفی استخدامی برای  چسارانشرکت نفت گ دهيآموزش د یروهاين از یجمع
 چندمين بار دست به تجمع مقابل اداره کار وفرمانداری زدند.

  ٢٢٦ " " " گچساران شرکت نفت ؟

 یشغل یفيبالتکل هبض دراعتراکرج  ینيخم نمارستايکارگران ب برای دومين روزمتوالی،
 در محوطه اين واحد درمانی تجمع کردند یشتيومع

  ٢٢٧ " " " کرج تان خمينیساربيم ٥٠٠

چند ماهه خود، در دفتر  یچابهار، در اعتراض به معوقات مزد یاز کارگران شهردار یجمع
 تجمع کردند. یشهر، اقدام به برگزار نيا یشهردار

  ٢٢٨ " " " چابهار شهرداری ؟

سقوط کرد  یمتر٢٠از ارتفاع  ه،يمخازن سبز منطقه عسلو یميکار در پتروش نير حگارک کي
 ت.ن خود را از دسو جا

  ٢٢٩ " " " عسلويه پتروشيمی مخازن سبز ١

آنها به  یماه سال جار یو آذر و د ٩۶که دستمزد سه ماه آخر سال  نديگویماز کارگران  یتعداد
 اند.نکرده افتيدر زيرا ن ٩۶ سال انيو پاداش پا یديافتاده و ع ريتاخ

 ٢٣٠ " " ٣٠ قزوين لوژی پودر ايرانتام ؟

 کيکار در  یعال یبا اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورا یکارگرمقام مسئول  کي
 ندهيدستمزد کارگران به سال آ نيي، از احتمال موکول شدن تع٩٧سال  انيمانده به پا یماه باق

 سنايخبر داد. ا

  ٢٣١ " " " تهران ارعالی کای شور ؟

داخت نشدن تراض به پرکمپ در اع تيفشار گاز اهواز واقع در کر تيتقو ستگاهيکارکنان ا
 برگزار کردند. یحقوق معوقه تجمع اعتراض

  ٢٣٢ " " " اهواز ايستگاه تقويت فشار گاز ؟

 یاراگذنسبت به و یاريسازمان هم نشدن تعهدات یروز در اعتراض به عمل نيسوم یبرا
 تجمع کردند. مارستانيب

  ٢٣٣ " " " کرج تان خمينیارسبيم ٥٠٠
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  تعداد شرح و مالحظات  
  نرارگاک

 هارمش ختاري شهر دحاونام 
 يفدر

توسط حراست  کارخانه به کارگر معترض  یوسفياحسان د از ورو بهمن ماه ٢٧از روز شنبه 
اعتراضات  ريگان اخشد که از بازداشت یوسفي احسان.شرکت ممانعت بعمل آمده است

و اطالعات  تيامن سيبود که دوبار توسط پل یبوده است از معدود بازداشت شدگان یکارگر
  .ديوران ضبط گردو تلفن همراهش توسط مأم یشخص وتريو کامپ یسپاه منزلش بازرس

 

  ٢٣٤  ٩٧بهمن ٣٠ اهواز گروه ملی صنايع فوالد ١

 ابانيبهمن در خ ٢٩ه سنندج غروب دوشنب زانکارگران خبا یکايبازرس سند یاقبال شعبان
 بازداشت شد یتيامن یروهايتوسط ن

 ٢٣٥ " " " سنندج ارگران خبازک سنديکای  ١

ماه حقوق عقب افتاده ۶ن کاشان در اعتراض به پرداخت نشد یبيترک کليس روگاهيکارکنان ن
 عتصاب زدند.شان دست به 

 ٢٣٦ " " " اشانک نيروگاه سيکل ترکيبی  ؟

شاغل در منطقه بهرگان، بر اثر  به نام محمد جعفر بهرامی پور جوان کارگر کيوز رام صبح
 جان خود را از دست داد. یمله قلبح

  ٢٣٧ " " " بهرگان فالت قارهشرکت نفت  ١

  ٢٣٨ " " " تهران شهرداری ؟ شهر تهران یمقابل شورا یهردارپيمانكاران طلبكار ش تجمع
 نيدرا یاستان خوزستان با تجمع مقابل بخشدار مشراگه در شهرکار  یايجو یروهاياز ن یجمع

 منطقه شدند. یو حفار ینفت یهادر دکل یبوم یروهاين یريشهر خواستار بکارگ
  ٢٣٩ " " " خوزستان - مشراگه نيروهای جويای کار ؟

 ٣٠٠و  ونيليم ١ارشد،  ی: با وجود مدرک کارشناسنديگویمخابرات فارس م ین شرکتکارکنا
 ميريگیتمزد مومان دستار هز

  ٢٤٠ " " " شيراز مخابرات فارس ١٨٠٠

 یايو مزا یديحقوق و ع کساليدر اعتراض به عدم پراخت  الميکارگران کشتارگاه ا هيکل
 برگزار کردند. یاضتجمع اعتر الميا یبل استاندارقبل در مقا یسالها

  ٢٤١ " " " ايالم کشتارگاه ؟

شده بود  رياز کارگران هفت تپه، دستگ تيدر حما یطالبمتن که به علت نوش ،یرقليام ريام
تحت  نيدر مقابل دورب یاعتراف اجبار یاست که به اطالعات اهواز منتقل شده و برا یمدت

 و آزار قرار گرفته است. ديفشار شد

  ٢٤٢ " " " اهواز تماعیاج -فعال کارگری  ١

 یطرح طبقه بند یبازنگر معد اسفند دراعتراض به ٢رانندگان وکارگران شرکت واحد، 
 واحد کاي.سندديمسکن درمحل کارحاضرنشو التيمشاغل و عدم پرداخت تسه

 ٢٤٣ " " " تهران حدکارگران شرکت واپيک سنديکای   ؟

 ٢حدود آنها مقابل استانداری تجمع کردند. ماه حقوق ١٩ دراعتراض به عدم پرداخت کارگران 
  .ندکارطلباز شرکت تومان  ارديليم ميو ن

  ٢٤٤  " " "  گلستان -آق قال  کارخانه توليد لبنيات  ١١٠

نفر از  ٣٤٠حدود . اتنسبت به عدم پرداخت مطالبادامه تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته 
نفر از بازنشستگان سال  ٢٦٠و حدود  لایر ارديليم ٥٠در مجموع  ١٣٩٥بازنشستگان سال 

  .مطالبات دارند لایر ارديليم ٢٦٠حدود  ١٣٩٦

  ٢٤٥  " " "  شوش  يشکر هفت تپهمجتمع ن  ٢٠٠

ط اين ا،در حيیشتيومع یشغل یفيبه بالتکل دراعتراضکارگران  برای سومين روز متوالی،
  مرکز درمانی تجمع کردند

  

  ٢٤٦  " " "  کرج  بيمارستان خمينی  ٥٠٠
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  تعداد شرح و مالحظات  
  نرارگاک

 هارمش ختاري شهر دحاونام 
 يفدر

 يدگی بهورس مطالباتشانبخشی از بدنبال وعده پرداخت ،لت سهام عداان کارکندوروزه  تجمع 
  خاتمه پيدا کرد. ،امنيت شغلی

  ٢٤٧ ٩٧بهمن ٣٠ تهران عدالت امسه  ١٥٠٠

سه باعث فرو  یبه منف کي یاز طبقه منف اختمان در حال احداثس کيجوان در  یکارگر سقوط
  شدش ديشد تيبه بدن و مصدوم لگرديرفتن م

  ٢٤٨  " " "  پاسداران -تهران  ثحال احدا در اختمانس  ١

  ٢٤٩  " " "  خرمشهر  کشتی سازی  ١  درحال ساخت یکشت نيعرشه به طبقات ماب یاز رو بدنبال سقوط کارگرمصدوميت يک 
  ٢٥٠  " " "  تهران  پروزۀ بزرگ ساختمانی  ١  .داشت یآن را در پ ساله ٢٨جوان  راننده تي، مصدوم یتن ٦٠ ليجرثق سقوط

  

  :اتمالحظ

   پيده قليان:گفتگو با پدر س  -)  ١( 

خشونت ريختند خانه، دندانهای پسرم را شکستند. من و  ور زن باو دو مام مامور مرد١٢صبح ٧ساعت  »می کردندا با کارد زخگلوی همسرم ر ند ود بردبنپاد و را با دست بن فرزندانم«
 بچههای د، بای ما گفتنلم را برامس طفالنن دو تااسال دند. اين همه سا بکشما رهای  د بچهارينگذاست: خواهش ميکنم م خومرد ازی وگفتند: دخترت را هم می کشيم.  همسرم را کتک زدند و

 هم بازداشت ميکنيم.تو را ند گفتش وش ميزد. دست و پای پسرم را بستند انداختند صندوق عقب ماشين. من رفتم اطالعات ، سپيده فريادبا ديگ غذا زدند توی سر دخترمتر رفتار کردند، من بد
 ميکشم اين دختر رو ولش نميکنم،ن يکی کنن، م شلو کهميزد: همه هم ان فرياد يکی از مامور

  

  کارگران اتضای برای سرکوب مطالبات و اعترا انهنمايش "طراحی سوخته" به –)  ٢( 

به نام "طراحی سوخته" تالش  ا و سيما با پخش نمايشی شرم آورشبکه دو صدبری "بيست و سی" خ بخشآمده است :  ٩٧بهمن١د در تاريخ واخکت کای شرسنديه نوشته کانال تلگرامی ب
ارج احزاب اپوزيسيون خ به نهاا نه تور رصنايع کش سازی و تاراج و عليه خصوصی های عقب افتاده شور برای حقوقک قاطو ديگر ن کرده است که مبارزات حق طلبانه کارگران هفت تپه

 عيل بخشی بهاماس تهديد وضرب و شتم و شکنجه از کارگرانی همچون علی نجاتی و پرست اسرائيل وصل کند. تالش کرده اند که باکا و دولت نژاد امپرياليسم امري به وقيحانهه بلکاز کشور 
در آن ناشيانه با چسبانيدن  رست کرده اند وی ازهرگونه عقالنيتی دو عارض ناقو مملو از ت نموداری جعلی جمله از ند.گيری بارگريگر کارگران و فعالين کعليه خود و د اصطالح اعترافاتی

عتصاب ه اد کقا کننه الن، به دروغ به بينندگراکار راضاتاعت ميت در بوجود آمدن اعتصابات وکان حاختالس و دزدی های افراد درو يک سری اسامی تالش کرده اند، بدون بررسی نقش
بوده است! در اين شوی تلويزيونی همچنين نقش دزدی های صورت گرفته در  زیگر فعالين کارگری کشور برای براندارگران هفت تپه با ديبرخی کاط اتبار تپه نتيجهکارگران هفت 

ات و اعتراض اند، که ريشهم داده جاان ه افراد خودیوام بانکی سنگين ب اختپردبا هم آن  ه يک هزارم قيمت واقعی،زی" که بعضا بو مردم بنام "خصوصی ساارگران ک لواام واگذاری
بديهی و ری المللی ام کارگری بين در کشور و تشکالت یرارگکارگران شرکت واحد با ديگر کارگران و تشکالت ک عتصابات کارگران می باشد، ناديده گرفته می شود. ارتباط سنديکایا

کرده است که با حفظ استقالل از دولتها، کارفرمايان و  امروز همواره تالشتشکيل خود تا به  از ابتدایا ديک. سنگران استحقوق کار حقاق حق وی ابراری ارگی کگمرسوم در همبست
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 کارگری و نيزها، حق تشکل مستقل مزددستمنظم  يافتکشور، از جمله حق در انمشترک کارگر تات کارگران شرکت واحد و مطالبعفمن جريانات سياسی بر مبنای سرمايه داران و کليه
کنون بی  تا ١٣٨۴سنديکای کارگران شرکت واحد از همان ابتدای بازگشايی سنديکا در سال  نوجود بسياری از اعضایوصی سازی، حرکت کند. با ايسياستهای خانمان برنداز خص يهعل

انفرادی و کتک کاری بی رحمانه تحت  اینديکا تا حبس در سلولهضای ساعزل شبانه به منايورشهای خشونت آميز  زا .ده اندی بوعقيب های امنيتی و قضاييت و آزار و توقفه تحت انواع اذ
ت و مد ويلنهای طزنداتناوب و بازداشت های م راج از کار وخا يی ترين حقوق کارگری خود تاادابتو شتم شديد اعضای ما به دليل مطالبه  بازجويی، تا حمله به تجعمات کارگری و ضرب

کارگران  در مورد نقض مستمر و شديد حقوق اوليه کارگری و انسانی اعضای سنديکای ايات تشکالت بين المللی کارگریر. پرونده شکيکا در حال حاضندی سبرای اعضا هاادامه اين فشار
کوب کارگران اعترافات زير شکنجه و سر ينا ريمو اطمينان داستيم و خواهيم بود ن هر آن پيگيمچناو ما نيز ه ر مفتوح استنی کازمان جهاانجمن سااکان در کميته آزادی مکحد شرکت وا

 گرهای ناشيانه که "نمايانيد اين نمايش پرونده سازی، پاپوش دوزی، تول یجا به مقامات دولتی، قضايی و امنيتی می گوييم که به .اضافه خواهد گرديد والد نيز به اين شکاياتهفت تپه و ف
و اختالس های نجومی و  گان کارگری و فعالين سنديکايی برويد جلوی سرقت اموال عمومیو نمايندکارگران  ذيت و آزاراست و ا" معهبا مشکالت جان کشور در مواجهه ئوالمس تيصالسا

رسمی مچنين عضو ه ی وکارگرمستقل  يک تشکل ا به عنوانو مست ن ايرار ادلمللی کارگران از جمله ن اخته شده بيمسلم و شنا مستقل و اعتراض حق لتشکدزدی های کالن را بگيريد. 
ی جهانی خواهيم رسانيد. سنديکا نارگررا به گوش کليه کا تداوم اذيت و آزار و پرونده سازی عليه اعضای خود و ديگر کارگران عدالت طلب انی کارگران حمل و نقلفدراسيون جه
و حق  مبارز واحد را قويا تکذيب نمودهی به سنديکای مستقل و هر گونه اتهام و برچسب ند وک می به شدت محکومعترافات اجباری را و انه حقيرا يونیاين نمايش تلويز ت واحدکارگران شرک

ش اين نمايش مهدی قليان بدنبال پخ ه وو سپيدخشی ت خشونت آميز اسماعيل بيد. ما بازداشداده است رسما شکايت نما آنرا رتشاخود ميداند که عليه صدا و سيما و قوه قضائيه که اجازه ان
         م. هستي رگکارو فعاالن کارگری و دانشجويان حامی  خواهان آزادی بدون قيد و شرط آنها و نيز علی نجاتی و ديگر کارگران و معلمان يم وی را به شدت محکوم می کنيونيزتلو

                                        ومه اتوبوسرانی تهران و ح داحگران شرکت وسنديکای کار
  ١٣٩٧من ماه به يکم

  

  با يورشی وحشيانه بارديگر افسار گسيختند هوری اسالمی سرمايه درايران،دژخيمان شکنجه گر جمنهاد های همبستگی ؛   -) ٣ (

های  د؛ ما شاهد واکنشبوده فش فراهم آمرد ير شکنجه و داغ وه زی کاسالم زيونتلوي و اسماعيل بخشی ازلی نجاتی ن، عقليا ر گاو پلنگی تصاويرسپيدهتش،  بعد از رو شدن "طرح سوخته"
لويزيونی عد از روشدن سناريوی تکراری تب تپهکارگران هفت  مان نگاه اولايرانی در داخل و خارج ازکشوربه اين نمايش مسخره بوديم. دره آزاديخواهان جامعه –کارگران  عمومی

ترامپ  تپه که ميگويند؛ بايد خصوصی سازی لغو شود ازنهمه کارگر هفت امنيتی! يعنی اي ن در نيرویزاسا مستنديد؟ ای ه می کنر هفت تپه چارگر کنج هزاته پبا خواس „ : شان نوشتندبراي
  “دستور ميگيرند؟ حزاب براندازا از ب کمونيسمی دستور ميگيرند؟دستور ميگيرند؟ از احزا

اسماعيل بخشی، سپيده قلبان و برادرش مهدی را بار ديگر درايران،  سرمايه داریگران ه کنجيده قليان؛ شيل بخشی و سپاسماع استخو ز کيفرا ریگي ی انتقامهديم که براما امروز شا
بخشی ،  اسماعيلنه خا ده، بهبوخ سلتعداد زيادی نيروی م ه حاملاترول کماشين پ۵١ماه، دی ٣٠، تاريخ٢٣ .۵۵ بر اساس آخرين خبرها ساعت ضرب و شتم دستگير کردند. وحشيانه با

  .او را به محل نامعلومی انتقال داده اند ت تپه حمله برده وای کارگران نيشکر هفو سنديکعص و انينده کارگرنما

 رده و گلویو پابند دستگير ک دبن دستزدن  اب رامراه برادرش مهدی به ه انيقل ز سپيدهمامور زن با خشونت ني ٢مرد و  روامم ١٢صبح  ٧دی ماه ساعت ٣٠ صبح برپايه شواهد اعالم شده ؛
  .گفتند دخترت را هم ميکشيم د ومورد ضرب و شتم و توهين قرار دادنا کارد زخمی کردند ، ن را بشادرام
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به رزه که لتکش مردم است، زحمای توده هی و جنبش کارگر رشد مبارزاترس و وحشت از تازگی ندارد، ازسر استيصال، ت هم کشکنجه و اعدا رژيم زندان ،اين لشکر کشی و وحشيگری 
  .است دولتشان انداخته ن سرمايه وباصاححيات 

ق و حقوق خود به عاالنه برای حخارجی و امپرياليستی ف اخلی ود ناتخود بدون وابستگی به جريا سازماندهی اعتراضات و اعتصابات مستقل نهادهای همبستگی بر آنند : کارگران مستقال به
  .را سد کندت اسده بی که جاری شقدرتی نميتواند سيال چهي اخته وپرد مبارزه

توان،  شکل که می م که فعاالنه به هرينخوانهادهای کارگری را فرامی  آزاديخواهان، تشکلها و های همبستگی ضمن محکوم کردن اين توحش و وحشيگری، تمامی کارگران، ادما فعاالن نه
اسماعيل بخشى و سپيده قليان ، به مقابله با اقدام  تگى با كيفر خواستمايت قاطع و همبساست كه باحا ه مفه همن : وظيهم اکنو .به ايستيمان ايری سالمان ارژيم ضد کارگر و ضد انسابل مق

  کشد.  ا میندن های خود رر ايران آخرين نفس ها و جان کد میرژيم سرمايه داری اسال .جنايتكارانه رژيم برآئيم

  کشوررج خا –رگری در ايران کا نبشی با جبستگنهاد های هم

   ٢٠١٩ويه ژان ٢١برابر با  ١٣٩٧بهمن  ١ نبهدوش

  

  :اتحاد بين المللی: نمايش "طراحی سوخته" و بازداشت اسماعيل بخشی و سپيده قليان را محکوم می کنيم –)  ٤( 

اثبات کرد  قاصد رژيم از پخش آنرغم م به ز ويش از هر چيوری اسالمی پخش شد پمهج یاسيم وصدا دی ماه از تلويزيون  ٢٩خته" که شنبه مه به اصطالح مستند "طراحی سوانبر
راف" ن زندانی به "اعتمجبور کرد ن وداد نه قرار گرفته اند. شکنجهايوحشديگری از کارگران بازداشتی مورد شکنجه های  اسماعيل بخشی، سپيده قليان، علی نجاتی و به احتمال زياد تعداد

امنيتی، يکی از اهداف اين اعتراف گيری ها بوده است. ناديده  چی از در خواست های عواملر صورت سرپيپخش عمومی آن د به انیتهديد زندس سپ ر مقابل دوربين ود جوزانظر بورد م
آن افشاگری ها،  زبعد ا اد.رستو به هوا ف ت کارانه را دود کردايجن یطراح اين شکنجه شدنشان، مبنی بر شجاعانه آنان و سپيده قليان و افشا گری های یبخشتوسط اسماعيل  گرفتن اين تهديد

ان و ستند که کارگرخود نيز خوب می دان شدند. اما رمنکو تا قوه قضائيه شکنجه شدن اسماعيل بخشی و سپيده قليان را  های مختلف رژيم از مجلس گرفته تا دولتمات و دم و دستگاه مقا
اطالعاتی به ترفند ديگری متوسل شدند و شکنجه شده گان را تهديد کردند  راين عواملو دستگاه های رژيم را. بنابدم ای ند و نه ادعقليان را باور دار هيدسپ وبخشی عيل مردم حرف های اسما

يان به ه قليدپس وماعيل بخشی خش می کنيم". اما اسپ سی وبيست امه اعتراف را در برن فيلم نگيری ت را پسبخشی اطالع دادند: "اگر شکاي ليماعهای خود را پس بگيرند. به اس که حرف
 ه اصطالحکل اين ب .لويزيونی پخش گرديدت لناکا کردند که شکنجه شده اند. به اين گونه تهديد عملی شد و "مستند" از همان ند و تاکيدو فشارها بر سر حرف خود ايستاد رغم همه تهديدها

و متضاد را به هم بافته اند تا ثابت کنند هزاران کارگر هفت تپه  ی ربطهای ب ايی برش ها و تکه يقهدق ١٩ در يک فيلم تضح و بی ارزش است.مف حال مانه در و د شنيع و جنايت کارانهمستن
را ان ی شزندگ شغلی وآينده  پر اختالس کهی ها یی سازوصخصل ب فرزندان، نه به دليو کتا پول کيفنداشتن  شده، سفره های خالی ون اختفوالد اهواز نه به دليل ماه ها حقوق های پرد و

سانه های گوناگون خارجی، ر چونعواملی کامال متناقض هم ديگر که همه کارگران با آن درگيرند، بلکه تحت تاثير مستقيم توطئه های ه دليل هزار درد و رنجه افکنده و نه ببه مخاطر
در  نفر ديگر از فعالين کارگریو ارتباط آنان با چند  کارگری در تهران و شمال عالد فچن نبال گفتگویی خارج از کشور و بدستنيومهای کروه ترامپ، و احزاب و گ انهتهای جنايتکارسياس

يان و ديگر شجودان تگان،زنشسنايع مختلف، معلمان، باوسط کارگران صتظاهرات و تجمع اعتراضی ت ن ،صح، تخارج، دست به اعتصاب و تظاهرات طوالنی زدند. آيا هزاران اعتصاب
؟ هفت و تپه و و فوالد اهواز می داند متناقض برپا کردند که نمايش "طراحی سوخته" آنها را بانی اعتصاب های کارگران واملگذشته را نيز همان عند سال ن چهميردم در طول اقشار م

اک نزديک به چهل زخم های دردن ردمی هستند کهم مخش آتشفشان هایند از اعماق، گدازه سته یشی خيزارگرن اعتراضات کبوديم، اي تاکيد کرده ٩۶نطور که در مورد خيزش دی ماه امه
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 بزرگ به ”نه“، فرياد و و تظاهرات ها شان رسيده است. اين اعتراض هابلبه مطلق جان  داری اسالمی را بر پيکر خود دارند و از سرکوب، فقر، استثمار و بی حقوقی سال حکومت سرمايه
يک شعور پايين که در سطح  سناريوی اين به اصطالح مستند که نه حتی در سطح .يل کرده استبر آنان تحم و زندان کشتار ور،ب زسالمی به ضرباری است که رژيم ا بتنک طشراي همه

بان انگليسی ی به زمثلال ده است. ضربخود تبديل ش و به ضده ختيگر انباند کسانی که فيلم را ديده ز نفرت عمومی تا هم اکنون ني يم طراحی شده،ژرهی شعور کودن ترين نيروهای حزب ال
 ی رود. شکنجهبا هر تالش خويش بيشتر فرو م و استاستيصال سخت در حال کندن  افتاده ای از کندن دست بردار". رِژيم اسالمی در گودال فرو افتاده و از سر " وقتی در گودالمی گويد 

کارانه بخصوص در  ها ی جنايت بوده است. پخش اين اعتراف گيریکومت گری جمهوری اسالمی ه حشيو ازبخشی دائمی لم اعترافات اجباری فين داشان دو ن زندانيان و اعتراف گيری
ومی را ا تمسخر و تنفر عمهتن ت وده اساد ستيگر کارايی خود را از دمايد، اکنون دفضای وحشت را در جامعه حاکم ن و نددهه خونبار شصت اگر می توانست قدر قدرتی رژيم را تداعی ک

 یرگکارگسترده تر کارگران و فعاالن کارگری و کنترل اعتراضات رشد يابنده  ش رژيم برای سرکوب بيشتر ودر عين حال بخشی از تال پخش نمايش "طراحی سوخته" .دشو می باعث
به گزارش سنديکای کارگران  بنا و با خود بردند . سپسگردند ير ستگبرادرش را دن و ضرب و شتم او و هيتو ان بايله قی با هجوم به منزل سپيدنيروهای امنيتاست. روز بعد از پخش فيلم، 

و تی ی نجالعن، سپيده قليا اعيل بخشی ،قاطع از اسم تحماي .ن نامعلومی منتقل کردنداکه ممنزل اسماعيل بخشی او را بازداشت و ب شرکت نيشکر هفت تپه نيروهای مسلح با لشکرکشی به
نيشکر  دوزی و پرونده سازی عليه کارگران فوالد اهواز، اعضای سنديکای کارگران اتی و انسانی است. مقابله با پاپوشيک وظيفه طبق تگير شده اند،دس بطههمين را در عالين نشريه گام کهف

ست. اعتراف بين المللی ا يران وارگری اش کجنباست وظيفه  سوخته" کامال مشهودحی طراانه "حضمفتنمايش  ان و حومه که درتوبوسرانی تهرسنديکای کارگران شرکت واحد ا و تپههفت 
ه ه اعتراض کرد. ما از همانو جنايت کاراقدام شنيع  صدای بلند به اين اد بها در تلويزيون، توهين و تحقير کرامت انسانی است. باي يری زير شکنجه از فعالين کارگری و پخش اين اعترافگ
کنند. اتحاد  با اعالم بيزاری از اعتراف گيری های اجباری از اين فعالين کارگری حمايت ان می خواهيمخواه، نويسندگان و هنرمندی ادزد آی، همه افرامعلمان، دانشجوي ی،رگرکا ل هایکشت

ايمال شديد ترين شکل ممکن به پبه که  رداست خواهد ککارگری جهانی در خوبش جن و از هدنمولی بطور گسترده افشا ملال در سطح بيناين اقدامات وحشيانه رژيم را  دخو بين المللی به سهم
 .                        جمهوری اسالمی اعتراض کنند ن کارگری توسطکردن کرامت انسانی فعالي

                                             ايران ان دررگکاراتحاد بين المللی در حمايت از 
  ٢٠١٩ژانويه  ٢١

  

  : ابان آزادیخيارارت کوزر اببر رد نشستگان در تهرانازجمع امروز بگزارشی از ت – ) ٥ ( 

 هایشکل اين تجمع ت ان آزادی گرد آمدند. درهزارتن از بازنشستگان در برابر وزارت کار در خياب سه شنبه دوم بهمن، نزديک به کشوری روز گان و پيشکسوتانفراخوان بازنشست برپايه
طالباتی کارگری حضور بنرهای تبليغاتی م تراکت وران و شورای بازنشستگان ايران نيز با اين زنشستگای بااسرسر اتحاد ستگان يعنیی نوپای بازنشهمچنين تشکل هانفی معلمان، و ص

 ا وه هارها، پارچه نوشتن عالوه بر شعقبلی بازنشستگاتجمع های  انندم جمعين تل های حاضر در اين تجمع بود . در امکانيک از جمله ديگر تشک داشتند. کانون بازنشستگان فلزکار
معترضان نسبت  شبود که واکن» شکنجه، مستند، ديگر اثر ندارد«شعارهای تازه در اين تجمع  از جملهشده بود به چشم می خورد.  که بر روی آن ها مطالبات بازنشستگان قيد یاردهايکپال

نوشته های  ها و دستازنشستگان در برابر وزارت کار با شعارب وزجمع امرن: تتگانشسباز بهمن ٢تجمع  درت نوشته ها شعارها و دس د.را نشان می دا متحکوخير به شوی تلويزيونی ا
سته ايم. م/ما همه هم بروحانی از وعده ها خسته اي دهبواب نی جلم زندانی آزاد بايد گردد تورم گرامستند ديگر اثر ندارد مع ديگر اثر ندارد توپ تانک شکنجه! مستند! :راه بوده استزير هم

   ومی حق مسلم ماستنان، کار، آزادی رفاه عم .اختالس ها کم بشه /مشکل ما حل می شه . دردگ بايد آزادنی نداکارگر ز

  

  : ختهش سودرباره طراحی از پيگام ه ی نشريه عياطال – ) ٦( 
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تحريريه ی  تن از اعضای ی گام به ميان آورده شد. چنديننام نشريه ها بار» سوخته طراحی«نمايش امنيتی  درآمده است :  ١٣٩٧بهمن  ٣ هاخبار روز در تاريخ چهارشنب وشته سايتن به
پيده خشی ، سرار دادن اسماعيل بخوانيد: تحت فشار ق ر زير میاست که د دهمنتشر کر جهت اطالعيه ای در اين شريههستند. اين ن بازداشت شده و در زندان تحت فشار نواکناين نشريه 

شد، از  خشه" پد "طراحی سوختشده مقابل دوربين که در قالب مستن هيکتهای از پيش د متن تکرارجه های جسمی و روانی و وادار کردن آنها به ژاد با شکنيدنمازيار س و قليان ، علی نجاتی
چهره خسته و رنجديده سپيده  دادناست. نشان  شدهارها اجرا صه های مختلف بارها و ببرای سرکوب فعالين عر دهه ی امنيتی است که در طول چهارين نهادهاوغراری و دری تکسناريوها

بی  شده ای است که همزمان مصداق پيش تعيين زر مطالب اتکراحات شخصيشان، گواه ر صفی آن دو نفر دحقايق مربوط به آن از سو و افشای ،یبخشاه های مضطرب اسماعيل قليان و نگ
سازی ها  پرده از روند پرونده پيشر صدا و سيما، بيش از کا امنيتی وی تکراری و غير حرفه ای همکاراناين سناري .استرويج دروغ جانبداری و ت و سيما درقانونی و بی شرمی صدا 

 ی نشريهعضاها توسط اپوشش خبری و تحليلی آن تپه و فوالد اهواز ون هفت کارگرا لبات و اعتراضات برحقدادن مطا بطده است. ری کرلنی و آزاد را ضروراه عدادگ خواست و برداشت
ايی ه خش نوشتهپ .تشده اس اندهمست نمای اين گونه نخی ها د از سکانسر به تکرار گاه و بيگاه آنها بودنوبمج يل بخشی و سپيده قليانبه جريانهای "برانداز" و "ضدنظام" که اسماعگام 

ند اعک مريه مستقل در نقش گروهی قربانی جلوه دادن يک نش واسطه ند، تا بهده مرتبط نشان شورخارجاز کا به عوامل و جرياناتی نشريه گام ر تالشی است که اجباری از عسل محمدی نيز
زل او و حمله به من ده قليان بار ادامه، دستگيری مجدد سپينمايش اين شوی تلويزيونی و دنمايند.  تره گام بيشريريبر بازداشتی های تحرا  مل کرده، فشارپازل مضحک را کا و وابسته، اين

صويری و ت ها و فايل های صوتیه شتنو فعالين در ، و همچنين شرح واقعه از زبان اينوادد عيل بخشی و بازداشت مجاسما ه اش و نيز لشگرکشی مسلحانه به منزلنوادت و آزار خااذي
نجه ها و سندی عيان و پيش رو برای قضاوت درستی شک دانشجويی است. وری تقل کارگای امنيتی با فعالين مسطرز برخورد نهاده ستناد بهبهترين ا نان و اطرافيانشان،شده از آ شرمنت

ت و بی بازداش سيدنژاد ، و تداوم نجاتی, سپيده قليان و مازيارشی , علی بخيل اسماع تیمسال نگرانی از وضعيتراز ما ضمن اب .ستاين مدت به اين فعالين وارد آمده ا طی که تهديدهايی
  شريه گامم. نامنيتی ميدانيمتوجه نهادهای  امی اين عزيزان رامتبه مسئوليت هرگونه آسيب  الهياری و امير اميرقلی ، مدی فرد, سانازن محگام اميرحسييه عضای نشرخبری از وضعيت ا

  

  یارياستان چهار محال بخت یاز کارگران شهردار یاز طرف جمع اميپ -)  ٧(

 بر شما درود 

 ميدينم گنيراحت م یلين رو ندادن و خاداش هاموو پ و سنوات یدياز حقوق و ع یبعد مقدار هب٩۵از سال  ما.ميشهر  گندمان هست ردال رمحن چهااستا یهاياز کارگران شهردار  یتعداد ما
 گنيدروغ م یول ميپول  ندار نگيم. بدهند شونحساب به هيتصف  نکهيا بدون، رو اخراج کردن همه.نفر١۴ ميامسال شد یول ميبودنفر  ٣۵حدودا ٩۵ سال. ميديالزم باشه مدرک هم ارائه م اگه

معوقاتشون رو  نکهيرا بدون ا دوستانمان.  و بخور و بچاپ هست تيو مامورخودشون حقوق و اضافه کار  یبرا یول. نينبرداشت نکقوق خودتون هم ح ستيول نه پاگ ميون گفتهشب ماهم
ساعده ط به ما مق فقپرداخت حقو یاومدن بجا٩۵...مثال سال مطالبات بصورت پراکنده است نيا . هشيم حق لباس ت وو سنوا یديما شامل حقوق و ع مطالبات.  بدهن اخراجشون کردن

خت هم حاضر به پردا یتومنش هم بصورت مطالبات موند و کس١٠اونرو بصورت مساعده دادن و  ونيليم١٠. شديم ونيليم٢٠ل ه کار  ما در طول سااگه کل حقوق و آضاف مثال ..دادنيم
اگه  گهيهست که م یصراحت قانون یوله..پرداخت بشه درست مانکارياز طرف پ ديت بامطالبا نيا. ميهست مانکارينظر پ ريز ما هم کننير مکا مانکاريکشور با پ یهايشهردار مامت. ستياون ن

 شما. ميل را طلب دارات هر سه سانوس .شهيم ٩٧و  ٩۶و  ٩۵ یشامل سالها تلبامطا نيا . دباشياز پرداخت دستمزد کارگر ممانعت کند.کارفرما مکلف به پرداخت انها م ليبه هردل نکارمايپ
 گهيم ميگيشهردار م به. هيبا شهردار ستيبه عهده من ن گهيم ميگيم مانکاريپ به. چهار ماه حقوق بهمون ندادن ميکار هست م که سراالن ه نيهم. تو سرمون زنهيم رسهيم یر کما ه دينوديم که

 ٩٧ سال.  شهيو لباس کار مو سنوات و اضافه کار  یديشامل ع٩۶ سال. ضافه کارهو ا سنوات یديشامل حقوق و ع٩۵ما در سال  طلب.  نيقرارداد دار مانکاريبا پ امش تسيربوط نن مبه م
  .شهيم نويليم٢۴ فرد هر  یجمع مطالباتمون برا یبيتقر بطور.  ميکنيبراشون کار م ميالحساب با چهار ماه حقوق عقب افتاده دار یعل
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  کرمانشاه مقابل اداره کل آموزش پرورش  نايهنگتجمع فر یانيپا هيانيب)  ٨( 

 دهنديمعترض شعار م انياداره کل آموزش پرورش فرهنگ یکرمانشاه جلو انيتجمع فرهنگ ٩٧بهمن۴روز پنجشنبه  

 شاهکرمان انيتجمع فرهنگ یانيپا هيانيب

 ميالرح الرحمن هللا بسم

و  رانيرا در سرتاسر ا یمطالبه گر یحق طلبانه خود برا اديدو روز گذشته فر یبزرگوار که ط شکسوتانيپ ژهيبو ران،يا سرتاسر فياع و شرشج انيها به همه فرهنگ سالم نيترگرم ميتقد با
 انداز کردند. نيجهان طن

 گريبار د کيکه  ميداده نشده است. لذا بر آن شد یما، جواب یکدام از خواسته ها چين به هکماکاان، است انينگمطالبات فره یبرا گذشته ماهيد٢٠تجمع بزرگ  ژهياقدامات گوناگون بو لبدنبا
 .ميتجمع بازنشستگان، مطالبات خود را اعالم کن نيها و همچناستان ريهمگام با سا

اعم از شاغل  انيفرهنگ یرخوردارب و یحق منطقه جنگ نکهياهد داشت، نظر به اادامه خو ینونقارق از ط مانيها واستهبه خ يینهاول حص یکه اقدامات ما برا ميکن یادآوريالزم است  البته
 ما قرار دارد. یآن درصدر خواسته ها یايبازنشسته از مزا اي

 :ميکنیم معالا ريبه شرح ز تالش کرده اند، اهم مطالبات خود را تجمع نيا يیبرپا یکه برا یاز همه همکاران ريتقد با

 معلمان. هيعل يیقضا یدن همه پرونده هاو مختومه اعالم کر یمعلمان زندان یتمام و شرط ديق یب یدآزا -١

ز ز استان خارج اه مرکن، منجملاز استا یمناطق یاستان است. جداساز انيآن حق مسلم همه ساکنان و فرهنگ یاياز مزا یو برخوردار یاحتساب استان کرمانشاه به عنوان منطقه جنگ -٢
 استان است. انيظلم و اجحاف آشکار در حق همه فرهنگ کي ا،يمزا نيبازنشسته از ا انيکردن فرهنگ یمستثن نيو همچن یجنگه نطقم

 .یو حرفه ا یصنف تيفعال ليبدل انيفرهنگ یرقانونيارعاب و احضار غ د،يمتوقف کردن هر گونه تهد -٣

 ت.معلم تمام وق لغو طرح بهره کشانه -۴

 .یو پرورش  مطابق با نرخ تورم واقع آموزش یراب ٩٨ل سا دجهبو ميتنظ -۵

 . یشاغل و بازنشسته، باالتر از نرخ تورم واقع انيحقوق فرهنگ شيافزا -۶

 کارکنان دولت.  ريبا سا انيفرهنگ یپرداخت یبرابر -٧
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 و بازنشستگان. نيشاغل یار برموث مهيب ستميس یناکارآمد و برقرار یها مهيلغو انواع ب -٨

 .یقانون اساس ٣٠مطابق با اصل گانيرا ليتحص مناسب و یآموزش یفضا جاديمدارس و ا یبراالزم  انهسر نيمتا -٩

 .یتيحما یمدارس با بسته ها یساز یلغو خصوص -١٠

 ر.ال فشاو اعم تيتگان و رفع هر گونه محدودسشو بازن نيشاغل یصنف یشناخته شدن تشکل ها تيبرسم -١١

 .يیمطلوب روستابه وضع مدارس نا یدگيمه دانش آموزان، رسه یبرا یشآموز یالتعد یلغو هر گونه ب -١٢

 معلمان به طورکامل و جامع .  یرتبه بند یاجرا -١٣

 ها. يیو دارا اموال انتيحفظ و ص یمختص شان برا یبازنشستگان بر صندوق ها ندهينظارت نما -١۴

 بود. ميمطالبات مان خواه ريگيپ یقانون یکه با روش ها ميکنیم ديجددا تاکاستان، م زادهآ ه وآگا انيهنگهمه فر از طرف زيرانگتجمع شو نيا انيپا در

 ديو موفق باش روزيپ

  بهمن ۴

  

 ستين یفاک ندهيسال آ یحقوق برا شيدرصد افزا ستيناکارآمد است/ ب یفعل یليتکم مهيب -)  ٩( 

 شدند. شانیه کرده و خواستار توجه به مطالبات صنفعجخود مرا یهاات کل آموزش و پرورش استانبه ادار ليردباو  کرج، کرمانشاه هان،اصف یشهرها یگو بازنشستگان فرهن معلمان

 .مراجعه کردند شانياهپرورش استانبه ادارات کل آموزش و  ليه و اردباشاصفهان، کرج، کرمان ليمختلف از قب یدر شهرها یاز معلمان و بازنشستگان فرهنگ یامروز جمع صبح

و مشکالت  یشاغالن و بازنشستگان فرهنگ یتمام یکارآمد برا یليتکم مهيحقوق بازنشستگان، ب یسازاست: همسان ريبه شرح زمراجعات  نيدر ا یمطالبات فرهنگ نيترهمها؛ مه آنگفت هب
 .یشتيمع

الزم را ندارد و  يیکارا دهد،یانجام م معلمان را یليتکم مهيکه ب ید چراکه شرکتانهم دادانجا یاتاعتراض نياز ا شيپ یليتکم گرمهيدر اعتراض به نحوه انتخاب شرکت ب اهگفته معلمان؛ آن به
 هستند. ناشیليتکم مهيببهتر جهت پوشش  یگرمهيسازمان ب نتفايدولت جهت  مشارکت. آنها خواستار دهدیارائه م یخدمات اندک کند،یم افتيکه در يیباال نهيدر مقابِل هز
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 هایگران تيحقوق با واقع شيافزا زانيم نيدانسته و اعتقاد دارند ا یمجلس شده را ناکاف ميتقد ٩٨بودجه  حهيدر اله ک ندهيسال آ یرصد حقوق کارکنان دولت براد ٢٠ شيزااف نينمچه معلمان
  د.  راند یتناسب ،یزندگ یهانهيو هز

  

 کشور از مسئوالن یهایرکنان و کارگران شهرداگانه کارمطالبات دوازده یريگيپ - )١٠(

 د.را خواستار ش هایگانه مجموعه کارکنان و کارگران شهرداردوازده یکشور خطاب به مسئوالن، تحقق مطالبه صنف یهایکارکنان شهردار مجمع

عوارض سوخت  لایر ارديليزار مه ٣٢طرح بازگشت  بيتصوو شهرداران  یايق و مزاحقو نامهنييحقوق، اصالح آ پرداخت وهيش رييکشور؛ تغ یهاین شهردارمطالبه کارکنا نيتریاصل
 .نديازم را اتخاذ نمال ماتيتصم ست،یاتيچک حکو یشهرها ژهيبو هایدارشهر یعوارض برا نيبازگشت ا نکهيبا توجه به ا خواهندیاست. آنها از مسئوالن برنامه و بودجه م هایشهردار

براساس قانون مصوب مجلس است.  هایشهردار ١٣٩٧حقوق سال  شياصالح بخشنامه افزا کنند،یشان مطرح مباتکشور در رابطه با مطال یهایمع کارکنان شهردارکه مج ینکات گريد از
درصد  مشمول شش تا هشت دالنهعانا ريداشت) با تفاس نيياحکام پا یدرصد ستيب شيفزابر ا دي(که تاکمجلس  هيبرخالف استفسار هایحقوق کارکنان شهردار شيبه گفته آنها؛ متاسفانه افزا

 اند.حقوق داشته شيهزارتومان افزا کصديتومان کمتر از  ونيليم ميو ن کي ريز یهاکه حقوق یااند، به گونهحقوق شده شيافزا

 است: ريرح زکشور به ش یکنان شهردارردوازده گانه مجمع کا مطالبات

 .یت کشورقانون خدما وهيبه ش هایکارکنان شهردار یايمزاپرداخت حقوق و  وهيش رييتغ -1

هزار نفر و  ستيود ريز یتناسب و عدالت در پرداخت حقوق شهرداران شهرها جاديا ی(برا ب،يجهت تصو رانيوز اتيشهرداران و ارسال آن به ه یايحقوق و مزا نامهنيياصالح آ -2
 استانها). کزرمرايغ

 آنها. یاستخدام تيوضع رييز کارکنان در تغا تيحما نيو همچن یو قرارداد ین خدوم شرکتکارکنا تيوضع ليتبد یابر یدر آزمون استخدام عيو تسر یحل مشکالت استخدام -３

 یشده بعد از بررس بيبرنامه و بودجه تصو ونيسيکمطرح در  اتيکل نکهي. با توجه به اهایرعوارض سوخت شهردا لایر ارديليهزار م ٣٢طرح بازگشت  بيدر رابطه با تصو -４
بر ارزش افزوده که متاسفانه  اتيرابطه با اصالح مال در یاقتصاد ونيسيکم ٩٧/۵/٧مخالفت با مصوبه مورخه  نيو همچن گرددیبه صحن مجلس ارجاع م يینها بيجهت تصو ات،ييزج

کوچک  یشهرها ژهيبو هایشهردار یبراعوارض  نيبازگشت ا شودیم ليدولت تبد یعموم یابه درآمده هایشهردار دارياپ یآن درآمدها کرد و براساس رييتغ اتيلعنوان عوارض به ما
 .ستیاتيح

 .یشهر تيريمدو حل مشکالت  هایهردارشکارکنان  یمطالبات صنف یريگيجهت پ یتخصص ،یمجمع علم کيکشور به عنوان  یهایمجمع کارکنان شهردار یثبت قانون -５

 .معزز ثارگرانياق حقوق او احق هایدر شهردار یرثارگيقانون جامع ا یاجرا -６

 نشانان.آتش یبرا يیهاالعادهفوق ینيبشينشانان با عنوان پاز آتش تينشانان و حماآتش نيب ضينشانان و رفع تبعآتش یقانون یايمزا هيپرداخت کل -７

 اران.انتصاب شهرد ودر انتخاب  یاسيس یهاهنگا یبر تجربه و تخصص به جا ديداران و تاکانتخاب شهر یفعل هيح رواصال  -８
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 یبه سازمان ادار هایکشور،، موضوع مربوطه از طرف سازمان شهردار یاستخدام یسازمان ادار قياز طر هایالعاده جذب کارکنان شهردارفوق شياافز شنهاديموافقت با پ -９
 شده است.داده  شنهاديپ یاستخدام

 شيبر افزا ديمجلس (که تاک هيبرخالف استفسار هایحقوق کارکنان شهردار شيمتاسفانه افزاقانون مصوب مجلس، ساس ابر هایشهردار ١٣٩٧سال حقوق  شياصالح بخشنامه افزا  -１０
هزار تومان  دکصيتومان کمتر از   ونيليم ميو ن کي ريز یهاحقوق که یابه گونه اند،حقوق شده شيد افزاصناعادالنه مشمول شش تا هشت در ريداشت) با تفاس نيياحکام پا یدرصد ستيب

 اند.وق داشتهحق شيافزا

 بر ارزش افزوده. اتياز مال هایسهم شهردار شيافزا -１１

 هيو اول یعيحق طب کين ،به عنوا یقانون خدمات کشورمشمول  ینهادها ريبه سا هایاز شهردار ساختن انتقال یو قانون هایشهردار نيب یساز و کار نقل و انتقال  منابع انسان جاديا -１２
 .هایکنان شهردارارک

  

مقابل  اول استان الی مسئوالن طرازهای توخها حق بيمه و وعده ماه  ماه حقوق و  ٥تاشتن امنيت شغلی ،عدم پرداخنسبت به ندهان روغن ج کارخانه کارگران اعتراضیتجمع  - )  ١١( 
  زنجان یاستاندار

های توخالی مسئوالن  حق بيمه و وعدهماه حقوق وماه ها ٥داختردراعتراض به نداشتن امنيت شغلی ،عدم پ جهان نروغ کارخانه کارگران ت وپنجم بهمن ماه،صبح روز پنج شنبه بيس
  جمع کردند. زنجان یمقابل استانداريگرل استان،برای باری دطرازاو

 ديادامه روند تول یبرا یاقدام مثبت چياست و کارفرما ه یاققوت خود ب جهان به یت روغن نباتگفت: مشکال ن جهانروغ کارخانه معترضاز کارگران  یکيانه ای شده،براساس گزارش رس
  .آن صورت نداده است طيدن شرابو ايعالرغم مه

  .حد وجود نداردوا نيدر ا ديتول هيمواد اول هيته یبرا یکاف ینابع مالم وی درادامه گفت:

 هيمواد اول نيافتاده و تام ريخت آن به تاخها پرداکارگران که ماه مهيمشکالت ب ،یماه معوقات حقوق٥. کنندیل نمماما ع دهند؛یم یريگيمه مسئوالن وعده پسال است ه کيافزود: اين کارگر
  .مجموعه است نيا ريگبانيهمچنان گر

  .را به اطالع کارگران برسانند هجيکنند و نت یريگيما پکارفر قيرا از طر مانیموضوع مطالبات مزد یر بود مسئوالن استاناظهار کرد: قرا  از کارگران گريد یکي

کارفرما  نکهيه به اها متوقف شده است. باتوجدهت راننمعوق ماندن مطالبا ليذهاب کارگران به دل ابيا سيچند روز گذشته سرو یکارانش گفت: طدرباره مشکالت خود و هم در ادامه یو
  .ميخود هست یزندگ یهانهيهز نيو تام یات مزدمعوق شينگران افزا م،يراسال نو قرار د نهجه به آنکه در آستاد، با تورما ندا یامهيو ب یزدت مطالبات معوقه مپرداخ یبرا یمشخص برنامه

 

  اخبار تکميلی:
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  :خانه ميرود درصد حقوق کارگران برای اجاره ۶٠م کرد : مقام ارشد کارگری اعال

  مسکن

ی خود را يک سوم دريافت قبالرگران کا اگر ای صنفی کارگران ميگويدن عالی انجمنهالهی ، رئيس کانو فتح فضلابوال : تسه اآمد ٩٧بهمن١ گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا، در تاريخ به
ه، داده شد یرگه کارطی چند دهه گذشته به جامع ای که حقوق خود را برای اجاره مسکن هزينه کنند. وی اظهار کرد: مهمترين وعده يش از دو سومدند امروز بايد بها ميکراجاره بصرف 

اردادها ها قر امساعد و تعطيلی کارخانهو به دليل شرايط ن حميلیجنگ ت الهایدر طول س ها رسمی بودهراردادی از قعظمخش ااست. در حالی که ب بودهکار  اردادهایبحث امنيت شغلی و قر
ه اجمو دادهکار را تحت تاثير قرار شغلی نيروهای ادهای کار که امنيت قراردمعضل  اب همچنان مدت رفت و امروز با وجود آنکه از شرايط جنگ خبری نيست، موقت و کوتاه به سمت

 شده است، در حالی که امنيت شغلی به حوزه کار تحت شرايط اقتصادی آن زمان يا به اجرا در نيامده يا ناقص اجرا بوطهای مر رات و آيين نامهقربسياری از قوانين و موی ادامه داد: تيم.هس
و طرح مسکن  ی نشده استن بوده که عملشده به کارگرا ی دادهها کی از وعدهمسکن يکرد:  شاناطرنند... وی خرا فراهم ميکزندگی مساعد  يش ميدهد و شرايط يکزاا افگی ردنز اميد به

کارگران با  امروزته فتح الهی، برخوردار شوند.به گفدار شدن  نهاخ تاز نعمران کارگ ها به اجرا درنيامد تا هم به دليل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاه اجتماعی و مسکن کارگری
 .اجاره بهای مسکن هزينه کنند د امروز بيش از دوسوم آن را بايد بابتف اجارهبها ميکردنسوم حقوقشان را صر يک القبنرم ميکنند و اگر  بها دست و پنجه جارهرشکن اکم های هزينه

  : تومانار هز ۵٩٢ميليون و  ۴ هراندر تفقر  طخداريم/  درصد تورم ٣۶سال بعد 

 راونگفت: برای يک خا درصدی سال آينده ٣۶عضو هيئت رئيسه مجلس و کميسيون تلفيق با اشاره به تورم  : آمده است ٩٧بهمن١ ر تاريخسنيم، دتصادی خبرگزاری تگزارش خبرنگار اق به
  .مان استهزار تو ۵٩٢ميليون و  ۴ بود و چيزی در حدودد اهمتفاوت خو تهران رقم درين ته او الب تومان است هزار ٢۵۵ميليون و  ٢فقر چيزی در حدود  نفره، خط ۴

 ٥٠د نقطه در حدو به قطهه شاهد تورم ن، در سال آيند٩٨جه بر اساس بود :دراظهار ک ٩٨متن و حاشيه با اشاره به استخراج برخی آمار و ارقام از بودجه  احمد اميرآبادی فراهانی در برنامه
 ٢٥٥ ميليون و ٢نفره، خط فقر چيزی در حدود  ٤سال آينده نيز گفت: برای يک خانوار  ر دريسه مجلس درخصوص خط فقرئخواهيم بود.عضو هيئت درصدی  ٣٦يانه سال تورم ودی درص

کشور  و ساير نقاطمردم تهران  تعداد ازسوال که چه  به اينپاسخ  در ت.وین اسار توماهز ٥٩٢و ون ميلي ٤حدود  رخواهد بود و چيزی دران متفاوت هت رهزار تومان است و البته اين رقم د
 نيز همچنين باميسيون تلفيق مجلس ی عضو کآبادريمااست. ٩٨ از اين رقم درآمد دارند و اين بر اساس آمار و ارقام استخراج شده از بودجه ررآمدی دارند گفت: خيلی از مردم، کمتچنين د

برای  ن بانکی و بحران مالی دولت را خواهيم داشت که در مجلس بايد فکریبحرا ارزی، آينده بحران ر سالفت: ددر سال آينده گ اقتصادی و مالی هایبحران رخیب دنبو وبه در پيِشر ارهاش
  آن کنيم

  از وکالعی جم هض نامتراعا

  ازداشتجه در طول مدت بموضوع شکنى با ل بخش، به شکايت اسماعي گى کنندهرجع رسيدصالحيت م اعتراض به

  به نام خداوند عدل و انصاف
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  رياست محترم قوه قضائيه

از سوى صداو  ناروابت هاى سازمان يافته و نسحمله تبليغات منفى رد مو روزها اين است که انونى صنفى بودهوى مطالبات ق مى باشد و خواستشهروند ايرانی  ر وبخشی، کارگ اسماعيل
  .باشدقبل از صدور حکم , بر خالف قانون و ممنوع مى  ار گرفته است. بى ترديد اظهار نظرنيز قرئولين مس برخى يما وس

طرفى  ال بىدر کممساوات را رعايت نموده و و رفين دعوا برابرى مقدار نظر کردن به ط رى دمى حتاسال ار مى رود دستگاه عدالتده است و انتظانسان هاى دردمند و آزا ز آمالالت عدا
يل محترم ايشان، وکو  است که خودمی شکايت برده ه دادگستری اسالبد، بازداشت خوشکنجه در طول دوران  يدگى کند. اسماعيل بخشى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بردعاوى رسبه 

  .دانه ای را داشته انطرفبی سيدگی ای رتقاض

امی واقع ظانتتخلف  تهامنظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری (متهمين پرونده) در مظان ا وش، از حيث وظيفهشهرستان شقالب و ان رم دادسراى عمومىادستان محتآن جا که د از
  زيرا؛نی است ر فاقد وجاهت قانوسوی وی به داليل زياز تی مقدما تيقاتحق طرح مى باشد، انجامعليه ايشان م شده است و شکايتی نيز

ی متهم، رسيدگ ی وميان شاکی خصوص ف"،بی طرمرجع جايگاه شاکی قرار دارد، نمی تواند در نقش " قام تعقيب و اقامه دعوای عمومی، درک، در مق.آ.د. ١١ده ماحسب  دادستان :الف
  .نمايد

ً مدر ذيل ماده مذک ارضطرل ابه دليد.ک ق.آ. ٩٢ق صدر ماده اطالب:  تان واگذار کرده است. لذا "با وجود ا به دادسمقدماتی ر يقاتر تحقبه "کمبود بازپرس" اختيا وطشرور، استثنائا
  .نی نداردوقانمحمل نائی اضطراری منتفی و چنان استث بازپرس"، چنين

 نيز میان) ادسترا (ددادس قاماتق.آ.د.ک شامل م ۴٢۴بق ماده دادرس است که مطا ير موسع در جهات ردتفسزم ، مستليقاتنجام تحقبی طرفی" در ا رعايت "کمال رب ٩٣ج: تصريح ماده 
  .شود

 صی"شخ م "نفعستلزضابطين، می شود، م ی برظيفه نظارتی ومحترم از حيث و امى از دادستانظانتتخلف تهام رفع ا د: نتيجه شکايت عليه ضابطين، از اين منظر که تبرئه آنان، موجب
  .تلقی می شود ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس ۴٢١ "ج" ماده ل بندمشمو شخصی"، رسيدگی دادستان نفع پس با وجود "چنين برای دادستان است.

يی و ناقض رعايت بی طرفی قضا عدماق مصد ن،ايشارسيدگی مستقيم از سوی  پافشاری وی دردادرس از سوی دادستان محترم و  رد ايرادر رد با عنايت به مراتب ياد شده ، صدور قرا
  .کشوری استانين موضوعه قوو  لیسناد حقوقی بين الملساسی، اقانون ا

 جاعجهت ار يی،قضااليه شما بر دستگاه ظارتی عيگاه نحسب جا دارند کهرسيدگی، تقاضا  يوهنين شاز چ حقوق دانان، ضمن ابراز ناخرسندی خود بدين وسيله جمعی از وکالی دادگستری و
  .ماييددر فرای صاستور شايسته ناقضان قانون دنيز برخورد با و  طرف ضوع به مرجع بیمو

  سپاس و احترام اب
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نه رواماره پش -نپيام درفشا-٣ )تهران( زرکدادگستری م کانون وکالی -١۶۵٧٧اره پروانه مش -يسيانامير رئ -٢ خوزستان تریکانون وکالی دادگس-١٨۴٣شماره پروانه  –حسين زکی -١
وکالی کانون  -١٢٩٢شماره پروانه -غزال لرستانی-۵ الی دادگستری خوزستانن وککانو -٩٣۶وانه ره پرشما -فرزانه زيالبی-۴ )رانهت( دادگستری مرکز کانون وکالی -١۵٨٨٣

 شماره - حافظ سواری-٨ نشاوران خوزستامرکز وکال و م -٢۵٢۵٩ انهپروره شما -سجاد چترسفيد-٧ کرمان دگستریکالی داکانون و -٩١شماره پروانه  -تاج ينسح -۶ دادگستری خوزستان
کانون وکالی  -١۶٧٠اره پروانه مش-یاورک معصومه-١٠ کانون وکالی دادگستری خوزستان -١١٣١ شماره پروانه -ليال خسروی -٩ دگستری خوزستانکانون وکالی دا -١۴٨١پروانه 

شماره -منصور شکيبا-١٣ خوزستان یوکالنون اک -١٩١٧وانه شماره پر - دينیسيد احمد نورال-١٢ وکالی مرکز کانون - ١۶٧۶۴روانه ره پشما -سعيد دهقان-١١ تانسدادگستری خوز
ن انوک -٢٨٠۵٨ وانهشماره پر -ا رسولياندرضحمي-١۵ ی مرکزکانون وکالی دادگستر -١٠۴٨٧نه اپروماره ش -سيد جمااللدين حيدريمنش-١۴ کانون وکالی دادگستری خوزستان-٣٩پروانه

حسين علی -١٨ مرکز دادگستری کانون وکالی -١٧٢٣٣شماره پروانه  -دشتی آنا-١٧ انن وکال خوزستنوکا -١۴٢٧شماره پروانه  -ماسبی فرمحمدرضا طه-١۶ رکزوکالی دادگستری م
 - ٧٩١۶ماره پروانه ش -مازيار طاطائی-٢٠ ادگستری خوزستانی دکالنون واک -١٧٩٨شماره پروانه  مبنی_رضا م-١٩ ستانکانون وکالی دادگستری خوز _ ١٠٨۶ هپروانحاتمی_ شماره 

  دادگستری خوزستان کانون وکالی -١۶٣٩شماره پروانه  -سجاد خسروی-٢١ ستری مرکزادگی دوکال کانون

  !ای هيچه تبليغ بر" است/ اين همارگران "فکاهی تلخدولت برای ک يتیِ ه حمابست

برنامه و بودجه، موجِب  وزارت رفاه و سازمان ارگران، ميانداخِت بستههاِی حمايت معيشتی کسر پر ده است : کشمکش برمآ ٩٧بهمن ٢تاريخ  خبرنگار ايلنا، در بدیعا امش پيگزار به
سازمان تامين ران يبگيحمايتی مستمر های واريز بسته ا ازه تههف ست کهايطی فراهم ساخت. اين در شرار اجرا را هم نظمی د زمينه بی تاخير فراوان، اام ها شدايجاِد تاخير در واريز آن

نفر  ميليون ۶ها، بيش از  پوشانی ی رفع هم تيجهندر بود. پوشانی"ها  درگير رفع "هم ن تامين اجتماعی تاکنون. ميگذرد. .. سازماايی و..های اجر تگاهکارمندان دس ، بازنشستگان واجتماعی
فت ميگيرند، مشمول دريا وقتومان حقميليون  ٣ير ت، تمامی افرادی که زراساس مصوبه هيات دولند.بشدها ا تشخيص دادهه ق دريافت اين بستهستح، ممه شدهن بيميليو ١۴جموع حدود از م

که دريافتی درصد اين در شرايطی است د. ان هنشد دهدا صنابر داليلی مستحق تشخيند يا اينکه بميليون تومان حقوق ميگير ٣ از شبي گر ياميليون کار ٨اين بسته ميشوند. در نتيجه حدود 
 را هم به سختی سر ٩٧ستان مو زاييز هزار تومانی را دارند....کارگران پ ٢٠٠ اين کمک ن تومان است. پس شرايط دريافتليومي ٣اعی زير ه سازمان تامين اجتمشد ز کارگران بيمهااليی اب

اين ارقام  با اما ايش يابدهزار تومان افز ١٠٠ارگری به ست که حق مسکن کد. هرچند قرار اتنهس های معيشتی دولت کمکار نتظم اچش ٩٧سال ا بازنگری در مزد همزمان ب ند وميکن
 ۵٩٢يون و يلم ۴تهران در  است که فقر تاکيد کرده می رسد. ویصد در ٣۶سال آينده تورم به  س دهملمج رئيسهعضو هيات  “احمد اميرآبادی فراهانیود. به گفته "فقرزدايی ممکن نميش

 ی گذشته علنی شد؛ پس از آنکه "محمدتالف در روزهااين اخ .لت به سازمان اختالف دارديزان بدهی دوين اجتماعی بر سر مبا سازمان تام دجهمه و بوان برنان است.سازمهزار توما
 گفت: ييد کرده است،ن تامين اجتماعی تاسازما ا برایرد تومانی رهزار ميليا ۶٩بدهی  جهبودامه و برن به اين پرسش که سازمان تماعی در پاسختعاون، کار و رفاه اج ری" وزيراتمدشريع

انجمنهای صنفی  عالی کانون„ مديره ." ناصر چمنی" نائب رئيِس هياتتاس رسيدهتاييد "سازمان حسابرسی"  است که بهيليارد تومان هزار م ١۵٠تماعی دولت به تامين اجی واقعی بده
. از همين رو سنگينی ميکنندميداند که روِی دستش  ا شهروندانیلت کارگران راست او ميگويد: دو دولت، "فکاهی تلخ" مايتیِ بسته ح اين است کهيد دارد که واقعيت تاکن "ن ايرارگراکا

ميکنند  ارد. ابتدا اعالمگی را دختند هم، همين ويژل بر سر آن را اندانجاه جاين هم هک ای ست؛ فکاهی تلخ. بستهفکاهی شبيه ا ی آنها پياده کند، برنامهاش بهابر ای امهزمانی که ميخواهد برن
وانند د. فقط برخی ميتشدگان نميرس مهبي ن است. بعد ميگويند به تماماتومهزار  ٢٠٠ته نيست؛ پول نقد است و مبلغش بس د ميگوينداجتماعی "سبد کاال" ميدهيم. بعتامين شدگان  بيمه که به تمام

از بودجه "بسته جه با کاستن زنی که شايد سازمان برنامه و بود گمانه پاسخ به اينند.... چمنی در قائل نيستجامعه" اعتباری و بودجه" برای " هچون "سازمان برنام را؟. چت کنندريافد
صندوق کارگران و  ه دولت ميخواهد ازندهد، گفت: زمانی کان نش وی خوشت، رنکردن بدهيهای دول داختعی به خاطر پرسته است به سازمان تامين اجتمااخو نوعی کارگران"، به معيشت

ی ميدهد؛ به نحوکند، کمترين بودجه را اختصاص  یيرااج انميخواهد تعهداتش را در قبال کارگر اما همين کههايی را نميکند،  ارزيابی ی بردارد، چنينتامين اجتماعان در سازمان شدگ بيمه
 که دولتان اينکه نميتوان باور کرد ببرد. وی با بي زير سوال انششدگ نزد بيمه تامين اجتماعی راسازمان نند. بله دولت لجبازی ميکند تا وجهه ما یم ممحرو نآ ازميليون کارگر  ٨حدود 

ش پايه کار به واسطه افزاي ارد؛ حتی اگر اينيگذر مان کناتوم لياردزا، مي تباری هزينهموسسات اعی و خصوص : دولت برای نجات بانکهایتگف دارد،ای کارگران به اندازه کافی بودجه نبر
  .ستندهان کارگراند،  گذاشته شری که سرش کاله گشادکه تنها ق ادعا را باور نميکنيم و تاکيد ميکنيم ما اين . به هر شکلرم منجر شودايش توپولی به افز
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  !ايتی" جا ماند؟های حمايتی؛ چرا قشر فرودست از "بسته حم بررسی نواقص بسته

استيجاری ارزاِن دهه  های انهخانهای قديمی در جنوب شهر که به سبک خ راست؛ د اتبزيجی سرش بستهبنداک : است آمده ٩٧بهمن ٢خبرنگار ايلنا، در تاريخ  ره مقدمازهن گزارش نسري به
اری هد. کجات انجام ميدبندی سبزي خانگی، کار بسته کارگاه کي دربوس از آزادی ميرود اسالمشهر و زندگی ميکند. روزها با ميني ند،ا اتاقهای بسياری گرداگرِد حياط گردآلود نشسته ۴٠

 کاری که فقط به اندازه کرايه همين اتاق قديمی در اين محلهی توسريخورده و ق؛نه بيمه دارد و نه حداقل حقو صبح تا پاسی از شب ادامه دارد. کاری که ساعت دهز که اوالنی خت و طس
خانوار زنيست سرپرست  يجات به اسالمشهر ميرود،زبندی سب تهی بسبرا زهارو محلهنان از زتعدادی ديگر  درآمد دارد.مريم که همراه محصلش، دنزفری نان و پنير برای خود و دو  ينههز

زيِر النهای تاريک و پرازدحاِم و در دا ورمتدر  ه کار کارگاه تعطيل است؛ اوها ک ها و جمعه های زندگی بربيايد؛ پنجشنبه هزينه ا به دوش ميکشد تا بتواند از پساريهای بسياری رکه دشو
 گاليه» ام از اينجا هم مانده! رآمد ندارم؛ از همه جا راندههزار تومان د ۵٠٠ يک ميليون ورفته ماهی  رويهم«ش....ا ختر دوازده سالهدخود و  ستار دهايی ک ليف ؛ميفروشد» يفل«زمين، 

است؛ فقط به اين دليل که  خانوار سرپرست و تنهااو که زنی دهند؛ نيست بر هم ند و قرابسته حمايتی نداد بدبياری،فقر و  همهن ست، از آنها که به او عليرغم ايها مريم از دست دولتی
 ١٠می، نزديک به آمار رس نيخردولت را ندارد! طبق آ ه حمايتیِ حق دريافت بست -مثل بسياران ديگر که کار ميکنند اما بيمه نيستند- ا بيمه نکردهای او تابع قانون نيست و او رکارفرم

هزار  ٧٩٠های مجلس نيز، از  مرکز پژوهشکرده است. براساس گزارش اخير  شته، علی ربيعی (وزير کار سابق) اعالمذسال گ ار آمارر داريم؛ اين کشودر  میررسغير کارگر ميليون نف
سوم  کحدود ي که رانکنند؛ اين کارگت ميريافدستمزد ماه د هزارتومان در۵٠٠ی کمتر از صنعت اهگنب ١٩٨کارگران  د آنها بيمه هستند ودرص٨اند، فقط  سال گذشته شاغل شده نفری که

 یابرز پوشش ناکارآمد و ناکافی بيمه رسمی هم حکايت ا ار آنها که کار ميکنند اما بيمه نيستند، کم نيست؛ حتی آمارهایمحرومند.آم ايتهای جانبی دولتحداقل دستمزد، حقوق ميگيرند از حم
اخير، تعلق  بسته حمايتی نآنها حمايتهای جانبی مثل هميبيمه محرومند و در نتيجه به  تی به نامبز موهد، ايشونناميده م» رسمیغير ارگرک«، طلحيات مصکه در ادب دارد؛ همه آنها گرانکار

 اپرکند؛ امودی يشت اخير را تا حدعمان بحر از ی ناشیقرار است خالءها کرده است،فاع د» دزمستترميم د«عنصر جايگزيِن  ه عنواناز آن ب نميگيرد.بسته حمايتی که دولت از ابتدای امسال
همان کارگران فاقد بيمه و  داشته باشد، بسياری از واجدان شرايط که معيشت، تاثيری -ند در پر کردن شکاف مزدهزار تومان به هيچ وجه نميتوا ٢٠٠ فارغ از ناکافی بودن ميزان آن که

که به داليل نفر  مه ميدهد: اين ده ميليوناند....وی ادا بسيار حداقلی محروم مانده اين حمايت از ی خانگی هستند،اههاکارگ اغل درزنان شتفروشان، مشاغل دورهگرد و ل دسشام ،یسمغيرر
ند دار لی منظمدرآمد حداق يکو باثبات ی ودحدتا يمه دارند حداقل يک شغلکه بها نآ کهشدگان تامين اجتماعی هستند چرا  از بيمه مختلف ازجمله تخلف کارفرما بيمه نشدهاند، بسيار نيازمندتر

ديگر  انحراف به شکلی ها هم همين نيازمندترند، شناسايی نميشوند. در بحث يارانه اين ده ميليون نفر که ای اطالعاتیه به دليل ضعف بانکتامين ميشود؛ ولی  ای سالمتيشان تا حدیهو نياز
افراد دخيل را در تعيين درآمد » بانکی ایه سپرده«نی دارند ولی از آنجا که دولت الی بانکی کها دهمحل ارثيه، سپر اما از دقليلی دارن هی ميشناسم که درآمد ماهيانهاي هوادناخ؛ وجود داشت

ش يبرا دولت ماریی اطالعاتی و ناتوانی آنکهافافيِت باش نميدهند، نميشود از عدم بستهما  هبا رانه ندارند. مريم که ميپرسد چراينکه واقعاً نيازی به اين يا بگير هستند با نميداند، همچنان يارانه
هم نجا اي زا م؛اي زناِن بيپناه از همه جا رانده داريد. او در پاسخ ميگويد: ميدانستم! من که خودم همان ابتدا گفتم امثال ما ازداند شما کجا هستيد و چقدر نيگفت؛ خيلی ساده ميگويم: آخر دولت نمي

  ....!مانده

 !رند؟يد بگهزار تومان دستمز ۴٠٠فقط  ديبا اطين خناز یرا برخهد/چبه خرج د تيجد تخلفات اب ردبرخو در راک اداره

 .ستندياب متخلف یهااره کار است که مقابل کارگاهبازرسان اد فهيوظ نيدر حوزه کار گفت: ا هيريموسسه خ کيبا انتقاد از عملکرد  یفعال صنف کي

و  شودیمورد افتخار هم واقع م یرقانونيغ یهاکارگاهنمودن  ريدا نکهيا تربياست و از آن عج شتهبال دادنه ب یاريبسمزد، انتقادات دست حذف حداقل یبرا هيريموسسه خ کي عملکرد
 است. یرقانونيغ هيرو نيا غيموسسه مذکور درصدد تبل

هم هستند،  ريپذبيکه سرپرست خانوار و آس اطيآن زنان خ در شود کها رپب يیهادهند کارگاه ازهاج ديچرا با هکنيا انيتهران) با ب ینشانآتش یاروشق و عضو ساب ی(فعال کارگر یمراد نادر
 .ستمتوجِه اداره کار اصفهان ا »تيمسئول« ديگفت: بدون ترد رند،يهزار تومان دستمزد بگ ۴٠٠فقط 
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اداره کار و  فيوظا یِ افله نمسا نيا ستند،يرا دارا ن نهيزم نيا م درالز یآگاه الً اص ايه کار ندارند اداربه  تيبه شکا یليخود تما یستيحاد ز طيشرا ليدل هب انزن نيکه ا ميريکرد: گ ديتاک یو
 .ستياداره ن نيبازرسان ا

 يیهاگاهکار توانستینم هيريه خموسس کيوگرنه  کنند؛یم یکوتاه هيريخ ینهادها یخرب یرمجموعهيز یهاها به خصوص کارگاهبه کارگاه یافزود: بازرسان اداره کار در سرکش یمراد
 .ردازددستمزد بپ ۵٠٠ اي ۴٠٠فقط  یده ساعت کار روزانه، ماها ت ٨ یروز یکارگر زن برا کيد که به لم کنرا ع

 نيکدام از ا چين هکند که چو هيجتو نگونهيقرار دهد و ا سند کارفرما، ورا در روابط نابرابِر کارگر » گرراک راياخت« ديروابط کار، نبا یِ اداره کار به عنوان نهاِد باالدست ،یمراد یگفته به
 .گرفتهت نصور یاند پس عمِل خالف قانوننکرده تياجعه و اقدام به شکازنان به اداره کار مر

 اع خاتمه دهدضوا نيبه ا قيتلف ونيسيکم»/ طرح تحول سالمت« انيبه پرستاران در جر یمهریب

 بودجه اختصاص بدهد. ،یخدمات پرستار یرگذاهتعرف یبرا ديبودجه با قيتلف ونيسيفت: کمگ اند،دهشقع وا یتوجهین مورد بتاراپرس نکهيا انيبا ب ینسائیعل نيحس

 مطالبات یبودجه، برا یضقباسطور ان یمجلس قادرند در البال ندگانينما ايآ ؛سترا به تکاپو انداخته ا رانيمختلف مزدبگ یاهمجلس، گروه قيتلف ونيسيدر کم ٩٨بودجه  حهيال یبررس 
 ز کنند؟با جا رانيبگمزد

خواسته  نيتربه عنوان مهم »یخدمات پرستار یگذارقانون تعرفه« یبه اجرا ٩٨کشور) در ارتباط با مطالبات پرستاران از بودجه  ینظام پرستار یالع ی(عضو شورا ینسائیعل نيحس
که خود مجلس  ستیدرحال نيانداده است!  صيخصبه آن ت یاگاه بودجه چيه یلنموده و بيوتص یرستارات پخدم یگذاروان تعرفهعن با ی، قانونسل: سالهاست که مجديگویو م کندیم هرااش

 کرده است. ديآن تاک یو برنامه ششم توسعه بر اجرا یوربهره یبارها در قالب قانون ارتقا

اند و سر باز زده» بودجه صيدم تخصع«قانون به بهانه  نيا یاز اجراء مختلف به انحا یياجرا یکشور، نهادها یرستاره پجامع گاندنيمکرر نما یهایريگي: با وجود پدهدیم ادامه یو
 اند.دولت به مجلس هم نگنجانده یشنهاديبودجه پ حهيآن را در ال یسال چيکه در ه نجاستيجالب ا

 طرح تحول سالمت انيان در جرراترسبه پ یمهریب

صورت گرفت و  یبه جامعه پرستار یتوجهیو ب یمهریب نيشتريتحول سالمت، ب رحط یاجرا اني: در جرديگویو م پردازدیم پرستاران شتيعبه م یتوجهیب یهاشهير انيبه ب یائسنیعل
جز شدت  ط،يشرا نيا شد و یجامعه پرستار بينص »یديمناا« ول،حتطرح  یقانون در ط نيشدن ا يیاجرا هب یرجامعه پرستا یدواريمنابع سرشار به نظام سالمت و ام صيبا وجود تخص

جامعه فداکار دربرنداشت و متاسفانه  نيا یبرا یگريد یديعا ،یجسم و جان رنجور جامعه پرستار شياز پ شيطرح تحول و خرد شدن ب یدر ط یتاره پرسجامع یبار کار سابقهیب افتني
 مجلس صورت نگرفت. یاز سو زين یترظان

 نيندارند و ا تيهمکاران رضا یروزشبانه ثاريبا وجود ا مارستانهايارائه شده در ب یتلخ است که مردم از خدمات پرستار تيعقوا کي نيا نکهيا انيبا ب یم پرستارظان یعال یشورا عضو
است، منجر  یخدمات پرستار یگذاررفهن تعکه اهم آ نيقوان یاجرا عدمو  یستاررپ وهگر یروين دي: کمبود استخدام شددوزافبوده است،  یمسئوالن امر به جامعه پرستار یتوجهیاز ب یناش
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از  شيآن پ جهيو نت تاسمنافع مردم  یدر راستا یجامعه پرستار یهاباور داشته باشند خواسته ديگرفته است. مسئوالن با یخدمات شده است و توان را از جامعه پرستار تيفيک ديبه افت شد
 اد.هد دخوا شيفزارا ا یتمنديضاو رگشت  هداوخبازهمه به مردم 

  کار کشته شدند نينفر ح ۵۶ یماهه سال جار ٩در  ؛یشرق جانيربان آذاستا

ه نسبت ب ارآم نياستان خبر داد و گفت که ا نيا رد اردر اثر حوادث ک ینه ماهه سال جار ینفر ط ١٠١٢ تينفر و مصدوم ۵۶از مرگ  یشرق جانياستان آذربا یقانون یپزشک رکليمد 
  است.  افتهي شيافزا درصد ۴گذشته مدت مشابه سال 

 حذف شده اند »یتيحما یبسته ها« افتياز در  کاريوب یررسميکارگر ان غ هيکل

 را از انان ربوده است  رکشو رانيکارگران و مزدبگ کيکاياز دستمزد  ريماه اخ ٥هزار تومان در  ٨٠٠و  ونيليم ٣حداقل  دولت

کار گفته اگر  یاسالم یشوراها یدستمزد کانون عال تهيکم سيرئ یقيوفرامرز تدهد. ق یم یتيحما یآن بسته ها یه جاکه بشد  یمدع دولتدستمزد  ميدر برابر ترم لایرزش وط ارزمان سق از
 ج ماه گذشته، کارگرانروز که پنا امکرد. ت یمزد پرداخت م ميجهت ترمه به گذشت وريهرهزار تومان از ماه ش ٨٠٠ انهماه ديدولت با رديمزد مبنا قرار بگ ميترم زانيبرآوردشان در مورد م

 نيشامل ا یسمان رشده آن هم فقط کارگر شانبيتومان نص هزار ٢٠٠ماه، فقط  ید انيدر کمال تعجب، در پا یول کردندیم افتيدستمزد در یميه عنوان مبلغ ترمان بتوم ونيليم ٤ ديبا
  شديم تدپرداخيکه با یآن حداقلکمتر از رابر ده ب یعنيبخشش !!شده اند 

نشدگان به  مهيو ب نانينش هيو حاش نکارايوب یرسم ريامار کارگران غ نيکه البته در ا  دهيباال کش ريماه اخ ٥در  رانيمزدبگ بيتومان از جهزار  ٨٠٠و  ونيليم ٣اما نه تنها حداقل  دولت
 زيناچ ارانهي نياز هم گريدر صد د ٧٠دارند ، یرسم مهيکار ب یرويدر صد ن ٣٠اکثر ا حدتنه هک مياور اند واگر در نظر امدهينبه حساب  انينرايکه آنان در شمار ا ايه اند. گودشذف ح یکل

  محروم هستند .

  :است نشده انجام ریرگکان او نمايندگ درباره دستمزد کارگران ميان مجلس یا رههيچ مذاک /اقتصادیه دليل اوضاع بد شده ب افزايش تعداد واحدهای توليدی تعطيل

ن دستمزد سال بر ميزا اينکه تاکنون هيچ مذاکرهای مبنی ن کارگری مجلس با بيانس فراکسيوآمده است : عليرضا محجوب، رئي ١٣٩٧بهمن  ٣ ، در تاريخ چهارشنبهرنگار ايلنازارش خبگ به
  دگان کارگران انجام نشده است،نينما ينده ميان مجلس وآ

يزان و رقم دستمزد کارگران را در سال د طرفين مهايی که انجام ميشو صحبت اسطه آن وصورت بگيرد تا به و دا بايد يک مذاکراتیده در ابتآين در سال د کارگرانمزستد انزبرای مي ت:گف
ميزان حداقل  رايط فعلید که در شم کنزار و طی آن اعالرگب ریرگامايندگان کای را با ن جلسه يکی دو هفته آينده در ری در تالش است کهاو گفت: فراکسيون کارگ مشخص کنند. آينده

ش اقتصاد خبدر اتی که در سال جاری اتفاق :دارد، ادامه دادآمد کارگران فاصله بسيار زيادی با وضعيت اقتصادی کشور در ميزان وی با بيان اينکه .…تامين ميشود معيشت با چه رقمی
نرسيده  ٩١سال  به ميزان ها ن و تعطيلی کارخانهشدت بحران نوتاک شويم. رئيس فراکسيون کارگری محجوبتی مواجه هامازان دستمزد با ابمين ييتع شما در بخ کشور افتاد، باعث شده که

ر کمت خيلی ٩١ لا ساين رقم در مقايسه بکه اد رکد فراموش اخير قابل مالحظه است اما نباي سال ٥ه رايه شده است نسبت بها به ما ا يلی کارخانهآمار بيکاری که براساس تعط :است، افزود
د...وی ادامه داد: بو ٢٨٠٠اين رقم  ٩١سال در آستانه تعطيل قرار گرفتهاند و اين درحاليست که در  د تعطيلی،مانن عتی با مشکالتیواحد صن ٢٢٠٠د است به طوری که در حال حاضر حدو

و ندارد. ا جامع در رابطه با اين بخش وجودو ل تحليل کام ری که هنوز يکيق نيست به طوو دق مشخصاند  و صنعتی بيکار شدهيدی تول واحدهای یميزان کارگرانی که به دليل تعطيل نواکنت
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پيدا  ايشافز اند، توليد جاماندهفله قا زل و اتعطيايی که به خاطر اوضاع بد اقتصادی هدواح رخ داده است تعداد های گدذشته در کشور ماهنداريم که به دليل اتفاقاتی که در  گفت : هيچ ترديدی
   .کند

  ميشویم ليتعط ندهيوضع سال آ نيبا هم /ميهست قهيه شدت در مضب

 ازبه شدت  ريخا سالکي یط شود،یمحسوب م رانيا ردور چرم و ساالمب ديتول یصنعت یهاشهرک نيتریو تخصص نيتراز مهم یکيکه  نيچرمشهر ورام یشهرک صنعت یديتول یواحدها
  .کنندیم تيشده، فعال فيکمتر از آنچه تعر اريبس یتيرفبا ظ زين گرانيکرده، و د ليعطت یارياند. بسو تحت فشار بوده قهيدر مضروش زار فو با هيمواد اول ز،ظ ارلحا

بوده و کم نبودند  ینامطلوب طي، در شرااندافتاده رانيد اقتصاوش اد که بر گريد یو موارد هيخ ارز، فقدان مواد اولرنات با توجه به نوسان ريسال اخ کيحداقل  یط رانيصنعت چرم ا 
  .اندمواجه شده یانسان یرويو ن ديبا کاهش توله ک يیواحدها

 ني. با اديآیم شماره بور بساالم چرم و ديکشور در حوزه تول یک صنعترهش نيتریو تخصص نيتراز مهم یکيعنوان شده، به سيتاس ١٣۶۴که در سال  نيچرمشهر ورام یصنعت شهرک
چرم  ديتول یدو واحد صنعت رانيآنها، با مد مشکالت یبررس یو هستند. در راستا مواجه بوده یاريبا مشکالت بس تيلاظ فعااز لح یشهرک صنعت نيچرم در ا ديود تولوجم یواحدها ود،وج

  .مياشتهدا يیشهرک گفتگو نيدر ا

 یرانيا هيکرد: مواد اول ديتاک م،يروبرو هست یخارج تيفيباک هيولبا فقدان مواد ا نکهيا انيبا ب اشیديولواحد ت یورشيپ یهاچالش رامونيپان) ستشرکت چرم گل ديتول ري(مد کين یاردالن یعل
    .ستنديما ن ديتول یوابگهم جو یعالوه، از لحاظ کم. بهستندين یمواد خارج یبه خوب تيفياز لحاظ ک زين

چرم هم  یاز واحدها یاري. بسميهست ديمشغول کار و تول دمانيتول تيفظر ششمکيو اکنون با  ميهست قهيدت در مضاشت: به شار دچرم گلستان، اظه ديتول نازيدر خصوص م کين یاردالن
  .اندهتشگذاحراست از آنجا  ینگهبان برا کياند و بر در واحدشان قفل زده و کرده ليتعط

  .اندشان شدهجهت امرار معاش یگريد یاشغول کارهه، مصنف خارج شد نياز ا رايگزنا زين هاتشرک نيافزود: کارگران ا یو

. اما اگر ميکنیم تيفعال کنند،یم کار یکارگر، که آنها هم به صورت اجرت ٣تا  ٢و با  شودیانجام م یاقدامات کارمزد قياز طر شتريما ب ديشرکت چرم گلستان اشاره کرد: تول ديتول ريدم
  .بود ميخواه ليبه طور کامل تعط ندهيسال آ م،يداشته باش مانتفروش محصوال یو بازار برا هيمواد اول نيتام نهيمدر زبرود و مشکل  شيل پروا نيبه هم تيوضع

  .ميهستار ل کشغومان مسابق ديتول تيظرف دهم کيداد: ما با  حيضتو لنايبه ا اشیديدرباره مشکالت واحد تول زي) نکتاچرميشرکت  رعاملي(مد تيرع ريام

  .است دهياکنون تعداد آنها به سه نفر رس گر،يد یهاچالش یاريو بس یاما به خاطر نوسانات ارز ميشتکارگر دا ستيب یال ١٠ نيما ب شيدو سال پتا حدود  کرد:اشاره  یو

 ،يی، داراهمچون اداره کار یدولت یبلکه از نهادها مياشتهدان یتيگفت: نه تنها حما ،مياتهنداش افتيرد مانتيتداوم فعال یبرا یدولت یاهدنها یاز سو یتيحما چگونهيه نکهيا انيبا ب تيرع
  لناي./اميستيدمان باوخ یاپ یرو ميتا بتوان داشتندیبه کارمان نم یارکه ک بودیبهتر م دي. اصال شاميمختلف مرتبا تحت فشار هست ليو... به دال یاجتماع نيتام
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  است؟چقدر  امسال یديع

  .رسدیتومان م ۵٠٠هزار و  ٨٩٨کارکنان به  یديمبلغ ع یرل جابه مصوبه حقوق ساه وجت اب

 سنايشده بود/ا ینيبشيپتومان  ۵٠٠هزار و  ٩٣٢دولت  یديبودجه امسال انجام شده بود، رقم ع یکه در سال گذشته برا يیابتدا یاست که براساس برآوردها یدر حال نيا

  :سفرهای زيارتیهزار بازنشسته به  ١٠٦ فتنی نيست/ اعزامتگان پذيروق بازنشسر در پرداخت حقخيتا /الی استخ شستگانازنی ب سفره

 تأمين مانساز : آمده است ١٣٩٧من به ٣ ريخ چهارشنبهبگيران تامين اجتماعی کشور، در تا یتمرعالی بازنشستگان و مس گزارش خبرنگار ايلنا، علی اصغر بيات، رئيس کانون به
عامل تقويت  کشور نقش اساسی دارد و ای بهتر برای نيروی مولد و شاغل و تأمين آيندهشدگان و بازنشستگان  يمهرفاه ب رتقاء سطحنهاد در اظيم مردم ان يک سازمان عنوع بهجتماعی ا

نقشی در داد: بازنشستگان  و ادامه ون دانستاصلی اين کان اولويترا  ستگاننششکالت بازحل مار ميرود.... بيات ه شمکشور ب پايدارتوسعه  های مهم و اساسی در شاخصه زاکی امنيت و ي
پرداخت  ر درتاخيزنشستگی برای : ناکارآمد جلوه دادن صندوقهای بادرح کباشند. وی تصري پاسخگوصندوقها نداشتند و آنهائی که عوامل اين موضوع بودند بايد امروز  مدیتضعيف و ناکارآ

استانی گفت: در حال حاضر  رشد شمار کانونهای شهرستانی و ين اجتماعی کشور دربارهبگيران تام مستمری شستگان والی بازننيست. رئيس کانون ع فتنیپذير ستگان اصالً ازنشحقوق ب
واتی خود نس ميبايست هر ساله در بودجه تدول :گفتی ين اجتماعتام انی دولت به سازمانتوم ميليارد هزار ١٨٢با اشاره به بدهی  داريم... وی یتانکانون اس ٢٨هرستانی و کانون ش ٣١٩

هی مين مقدار از بدمجاب به پرداخت ه مهال از اين بدهی شد و امس هزار ميليارد تومان ۵٠ساس اين موضوع دولت سال گذشته مکلف به پرداخت که برا ی را پرداخت کندبخشی از اين بده
   .…تاس خود شده

  یستگبازنش وقندص ١٧قرمز  تيوضع

  .قرمز قرار دارد تيصندوق در وضع ١٧ یصندوق بازنشستگ ١٨گفت: از  یکشور یگبازنشستصندوق  یهاو امور استان یقحقو رکليمد

 ١٨ و از ستيصل نحل و فبل قا یشده به سادگ ليزبور تحمصندوق مبل به سال ق ٢٠که از  یگفت: مشکالت یکشور یتگصندوق بازنشس یهاو امور استان یحقوق رکليمد یساق نيحس ديس
 یگذار هيمنابع را سرما نيا حيبصورت صح یپرسنل اخذ، ول ازها در ادوار گذشته کسورات صندوق را قرمز قرار دارد و متاسفانه دولت تير وضعوق دصند ١٧ یصندوق بازنشستگ

  .اند هکردن

  .ندکیپنجه نرم م ت ودس یت متعددمشکالع با موضو نيامروز متاثر از ا یرکشو یبازنشستگاظهارداشت: صندوق  نيهمچن یو

  .داداره شو یو محاسبات اکچوئر یامهيبصورت ب ديحاضر با طيدر شرا یگفت: اداره صندوق بازنشستگ یکشور یصندوق بازنشستگ یهاو امور استان یحقوق لرکيمد

 یگذار هيپرسنل مورد سرما نيهم یبرا ندهياسبه و در آمح حيصح به شکل توراکس نيا ديکه با دوشیمکم  یپرسنل شاغل کسوراتحقوق حاضر از در حال  یدر ادامه افزود: بطورکل یو
  .رديقرار گ
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د دارن یگوناگون یايو مزاپرداخت حقوق  یهاستميمختلف س یهاچرا که دستگاه استمواجه  یمحاسبات با نواقص نيهم اکنون در خصوص ا یکشور یداشت: صندوق بازنشستگ انيب یساق
  .کندیم ليبه صندوق تحم ینيگسن اريبسبار  نيا که

  .به دولت نداشته باشد یچسبندگ گريکه د رودیم يیبه سمت و سو یعامل صندوق بازنشستگ ريرفاه و مد ريشخص وز استيصندوق با س نيداد: ا حيتوض یو

است،  ريامکان پذ یکار نينجام چنمترتب بر صندوق چگونه االت مشک یغم تمامبه رل که سئوا نيدر پاسخ به ا نيهمچن یکشور ینشستگصندوق باز یهاو امور استان یحقوق لرکيمد
  .متعلق به صندوق فائق آمد یهاشرکت یبر مشکالت اقتصاد ديمهم در وهله نخست با نيا یريتحقق پذ یافزود: برا

در  توانیم یاقتصاد یهاا در بخشحدهوا نيمنابع ا یاصول یگذار هيرماحفظ و س نطوريو همه ستابو یهاشرکت یمال اتيلعم حيصح یساز شد: بدون شک با شفاف ادآوريادامه  رد یو
  را از دولت جدا کرد./مشرق یکشور یاداره صندوق بازنشستگ ندهيآ

 ني_اویادداشتهاي 

 یبيحب محمد

 ! سرمايه بانك تغار از فرهنگي هر سهم تومان ميليون پنج و هفتاد

 ) ١تومان از اموال و سپرده فرهنگيان در اين بانك به يغما رفته است.( ارديلير مده هزاه چهارميگويد: قريب بك سرمايه بانرونده محاكمه پ جلسهنماينده دادستان در  - ١

 ٩٤تا  ٩١سالهاي  بينان در يليون توميم مو ن ١٧هر عضو نزديك به ه برباد رفته بانك سرمايه، سهمي٪ ٤٦ن سهامدار اوعن يره فرهنگيان بههشتصدهزار عضو براي صندوق ذخ بااحتساب
 . شوديبرآورد م

فرهنگي عضو صندوق ذخيره غارت  رهده از اموال و سپر ميليون تومان ٧٥بينانه ترين حالت با ميانگين چهار برابري افزايش قيمت دالر نسبت به آن سالها، به تقريب، نزديك به  خوش در
 است.  شده

 ميگويد.  را نماينده قوه قضاييه ييم. اينيگوان نمفي فرهنگيي صنگر من/ ما يا تشكلهادي را اين

 تباه هستيد. شادر اده حق ميشود سخت شما همكاران عزيز ، شما كه سرمايه تان بر باد رفته است، اگر فكر ميكنيد با بازداشت و محاكمه اين متهمان، اع -٢

عنوان متهمان بانك سرمايه در طبقه باال و من ي همچنان هستند. آنها به ا بودند. امامي و هدايتدرزگاه مان جا دريش همين پماه ) و بخشايش تا همين يك لت احمدي نژاد(وزير رفاه دو كاظمي
 در طبقه پايين .  يعنوان فعال صنف به اداره اين بانك و به عنوان يكي از اعضاي صندوق و از معترضان به وضعيت

 ي كالني كه دارند متفاوت از ديگر زندانيان است. پولهاوردارند و زندگيشان با ويژه برخام احتر همچنان ازنها حفظ مي شود. آ ه طبقاتيهم فاصل اينجا
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د اهد بر بايد شفرهنگي زير خط فقر، با انيم.حاال ايندر صد فرهنگيان را زير خط فقر بد دصگر است، اغراق نيست اپنج ميليون تومان  یدر شرايطي كه بنا بر آمار رسمي ،خط فقر باال -٣
 اشد كه ميتوانست براي او باشد. نج ميليون تومان پولي بفتاد و پن هرفت

 بايد فقط بايستد و نظاره گر باشد ؟!  آيا

 نه بازي سياسي. ديگر نه ايدئولوژي است نه آرمان خواهي و  اينكه

ان ل صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: اين بدهكاريش مهدي نيكدل مدير عاميكسال پ كه مچنانبرگردد. هيست ست شده است و قرار هم نست.پولي كه نيمستقيم مادي است كه بر باد رفته ا عنافم
 ) ٢ه است.(تا به حال هشت لایر هم پرداخت نكرد وليندان به سر ميبرد ماه است كه در ز ٨ابتدا هم قصد نداشتند بدهي خود را بپردازند؛ يكي از آنها  از

  اوين ندازن

 ده: ستفامورد ا منابع

  ١٣٩٧/١٠/٢٦قشر هزنامرو-١

  ١٣٩٦/١٠/٨روزنامه شرق -٢

  :زد راضی نميشوددرصدی م ٢٠يش کارگری امسال به افزاه د؛ جامعمطرح شوگو با ايلنا  در گفت

ل ای سادتاب اقتصادی که از مشکالت بهن) در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: باتوجه خانه کارگر غرب تهرا اکبر قربانی (دبير : آمده است٩٧بهمن  ٤پنجشنبه ا، گزارش خبرنگار ايلن به
های کار محول شده را  روحی کارگران و ويژگی و سمیبدون آن که مشخصات جی افزود: حداقل مزد نميدهد. ورا  زندگی کارگران ه کفافوجبه هيچ درصدی  ٢٠داشتيم، افزايش دستمزد 

 ابتدا :ردان که کارگر غرب تهران بيانجرايی خدبير اعالم ميشود را تامين نمايد. ا رسمی اجعتعداد متوسط آن توسط مره اندازهای باشد تا زندگی يک خانواده، ک د بهد توجه قرار دهد بايمور
   د که الم ميکنناعميشود،  است که وقتی بحث سبد معيشت مطرح نکته حائز اهميت اينايم.  به دنبال آن بوده ز موضوعاتی است که هموارهی ار تعيين شود. اين يکهای خانوا سبد هزينه

ان حل نخواهد شد. آيا اين رگرشود، مشکلی از کا فهاضا ٩٧قوق پايه سال درصد به ح ٢٠ وی افزود: امسال اگر ..داشت. .هند وانخ ن پرداخت هزينه دستمزد رای تواداقتصهای ا بنگاه
د. اگر بوخواهد  ه شيفتين مجبور به کار دو شيفت و سبنابرا شودتأمين نمي است که زندگی کارگرن ستمزد خواهد بود؟ عواقب اين تصميم ايدرصد افزايش د ۴٠وی ميزان از دستمزد پاسخگ

تهران خاطرنشان کرد:  خانه کارگر غربشيم؟...دبير اجرايی ما چه توقعی از کارگر ميخواهيم داشته با .ميرود والبخشی و کارايی زير سان کار، نوآوری، اثربحث راندمتد، اتفاق بيف اين
 ۵٠نه تنها باالی  سالد. پيشنهاد ميکنم اماستفاده ميکنن از آنرفرمايان ه کاای است ک ند؛ اين حربهارد را نداخت مزاقتصادی توان پرد د بنگاههایان گفته يانارفرماساليان گذشته همواره ک طی

 ضیرا د کمدستمز مسال جامعه کارگری به افزايش.... ا:کردقربانی در پايان تصريح  .ر بگيردرای حمايتی نيز در اختيار کارگران قها ته شود، بلکه بستهدرنظر گرف درصد افزايش دستمزد
  و تقاضا وجود نداردبين عرضه زنی نميشود زيرا هيچ توا

  : تری به رئيس قوه قضائيهادگسوکيل د ٢١نامه 
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د فاق«شدنش شکنجه  گران نيشکر هفت تپه، دربارهده کارنينماشکايت اسماعيل بخشی،  شوش به ندادستا قضائيه اعالم کردند که رسيدگیای به رئيس قوه  وکيل دادگستری در نامه ٢١
و انجام تحقيقات مقدماتی است » اتهام تخلف در مظان«د مبنی بر نظارت بر ضابطان دادگستری، خود ه خوشوش به دليل وظيف نتاکيد شده که دادستا اين نامه . دراست» وجاهت قانونی

جه و بدرفتاری بخشی در معرض خطر شکنقليان و  ملل:عفو بين ال .شت شدندزدااره بادی، دوب ٣٠بخشی و سپيده قليان روز ماعيل سات. اس» قانونی فاقد وجاهت«سط وی وباره تدراين
و » قرار دارد کیگاه شايار جاقامه دعوای عمومی، د تعقيب و ر مقامد« آئين دادرسی کيفری  قانون ١١دارند به گفته نويسندگان اين نامه، همچنين دادستان براساس ماده  ارر قربيشت

  .گی کندرسيد »تهمو م رف، ميان شاکی خصوصیی طمرجع بدر نقش نميتواند «

حمد نورالدينی، منصور هقان، ادسعيد  اورکی، ری، ليال خسروی، معصومهغزال لرستانی، حسين تاج، سجاد چترسفيد، حافظ سوا زكی، پيام درفشان، حسينبی، امير رئيسيان، فرزانه زيال
  زيار طاطائیما حاتمی، رضا ممبنی،حسين علی تی، فر، آنا دش طهماسبی رضا، محمدرسوليانحميدرضا  منش، الدين حيدری ، جمالابشکي

   :جسمی و روانی بر "اسماعيل بخشی" و "سپيده قليان" اعمال می شود شکنجه

ند برای دقايقی کوتاه وفق شدا مآنه ها، فقط چند نفر ازاده خانو ش بسيارديروز چهارشنبه بعد از تال ه است :دمآ٩٧ بهمن ٤فت تپه ، پنجشنبه پايه خبر مندرج در کانال مستقل کارگران هبر
طول کشيد و ر ساعت اه، چر اهوازاين دو بازداشتی دمحل مالقات آوردن  ه نشد. انتظار برای بهادکنند و اجازه مالقات تمام اعضای خانواده به آنها د ليان را مالقاتيده قاسماعيل بخشی و سپ

درباره علت  بخشی و سپيده قليان اجازه نداشته اند هيچ سخنی ماعيلبابت نگرانند. اس اين ت و خانواده ها ازمکانی اس و چهزداشت آنها چه شهر ل باکه محت خص نيسعلت مش به همين
انواده ها ز اعضای خکی انگرانی است. ي ام وابه ای ازدر هاله نگهداری و بازجويی اين دو نحوه ی  وحل وحشيانه و م اين بازداشت و محل بازداشت بگويند و به طور کلی، دليلت بازداش

 ودهچه مقداری و به چه صورت بوی دقيقا مشخص کند اين مساله به  اده اندندشدگان با عالمت و اشاره از کتک خوردن خبر داده که مامورين اجازه  زداشتاست که يکی از با اظهار داشته
شده در نگرانی  روز که با تدابير امنيتی برگزارات ديزيزان، پس از مالقاعضای خانواده اين ع زتعدادی ا است.ی ها به وجود آمده داشته بازاره شکنجعلت نگرانی شديدی درب هميناست. به 

آنها  ضعيتن، محل بازداشت و وقلياپيده س بخشی وباره علت بازداشت اسماعيل ضيحی دروتتی دستانی و نه مقامات امنياد ين عزيزان به سر می برند. هيچ مقامی نها شديد نسبت به وضعيت
                                                   ئه نمی کنند. ارا

   کانال مستقل کارگران هفت تپه  - ٩٧بهمن  ٤پنجشنبه 

  رانيفوالد ا یصنعت یکارگران گروه مل هياطالع

 ميالرحالرحمن  هللا بسم

 یو گرام زيعز نهمکارا

 یولبقمهم و قابل  یو دستاوردها جيدر کشور بود و توانست نتا یاعتراضات کارگر نيتر ليبد یاز ب یکيکه  ميرا آغاز کرد یحرکت یبااتحاد و همبستگ گريکدي چندسال گذشته دوشادوش در
 .ديکسب نما

 .ديواگذار نما یداده و آن را به بانک مل انيوال آن پاشرکت و ام فيسال به مصادره و توق٥عد از ب هييقضا قوه ب شد تاسب لبه گرانه ماعتراضات مطاا و یهمت،عزم،همبستگ
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ه و معوقحقوق  ميدششهر موفق  یاابانهيدر کف خقدرتمندانه و متحدانه  یاعتراضات ابانداخت،بازهم  قيرا به تعو مانيپرداخت دستمزدها یپس از چند ماه طوالن یکه بانک مل یزمان
 .ميبازستان رانيا یملرا از بانک  نيات سنوات خود از شرکت اکسمطالب

شت بلکه د ندافوال نهيدر زم یتخصص چگونهيتنها ه هکه ن یبه فرد زيناچ یفوالد به ثمن بخس و بهائ یگروه مل یعنيفوالد کشور صنعت  ميغول عظ نيا یساز یادامه به بهانه خصوص در
و انتصاب  یراصولياقدامات غمتوقف شد و با ديفرد تول نيا تيکه در طول مالک ميهد بودارشد و همگان شانبرده بود واگذ تياز ادب و شخص یبهره ا ز آنمتر او مه تيريمد ملاز ع یبهره ا

ان شجاع،متحد و هم قسم وارد عمل شده و شته کارگرن گذواما همچ درا داشتن الدفو یوه ملل گرکام یشرکت قصد نابود یها يیو دارا او از همه مهم تر غارت انباره رمتخصصيافراد غ
 یصنعت یبه ترک گروه مل ناچار تيهم برخوردار بود بستند که در نها یحکومت یاز نهادها یاريبس تيفرصت طلب و غارتگر که از حما نيراه را بر ا رينظ مگسترده و ک یااعتراضاتب

 فوالد شد.

 آورد. ديوضع موجود پدر د یاساس یراتييانه ما کارگران بود که تغمتحد یگر البهمط همت و واراده  نيام ه یدوره فعل رد

کارت  ،صدوریديخارج از بورس محصوالت تول پرداخت به روز شده حقوق ها،اخذ مجوز فروش کارخانه گروه، ۵کارخانه از مجموع  ٣ یديخطوط تول یانداز ه،راهيمواد اول نيتأم
نظم در پرداخت حق  یبرقرار سهام، نياز حراج ا شورک یساز یصوصراف سازمان خفوالد و انص یبه گروه مل نيکت فوالد اکست سهام شرازگشالت،بمحصو تصادرا یبرا یانبازرگ

 و ... یليو تکم یاجتماع مهيب

 .ا بوده استمتحدانه م یحق مان و مطالبه گر یاربدستاوردها فقط و فقط حاصل مبارزه ما  نيا

 روانه زندان شدند. یتيامن یضار،بازداشت و با پرونده هانفر از همکارانمان بدفعات اح ١١٢از  شيبت تاکنون راضاطول اعتدر  وراه  نيا رد

 داشت: ميدو امر مهم را همواره در نظر خواه ما

را  بود که حق خود ميخواهد داشت و قادر خواهگر را نارک شتيو مع سفره لو چپاوندن رسا بيفرصت آستوان و  یقدرت چيه ميبمان یهم باقرااگر همچنان متحد و باهم و درکن نکهيا اول
 .ميريبگ

 کرد. مينخواه شوارد شد را فرامو شانيانواده هاو خ شانيکه بر ا یدر اعتراضات را و رنج و مشقت شرويپ ارانيهمکاران و  یهرگز از خودگذشتگ نکهيا دوم

 بود. ميمطالبات خود خواه ريگيکرد و همچنان پ مياهبت خومراق رانيالد اوف یصنعت یملت هم از گروه باهم و دست در دس ما

w++G/DUyKdXuqw٠rg٤https://attach.fahares.com/dxNE== 

   شنيديد؟ تند ساز صدای اعماق رامس نآقايا
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 سازی کند، نمی شويد؟ »دمستن« صدای شکستن استخوان های ظلم و شکنجه و بيداد را امی رود تطبقه ای را که  : صدای برخاستن استآمده  "نرارگه کاراهم"می ال تلگراوشته کانبه ن
ند؛ و که دست های توطئه گری از يستتپه ن فته انگراراينده مطالبات کمن بخشیسماعيل تيد تا ثابت کنيد علی نجاتی و ادوخ خورشيد و فلک را به هم آقايان مستند ساز که ابر و باد و مه و

ستند! شکنجه! م :ددادن در تهران صدای استوار بازنشستگان بزرگوار ما را که شعار میوزارت کار  ته در برابراضات کارگری را تحريک کرده اند؛ شنيديد دوشنبه همين هفراعت خارج
   ديگر اثر ندارد؟ 

از  افيای حاکم بر فوالد راروز مبارزه غرور آميز فوالديان عليه م ٣٩چسبانديد تا  مصيت به هت دروغ و شارالتانيسم و ترور شخمال را باان مز و ينطراحی_سوخته، زم ه در يکشما ک
حمايت فرهنگيان  ان کشور؟استچهار  انگيهنرف در تجمعاتدارد را گر اثر نه! ديمستند! شکنج روز صدای رسای شعارام دهم طبقه ای ها و هم سرنوشتان بيرون بکشيد، شنيدي ر خاطرضمي

عانه فعاالن، شجا بيانيهمعلم زندانی را؟  رگر زندانی را؟ همبستگی غرورآفرين باشاغل و بازنشسته از کا حمايت فرهنگيان و سپيده قليان و علی نجاتی را شنيديد؟ یاعيل بخشاز اسم
، ی، سپيده قليان و ادامه شکنجه علی نجاتی مرتکب می شويدشبخ ماعيلانکار شکنجه و بازداشت مجدد اس با لتی کهذار ينکشور را در محکومت ا ران داخلکنشگ شخصيت های سياسی و

يه عل مبارزه رد ارخته. اين بطرح تان سوين است که ا ا. معنای اين شعارها و محکوميت هودنش ساز. چشم تان را بسته ايد و گوش تان صدای اعماق را نمی» مستند«آقايان   خوانده ايد؟
    ستم جنسی، و همه ديگر ستم  ده گان فقر، قربانيانزاده گان رنج و خاکسترشلشکر بزرگ بيکاران، محذوفان،  ، فرهنگيان، بازنشستگان،نزحمتکشا شکنجه، اردوی بزرگ کارگران و

  . ن آمده انداد به ميدابيداز  ه گان اين ملت مجروج و خستهشد هديده گان و شکنج

شکستن استخوان های ظلم و را که می رود تا صدای  طبقه ای توفانی برعليه ظلمت خبر می دهد؟ صدای برخاستن زرا که ا غرورانگيز اعماق شنويد صدای غرشمی ساز! ند تنمس نياآقا
 ود صدایاست؛ تاروپ» همراه کارگران«ه و شد به خط يتومحرم و شکنجه و تحقير و چهل سال زجر گرآقايان مستند ساز! لشکر بز د؟ شوي سازی کند، نمی»مستند« شکنجه و بيداد را

فرصت های شنيدن و  نفس آقايان مستند ساز! .نگاه سرشار از رنج و نجابت رضا شهابی است  آن !کرده علی نجاتی استسماعيل است، قدرت صدای دخترمان سپيده است! آن مشت گره ا
چون مشعل هايی  بخشی ها و ساير ياران دربند ما علی نجاتی ها، اسماعيل ،شهابی هانگرودی ها، محمد جبيبی ها، رضا ی لبهشت دمومح، اه بدیاست. اسماعيل عشماره اقتاده  ديدن شما به

  ! اريمبسي آقايان ما .سوزند و راه ما را روشن می کنند بلندی های بيداد می بر فراز

  :اند يغ کردهردا هم از ما ز رمر/استادی الزم ان تصميمات جهدگی کارگربرای بهبود وضعيت زن  

ده برای سال آين ع دستمزد کارگرانبلوچستان) در خصوص موضو نه کارگر استان سيستان واجرايی خا (دبيربری لی اکينعسح : استآمده ٩٧بهمن  ٤ نا، پنجشنبهيلا گزارش خبرنگار به
  .سختتر خواهد شد ای کارگرانبرط سال آينده ميشود، شراي خصوص تورم برآوردهايی که در به توجه با سيار حاد شده وکارگران باظهار داشت: اکنون وضعيت زندگی 

يان در تقابل با ه کارفرماانتظار داريم برای اينک از دولت همکنند، گفت:  صميمی معطوف به شرايط واقعی اتخاذاست که تکار اين  وعه شورای عالینتظار ما از مجمن اينکه ابيا وی با
، برای آنها هستند توليد های يشدهنده هزينهد ديگری که افزاو موارژی انر های املکاهش ماليات، ح تی در زمينهالهيهمکاری داشته باشند، تسری برای تشبي کارگران تمايلی ها خواسته

و شرايطی ه ردک خدمات بهتری را عرضه حوزه رفاه ردوش دارد که د بر را ساخت: دولت اين وظيفه خاطرنشان کارگران هم جزو مردم ايران هستند، کيد بر اينکهآورد.اکبری با تا فراهم
آنها از  م و مرتبا مشکالت مالی داشته باشندساده نگيري نريح کرد: اگر شرايط را برای کارگرا. وی تصل آيد..عم جلوگيری به يدابودی کار و تولد که از نآور ن فراهمبرای کارفرمايا را

 خواهد توانست کار و يروی کاری چگونهد. چنين ند بوهايشان خواهن مل دغدغهحت ناچار از و شتب فروميروند در طلب معيشب به خوا د تا هنگامی که درنخيزبرمي زمانی که از خواب
ان ما بسيار بد است و کارگر يطار، عنوان داشت: شتانوچسدر استان سيستان و بل وضعيت کارضمن وخيم خواندن  اشته باشد؟ اکبریکار بااليی درا به بهترين نحو انجام داده و بازدهی يد تول

اش همچون ديگر نقاط ايران، های زندگي نهجبران هزي بيشتر وميتواند برای کسب درآمد که در اينجا کار ميکند نجه هستند. فردی موا اششانر معبسيار زيادی برای امرا های با چالشا نهآ
شيفت در  در دو نيد پيداکنيد کهرا نميتواگری ما ممکن است شما کار انميگويم در است ینجام وجود ندارد. من حتی برای اداار زيدر اينجا کر، ديگبگيرد. به عبارت  عهدهو سوم بر کار دوم

ن ی کارگراارظرفيت ب اما اين استرز رفيت موجود برای ما مو تنها ظ مجموعه استان ما، توليدی نيست ت کهوضعی اين اس چنين وی توضيح داد: علت يکه مختلف کار کند.دو مجموع
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ی، معوقات ها با دشواريهای درآمد شهرداری سازی وشهر آهن، های راه گران پروژهر رکود شده، کارو ساز دچااخت اينکه س در نظر گرفتنا رايی گفت: باجر ايجاد شغل نميکند.دبي
   .يغ شده استما در که آن هم ازم ريبرای کسب درآمد ندا گریز چيز ديرمز ن و بلوچستان جستاسي ستند. در واقع، ما دری مواجه هزياد ای بسيار تمزدی و مشکالت بيمهدس

  زيشگاه تبرفلسفه غرب از دان یمدرک دکترا یدارا ینيما لهعبداتر کد

 

  .ستندروبرو ه یمشکل اساس نيبا ا النيتحصلاز فارغ ا یميج عظه موبلک شوديمواجه م یو بهره کش یکاريبا معضل ب یليکه پس از گذرندان دوره تحص ستين يیتنها دانشجو ینيام عبداله

  .و... است یدستفروش ،یچون کولبر يیها دهيقب آن بروز پدحاکم است و از عوا ستميمخرب س یاستهايس چهار دهه جهيتموجود تماما ن کيستماتيس ضيتبع

  يیشورا اداره

  یخصوص تيمالک لغو
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   یاعتراض یشوراها ليتشک

  ١٣٩٧بهمن  ٢

   ميليون تومان است:. ٧٢ن ماهانه اخط فقر در تهر 

 ۴معيت واع هزينه های خوراکی و غيرخوراکی برای يک خانوار با جمتوسط ان :تزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی اساست : گآمده کار دوی کانال تلگرامی ار رج دربر مندپايه خرب
ميليون  ٢٧انه ماهي ٩٧ل ن ساتهران در تابستا در شهرنفره  ده چهارخط فقر در يک خانوا .است ليون لایريم ٣٠نه حدود ايماه لایر) ٣۶٢سيصد و شصت و دو ميليون( رقمی بيش از نفر

با متوسط  یتناسب ٩٨سال  بودجهمالياتی در اليحه  نوان سقف معافيتميليون لایر به ع ٢٣نه ميليون لایر ساالنه با ماهيا ٢٧۶رقم  .برآورد شده است ليون لایرمي ٣٢٠لایر و ساليانه حدود 
   های خانوار ندارد نههزي

 :معيشت را پرکند بايد اختالف با سبد ٩٨زد شوند/دستمميايش مزد، کارگران هر سال فقيرتر افز علیوند فبا رشد؛ فتوگو با ايلنا مطرح گ در

م حدود ر تورآما مرکزه طبق اعالم يد بر اينکنا، با تاکايلخبرنگار  در گفتگو با نه کارگر قم)ای خاجراي اکبر شوکت (دبير : آمده است٩٧٣١بهمن  ۵ جمعهرنگار ايلنا، در تاريخ به گزارش خب
ورم کردن درصد ت در افزايش پيدا کرده است. اضافهته تا امروز به لایر چقکارگران از سال گذش حاليست که بايد مشخص شود سبد معيشت: اين در شتاعالم شده است، اظهار دا درصد ۴٠
زوده شود. وی افزود: رقم رياليای که ارگران افک سال بايد محاسبه شود و به دستمزدته و امل گذشت سامعيشاست که اختالف سبد  اينکيد داريم تا ه درست نيست. آنچه ماای دستمزد پاينمب بر

دی تماعا ما هيچگونهسيده است. سال قبل ر ريديد کارگران به قدرت ختازه قدرت خر ،شوداضافه وق کارگران اضافه شود. اگر آن رقم ريالی هم گذاشته بايد به حق اثر تورم در سبد معيشت
ميکنند. ... اين فعال کارگری با اشاره  منرخی است که خودشان اعالدرصد اضافه کردهاند. اين  ٩٠تا  ٣۵ماشينها را  مت برخیوسازها قيدرکه دولت اعالم ميکند، نداريم. خوتورمی  ه رقمب

 ها به دنبال درصد هزينه ٨٠مورد  ا بايد دررمچندانی ندارد، تاکيد کرد: کارف هو هزين ذاشتهير گتاث های کارفرما بر هزينهصد در ٢٠تا  ١٠ا هم شود، تنه دو برابررقم اگر حتی  ناي اينکه به
دادهاند و به دنبال  مبه دست ه دست سفانه دولت و کارفرمانشان کرد: متأرخاط جتماعیسازمان تامين ا عضو هيات امنای .تضعيف کند اينکه معيشت کارگران راحق و حقوقش باشد؛ نه 

ن چهل درصد به صورت درحاليکه اي ضرب ميکننددرصد تورم را در حقوق پايه کارگران  ۴٠يندگان کارفرما ستند. نماه های توليد درصد هزينه ۵اهش همين ران و ککارگ حقوقاهش ک
 .ارگران افزوده شودحقوق ک به يدن باتوماهزار  ۵٠٠ون و يک ميلي اقع حدوددر و ق حقوق پايه سال قبل.نه طب ميشود؛ هفزودت که ااختالف دستمزد ريالی اس

٢اعالم شد؛ خط فقر در تهران ماهانه ش پژوهشی اردر يک گز  :تميليون تومان اس ٧

 همخوانینوار ی خااه نههزي با ٩٨قوق برای سال فيت مالياتی حاعالم اينکه سقف معا هشهای مجلس باوپژ کزرم : آمده است١٣٩٧بهمن  ۵هر، در تاريخ روز جمعه گزارش خبرگزاری م به
اينکه جود دارد؛ ضمن افزايش تورم برای سال آينده و رساس پيش بينی ها، انتظاهزار تومان در ماه است. بر ا ٧٠٠ميليون  ٢تهران،  ه درنفر ۴وار انندارد، افزود: خط فقر برای يک خ

ميليون لایر است. با  ٣٠دود ماهيانه حی لایر، يعن) ٣۶٢و دو ميليون( شصت سيصد و يش ازمی ب، رقنفر ۴خانوار با جمعيت  وراکی برای يکخوراکی و غيرخ نه هایوسط انواع هزيتم
 ٢٧ماهيانه  ٩٧سال  انران، در تابستچهار نفره در شهر ته در يک خانواده رخط فق باشد؛ ضمن اينکه تداوم داشته ٩٨زينهها در سال انتظار ميرود افزايش ه ٩٧جهش ارز در سال  توجه به

ميليون لایر به عنوان سقف معافيت  ٢٣با ماهيانه   ساالنهميليون لایر ٢٧۶رقم  جه به داليل فوق می توان نتيجه گرفت،ست. با توا ميليون لایر برآورد شده ٣٢٠حدود ساالنه  و ن لایريويلم
 ...ندارد های خانوار نهتناسبی با متوسط هزي ،٩٨سال  بودجه هر اليحمالياتی د

  :خواهندمي:کارگران جز مزد منصفانه چيزی نیقراردادگران کار اديهرئيس اتح
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ل م مثدستمزد کارگران ه نيست د قراری ميگويران قراردادی و پيماناتحاديه کارگ سفتحاله بيات،رئي : آمده است١٣٩٧بهمن  ۵اريخ روز جمعه اری دولتی ايسنا ، در تگزارش خبرگز به
 ١٣٩٨ه به آغاز جلسات مزد سال با اشار رعايت کنند. ویل آينده کارگران تا جانب انصاف را در تعيين دستمزد سا خواست کاری د افزايش يابد. او از شورای عالصدر ٢٠ن رمنداکا

 ها را متقاعد کنند ومنطقی آن اتا مذاکره و ارائه داليل و مستندب، بايد موضوع ايندر  م گارد بسته کارفرمايانعليرغ لی کار،کارگران در شورای عا نمايندگان :فتگکارگران از هفته آينده 
د رگران نيز چنکاعيشت سبد م اها، طبع چشمگير هزينهارز و افزايش  بگيرند.وی افزود: با توجه به نوسان نرخ ر و حداقل مزدرباره افزايش بن خوارباه کارفرمايی را دموافقت اعضای گرو

اقع اگر کسی سه ر تومان رسيده است. دروهزا ۶٠٠ و به زيرکارگر امروز ارزش خود را از دست داده ر تومانی زاه ٢٠٠ميليون و  وی که دستمزد يکحت، به نته اسياف زايشبرابر اف
جبران د بنابراين اگر اين کاهش قدرت خري گر است؛ک کارنی يتوماهزار  ٢٠٠يک ميليون و  قزه حقوه اندابه شدت کاهش يافته و شد، ارزش آن باداشته ب هزار تومان حقوق ۵٠٠ميليون و 

: تتعجب نيست، گف ، جاید افزايش يابدصيان اينکه اگر حداقل مزد کارگران با شرايط موجود صددرب گری پيش ميآيد. وی باای خانوارهای کارسال آينده معلوم نيست چه مواردی بر د،نشو
 ٩٧م دستمزد سال عالی کار در ترميشورای  ئول کارگری با اشاره به کوتاهین مقام مساياصالح و بهبود قطعی آن نداريم.  رهای جزکه چاده رفت کامعه کارگران به قدری اجخريد  قدرت

را عملی  يم حقوق و دستمزدهامستيم ترنتوانها، قيمتدليل افزايش  راين حال که بهاببن ند،درمايان پای کار نيامو دولت و کارف دستمزد مورد مخالفت قرار گرفت ن، گفت: متاسفانه ترميمکارگرا
ينکه شايد دولت و .وی با بيان ادبگير را درنظر ٩٨کند و هم شرايط غيرقابل پيشبينی سال را جبران  ٩٧اندگی سال م عقب باشد که هم ايش حقوق سال آينده کارگران، بهگونهایبايد افز م،کني
  صددرصدی باشند تا به موفقيت برسند ال افزايشنبولی نمايندگان کارگری بايد به د ند گفت:ن نرورگرااق کحقو درصدی ١٠٠ن زيربار افزايش ايفرماارک

  :ندکرپ ف با سبد معيشت رابايد اختال ٩٨ دکارگران هر سال فقيرتر ميشوند/دستمز فعلی افزايش مزد،يلنا مطرح شد؛ با روند در گفتوگو با ا

ورم حدود طبق اعالم مرکز آمار ت خبرنگار ايلنا، با تاکيد بر اينکه در گفتگو با رگر قم)ی خانه کااياکبر شوکت (دبير اجر : آمده است٩٧٣١ همنب ۵ هجمع اريخزارش خبرنگار ايلنا، در تگ به
کردن درصد تورم  کرده است. اضافهش پيدا افزايقدر  چگذشته تا امروز به لایر ز سالران ارگکا تمشخص شود سبد معيش اليست که بايدحاعالم شده است، اظهار داشت: اين در  درصد ۴٠
 کهفزود: رقم رياليای وده شود. وی ازکارگران اف ذشته و امسال بايد محاسبه شود و به دستمزداختالف سبد معيشت سال گاست که  تمزد پايه درست نيست. آنچه ما تاکيد داريم اينمبنای دس بر
اعتمادی  ا هيچگونهقدرت خريد کارگران به قدرت خريد سال قبل رسيده است. م تازه شود،ه ه شود. اگر آن رقم ريالی هم اضافان اضافکارگرقوق به حگذاشته بايد  عيشت اثرسبد مم در ورت

اين فعال کارگری با اشاره د. ... ميکنن المن اعاين نرخی است که خودشااند. کرده فهضاا درصد ٩٠تا  ٣۵ا را ماشينه ت برخیمقم تورمی که دولت اعالم ميکند، نداريم. خودروسازها قيبه ر
 ها به دنبال هزينهدرصد  ٨٠مورد  رچندانی ندارد، تاکيد کرد: کارفرما بايد د ته و هزينههای کارفرما تاثير گذاش درصد بر هزينه ٢٠تا  ١٠هم شود، تنها  اگر حتی دو برابراين رقم  کهبه اين

به دنبال دادهاند و  رد: متأسفانه دولت و کارفرما دست به دست هماطرنشان کعی خسازمان تامين اجتما هيات امنایعضو  .کنديف را تضعران ؛ نه اينکه معيشت کارگباشد حقوقشو  قح
ت رصد به صورد اين چهليکه درحال گران ضرب ميکننده کارق پايحقو دردرصد تورم را  ۴٠دگان کارفرما يناهستند. نم های توليد درصد هزينه ۵گران و کاهش همين کاهش حقوق کار

  حقوق کارگران افزوده شود به هزار تومان بايد ۵٠٠نه طبق حقوق پايه سال قبل. در واقع حدود يک ميليون و  ده ميشود؛افزو اختالف دستمزد ريالی است که

 ديآن بازگردان یصلاندوق را به صاحبان ص

 یمحسن عمران

ما  یعلم طهيعدالت در ح یو اجرا يی. چند و چون روند قضاميمردم هست یها هيمااختالس گران (دزدان) سر یاعدام برا رينظ یر احکامصدو دادگاه ها و یبرگزارهد شا یندگاهچ زا هر
 است. نکرده ینينچنيا یاز وقوع جرم ها یريشگيجهت پ یمکک چيتا امروز ه یاحکام نيچن یصدور و اجرا ميدانیم کياما، ما ن ستين

 اعمال شود. نيعدالت در مورد مجرمانتظار است  کهيدر حال م،يستي_ناني_فرهنگرهي_ذخصندوق)از  یپرونده اختالس (دزد نيمتهم یاعدام براحکم ما خواهان صدور  
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تنها حکم اعدام  یباشد  اجرا یممقدور  ريرد زبا انجام موا رفته آنهاد از دست ماتعاز ا یکشور و بازگرداندن اندک انيگنجامعه فره ،یعنيمورد  نيدر ا نيعدالت در مورد متضرر یاجرا اما
 ست.صورت مسئله ا پاک کردن

١ مانع از ببندد و  را ررا بازگرداند و راه تکرار بر خط هاناز اعتماد از دست رفته آ یتواند اندک یمهم م نيآن که با ا یبه صاحبان اصل انيفرهنگ رهياداره صندوق ذخ تيبازگرداندن مسئول ⃣
 .شود یاقاتاتف نيروز مجدد چنب

 .یداشته باشند آن هم در حدود قانون ینظارت تنها نقشتوانند  یم یلتدو ینهادها انيم نيا در

 ٢ خود  یقعوا نندگايتوانند نما یم تقلمس یکل هاتش نمعلمان با داشت رايقل_معلمان ، زستم_یتشکلها  یقانون اساس ٢۶_و_شرط_اصلديبدون_ق یمهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با اجرا نيا ⃣
 انتخاب کنند. انيفرهنگ رهيصندوق ذخ تيريمد رينظ یا جهت انجام امورر

 

٣ اداره به نحوه  سبتبودند که ن یکسان ني_و_مستقل اولیونن_قای_صنفیکانون_هامعلمان در  یواقع ندگانيبه عنوان نما یمعلمان زندان رايز ،ی_شرط_معلمان_زنداندي_بدون_قی#آزاد ⃣
 ت به فساد و اختالس در آن هشدار دادند.ه و نسبرداعتراض ک رهيوق ذخصند

٤  از خزانه دولت. یحت رهيغارت شده معلمان به صندوق ذخ هيبازگرداندن سرما ⃣

عدالت بردارند  یاجرانخست در ره شد گام باال اشاان که در برحق معلم یابه خواسته هعدالت، با تن دادن  یاجراقبل از مجازات متهمان جهت  ميخواهيم ربطيذ یما از دولت و نهادها لذا
 یادتمعا یب واريندارند و بدون شک د یا نهيزم چيبر رفع مشکالت معلمان در ه ميثابت خواهد شد که دولتمردان تصم انيفرهنگ یپرونده، برا نيت مجرمها مجازاصورت تن نيا ريدر غ

 شد. اهدز بلندتر خوشده روز برو جاديا

 یعمران محسن

  بوشهر ،یصنف فعال

 دستمزد هستند ميکند/ کارگران به دنبال ترم یوا نماز کارگران د یحق مسکن درد یهزارتومان١٠٠ شيافزا

 کارگران: یصنف یانجمن ها یکانون عال رکليدب

 .اقدام کند ع زودموضو نيا بيتصو یدولت برا أتيه ميدواريند اما امک یاز کارگران دوا نم یمشکل یهزارتومان١٠٠ شيافزا▪

 است اديز ارياقشار بس ريارگران با ساک یفاصله طبقات▪
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 خود ندارند یدرمان یها نهيهز یبرا یرگران پولکا▪

  ميمشغول به کارند./تسن یا رپلهيز یو در کارگاه ها مهينفر در کشور فاقد ب ونيليحدود سه م▪

  :تجمع ٩٣٢خير؛ ماهه ا ٩راضی اعتورد تجمعات دهی فرمانده پليس در مارمآ

نيروی انتظامی  ماندهانگزاری هرانا، به نقل از ايلنا، حسين رحيمی در همايش فرگزارش خبر ماه گذشته خبر داد. به ٩تراضی طی مورد تجمع اع ٩٣٢از برگزاری  پليس تهران رئيس
ت به است که نسبرقرار شده ماهه اخير ب ٩در  ١١٠ی پليسی با سامانه فوريتها هزار تماس ۴٠٠ليون و مي ٩: گفت ١١٠پليسی  رفته شده با فوريت هایگ یتهران بزرگ با اشاره به تماس ها

ن و ميليو هارهای گذشته چور پيدا کردند. در ماهحض ١١٠واحد عملياتی پليس  ٨٠٠ده و نيم ميليون عملياتی بو افزايش داشتيم. از اين تعداد تماس چهار و در اين زمينهدرصد  ٨ه سال گذشت
اهه گذشته م ٩اينکه در  اين تماس ها عملياتی است. رحيمی با بيان می شود کهبرقرار  ١١٠با سامانه  سنيه يک تماثا ٧داد: هر ليس تهران ادامه جوع داشتيم. رئيس پهزار ارباب ر ٧۶١
 ور داشتيم.گر بود ما حضای شهرستانهای ديتجمعات بر ی از اينکه خيلبا اين«ه گفت: ر ادامی دو»مديريت شدهمکارانم اين تجمعات  شالبا درايت و ت«ع داشتهايم، گفت: مورد تجم ٩٣٢

 ا ادعایرئيس پليس پايتخت ب».دشنابيرون آورده تا پاسخگوی مردم ب خانه هايشان اگر شده ازکه در زمان تجمع ها مسئوالنی که پاسخگو نبودند را حتی کرديم  لفماندهان را مکهمچنين فر
باند سازمان  ۴۶١گذشته يکهزارو  ماه ٩می گفت: در ماند. رحيقدامات ناکام ی از اين ات که بسيارداشتيم، گف «توسط ضدانقالب«و فراخوان به گفتهی امورد  ار و ششمدت هز در اينکه اين

  .داشته، منهدم شدند به سال گذشتهدرصدی نسبت  ١٢که رشد  يافته

   شنويد؟زی کند، نمی سا»مستند«داد را شکنجه و بي ی ظلم واستخوان هاد تا صدای شکستن رو ای را که میصدای برخاستن طبقه 

مطالبات  اسماعيل بخشی نمايندهو  دوختيد تا ثابت کنيد علی نجاتی فلک را به هم و خورشيد آمده است : آقايان مستند ساز که ابر و باد و مه و "رانمراه کارگه" وشته کانال تلگرامین به
تهران صدای استوار  بر وزارت کار درته در براوشنبه همين هف؛ شنيديد دک کرده اندرگری را تحريکا خارج اعتراضاتهای توطئه گری از  ؛ و که دستن هفت تپه نيستندگراکار

يت به هم تانيسم و ترور شخصوغ و شارالرد مان را با مالتو زوخته، زمين شما که در يک #طراحی_س؟ دشکنجه! ديگر اثر ندار !د: مستندکه شعار می دادنما را  بازنشستگان بزرگوار
امروز صدای رسای شعار مستند! بکشيد، شنيديد  ن بيرونهم سرنوشتا بر فوالد را از ضمير خاطر هم طبقه ای ها و فيای حاکمآميز فوالديان عليه ما رمبارزه غروروز  ٣٩د تا چسباندي

نشسته از باز اغل ويت فرهنگيان شنيديد؟ حمانجاتی را شقليان و علی يل بخشی و سپيده اسماع فرهنگيان از شور؟ حمايتيان چهار استان کهنگر تجمعات فراثر ندارد را د ! ديگرجهنشک
زداشت شکنجه و بالتی که با انکار رذا محکومت اينگران داخل کشور را در نشکانه فعاالن، شخصيت های سياسی و شجاع زندانی را؟ بيانيهکارگر زندانی را؟ همبستگی غرورآفرين با معلم 

معنای اين ای اعماق را نمی شنود. تان را بسته ايد و گوش تان صد ساز. چشم» مستند«آقايان د؟ نده ايمی شويد، خوا جاتی مرتکبکنجه علی نادامه ش ان وبخشی، سپيده قلي مجدد اسماعيل
محذوفان،  يکاران،شکر بزرگ بازنشستگان، لشان، فرهنگيان، برگ کارگران و زحمتکبز ، اردویبارزه عليه شکنجهر م. اين بار داست که طرح تان سوخته ينامحکوميت ها  شعارها و

ز! نمی شنويد سا قايان مستندآمده اند. آ به ميدان اددگان اين ملت مجروج و خسته از بيديده گان و شکنجه شده  ستم خاکسترشده گان فقر، قربانيان ستم جنسی، و همه ديگرو  ان رنجزاده گ
شکستن استخوان های ظلم و شکنجه و بيداد را  صدای تا می رودبقه ای را که برخاستن ط دهد؟ صدای ظلمت خبر می توفانی برعليه ازانگيز اعماق را که ی غرش غرورصدا

رت اسماعيل است، قد است؛ تاروپود صدای »ه کارگرانهمرا«شده و  ه خطت بير و محروميسال زجر و شکنجه و تحقل هآقايان مستند ساز! لشکر بزرگ چ سازی کند، نمی شتويد؟»دمستن«
اده قتا های شنيدن و ديدن شما به شمارهن مستند ساز! نفس فرصت رضا شهابی است آقايا ست! آن نگاه سرشار از رنج و نجابتی ای نجاتن مشت گره کرده علاست! آسپيده  مانصدای دختر

راز بلندی های بيداد ر فهايی ب ما چون مشعل اران دربندا و ساير يماعيل بخشی هعلی نجاتی ها، اسشهابی ها،  ها، رضاحمد جبيبی تی لنگرودی ها، مبهشها، محمود  است. اسماعيل عبدی
  !ما بسياريم آقايان .دمی سوزند و راه ما را روشن می کنن

   چه کسانی ميشود؟يب رد تومان نصده هزار ميليا»/ نسازیسامه«وخِم  بازنشستگان در پيچ
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و مستمريبگيران بازنشستگان  يدهايست که بخشی از قربانياِن آن، در بينِ معاش، پد آمده است ، افول سطح ١٣٩٧ بهمن ٧ه يکشنب تاريخ در خبرنگار ايلنانسرين هزاره مقدم  گزارش به
ً ثابت هستند؛  ن، به بازنشستگا معی و مشترکِ ی ج مترين مطالبهمه نند.در اين بين،تحمل کهای تصاعدی امروز را  نهرند بار هزيچند سال قبل، مجبو دهیانمکسانی که با دستمزد بعضا

عی مختلف از تامين اجتما ایه ت؛ بازنشستگاِن متعلق به صندوقاس ی روشنی نرسيده  يجهبحثی که عليرغم تاکيد صريح قانون، تاکنون در عمل به نت است؛» زیهمسانسا«نوعی بحث 
  يف خودغالن همردان بايد با شاق بازنشستگيگويد: حقوم ی هستند کهها براساس الزام بهروزرسانی مستمری واستارکشوری و فوالد، خ دوقصن گرفته تا

خيلی دقيق بگويند ايند يب باشد؛ اينکه» سازی فافش«ميتواند  ن نميرسد؛ تنها راهحل،يااو به نقطه پ همچنان تداوم دارد ، نگرانيهای بازنشستگانآميز شود..... در اين شرايِط ابهام سازی يکسان
فقط يک سوم ، در شرايطی که ٩٨سال  همسانسازی در ص با چه کسانيست؟ بگويند وعده اجرای کاملويِت تخصيشود و اول صندوقها کدام ر است نصيبرد تومان قراين ده هزار ميلياا

ی آرامش و رهابه دنبال ذلها خدمت، که بعد از سارای بازنشستگانی ب رنامه درازمدتشانويند ببرسد؛ و در نهايت بگ جاماست به سرانشده، چگونه قرار  دادهص يبودجه مورد نياز تخص
 ند، چيست؛ از کجا شروع ميشود و به کجا ميرسد؟هست آسايش

  :قل ها را هم نمی کندداححقوق کارگران در حال حاضر کفاف  س:کميسيون اجتماعی مجل رئيس

فرامرز توفيقی (رئيس  با حضور» یخط خوردگ نبدو«ی مجلس) در برنامه ادی (عضو کمسيون اجتماعخداد سلمان : استآمده ١٣٩٧بهمن ١٢ه جمعگار ايلنا، در تاريخ در نبرگزارش خ به
حه اصالح کارگری داشتند، اليای مجلس و تشکل ه سال گذشته کهچالش هايی  با بيان اينکه يکی از د،ششبکه راديو گفتگو پخش  درشورای عالی کار )که از ارگرانکميته حقوق و دستمزد ک

فرادی است که تصميم گيرنده هستند و حقوق و دستمزد متشکيل از ا به نفع کارگران ايجاد کند. شورای عالی کارعالی کار بود تغييراتی در شورای  ار بود، گفت: مجلس مصممون کقان
کار است، قوانين  حه يکی از ضرورت های اصالو مجال اصالح اين بند کرفت خود را پس گ اليحه اد زيرا دولتافتا متاسفانه اين اتفاق نيما يين می شود.توسط اين شورا تع نيز انرکارگ

اضر است، حقوق کارگران در حال حآن حقيقت  .تندگان کارگر در اقليت هسنديعالی کار حضور دارند، دولتی هستند و نما ی که در شورایميسر نشد. وی تصريح کرد: متاسفانه اکثر افراد
سال پيش  ٢۶اظهار داشت: اين قانون  اساسی را در اين زمينه بردارند. وی تصميم بگيرند و قدمی توانند نم ن در شورای عالی کار،با توجه به اقليت بود اد امرا هم نمی کنکفاف حداقل ها 

سالی که در  ون کار ازشده است. او گفت : قان صالحی مانع اين اعصب تشکل های کارگراما ت ود کارگران خواهد بوده سآن، قطعا ب به اصالح دارد و اصالحز اشده است و ني تصويب
ه رفتخودش را نگ بخشيدن به ز رنگ عينيترومقانون کار که قلب قانون کار محسوب می شوند، تا به ا ۴١ و ٧مصلحت نظام مصوب شد، ابتر و ناقص مانده است. مواد مع تشخيص مج

ضلع دارد، ادامه داد: اين دو ضلع شامل کارفرما و  ، دوين دستمزديرهای مترقی و پيشرو، تعر با بيان اينکه در کشوق کاعالی حقو رایدستمزد کارگران شو است....رئيس کميته حقوق و
چيزی  ، بيش از آنارگريقينا حقوق که داشتيم، برسيم و رقابت دو طرفه به هدفی ک يکدر ی توانستيم ارد. در چنين حالتی، مد ادولت نقش نظاره گر و تسهيل گر ر کارگر هستند و در آنجا

  هد هستيمه امروز شابود ک

  :د بگيرتکذيبيه ؛ کارگران و هم سرنوشتان مز

 . از اينانتشار يافته است ٩٨در مورد دستمزد سال  تپه تکای کارگران هفسندي نديکای شرکت واحد وسبعضی از کانال های تلگرامی متنی با امضای مشترک  اطالع پيدا کرديم که در 
با  ايم. همچنين طی تماسی که کارگری و کميته های فعالين کارگری، امضا و انتشار ندادهکدام از تشکل های  کی را با هيچاين لحظه ما هيچ اطالعيه مشتر طريق رسما اعالم می گردد که تا

زاری از نام اين سنديکا را شديدا محکوم ميکند و به با گران نيشکر هفت تپه ، هر گونه استفادهبودند. سنديکای کارموضوع بی اطالع  هماز آنها،ران داشته ايم سنديکای شرکت واحد ته
 ابل اعتبار می باشدو ق ين طريق انتشارتپه، از هم نيشکر هفت رانگهم سرنوشتان می رسانيم که اطالعيه ها و بيانيه های رسمی سنديکای کار م کارگران واطالع تما

٢گزارش ميدهد؛خط فقِر » آماری سردرگمی«ايلنا از  ٣يا  ٧   ندن تومانی؟ / متوليان قانونی از ارايه آمار شفاف طفره ميروميليو ۵
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دلی برای اد و مستاعتم قابل د؛ هيچ مرجع مستقل،ميکنرگم که به شدت سرد عاتیاست : آمار و اطال هدآم١٣٩٧بهمن ١٢رنگار ايلنا، در تاريخ در جمعه گزارش نسرين هزاره مقدم خب به
 و کاربدستان اعالم ميکنند، دچار تفاوت و حتی مسئوالن ی متفاوت و بعضاً برخی ازمردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که نهادها بوط به معيشتاِت مراحصاء آمارهای اقتصادی و اطالع

همانطور که  لی بدانيم و در کنار اينها بخواهيم حداقتورم رسمی و محاسبات سبد معيشتِ  رده، نرختصريح ک قانون کار ۴١راساس آنچه ماده را بمزد الِک تعيين دستم گراقِض آشکار است. اتن
ل بق و قابه آمار دقتريم، نيازمند دو دسبگي رنظرتعيين دستمزد ددر  را» خط فقر واقعی«م اکشور) ميگويد معياری به ن شوراهای اسالمی کاريگی (رئيس هيات مديره کانون عالی اوليا عليب

ميليون خانوار کارگری کشور،  ١۴ستمزد پارامتر اقتصادِی دخيل در تعيين د فقر واقعی. اما مشکل اينجاست که در مورد هيچيک از اين دووم خط تورم و د استناد هستيم؛ اول نرخ واقعی
(نماينده مردم بوئين زهرا در  ابايی صالحا بهی بيندازيم؛ در همين روزهای گذشته، روحشده نگا اعالم تیِ شونه از اطالعات معيد نمه چنست. بهتر است بت نيابل استنادی در دسق رآما هيچ

 ۶قهای زير وفقر هماکنون به حق : خطگفت غيير کرده است،ت ورط فعلی اقتصادی کشايرميليون بود اما اين وضعيت باتوجه به ش ٣زير  حقوق نکه قبال مالک خط فقر دريافتمجلس) با بيان اي
 تی در اين زمينه دارد؛ اينرکز پژوهشهای مجلس، اطالعات متفاوکه گزارش اخير م ليون تومان اعالم کرده است؛ اين درحاليستمي ۶ا اين نماينده مجلس، خط فقر ر .رسيده است ميليون

ميليون  ٣٠دود ه حيانماه لایر) ٣۶٢سيصد و شصت و دو ميليون ( ی بيش ازنفر رقم ۴ خانوار با جمعيت يک برایکی راکی و غيرخورای خوها وسط انواع هزينهمت گزارش اعالم کرده،
 ٢اوت . تفاست برآورد شده ن لایرميليو ٣٢٠نه حدود يالسا ميليون لایر و ٢٧ماهيانه  ٩٧تابستان سال  چهار نفره در شهر تهران در انوادهلایر است.براساس اين گزارش، خط فقر در يک خ

قر، خط ف رخ ادعايی نماينده مجلس برایمجلس عنوان ميکند، بسيار زياد است؛ در واقع ن يک نماينده انی کهميليون توم ۶ز پژوهشهای مجلس ميگويد با ی که مرکتومان زاره ٧٠٠ميليون و 
 يتوانداند؛ چون اعالم خط فقر م نکرده را اعالم ، خط فقراين لحظه ااِت شفافيت آماری. تتبع از می گويد : ترس فيقین ميکند.فرامرز توواندو برابر رقميست که مرکز پژوهشهای مجلس ع

بعدی بايد  فاز اسی الزام کرده دراس کنند، براساس آنچه قانون به صورت رسمی اعالم قتصادی داشته باشد؛ اگر خط فقر راهای کالن ا در حوزه تاثير مستقيم روی تصميمگيريهای بسياری
ند، مراجع غيررسمی ميرو حاليکه متوليان قانونی از ارائه اطالعات خط فقر طفرهنند درکارگران دخيل ک حقوق کارمندان و دستمزد در تعيينط فقر را خبکوشند؛ بايد » رزدايیفق« یبرا

نشده است! ابتداييترين چيز برای  نی تعيينرهای ايرااخانو غذايی مناسب برایهرم  ه هنوز اطالعاتيم کقدان اطالعاتی دارف وآنقدر خالء  و بعضاً متناقض ارائه ميدهند؛ ماآمارهای مختلف 
د ن سبهما بات خط فقر يااسحديگر سالهاست که بر زمين مانده است! او به م بدوِن پايش ف هم مثل هزاران تکليفاطالعات هرم غذاييست که نداريم! بايد گفت اين تکلي ، همينخط فقرتعيين 

يم؛ هزار تومانی مباحثه کن ٧٠٠ ميليون و ٢جلس در مورد خط فقر شهای مميپردازد و ميگويد: حاضريم با مرکز پژوه ه دارد،دست محاسب گری شورای عالی کار درکار همعيشت که گرو
٣ کمبرخوردارترين استانها به عدد ر ميگيريم، درچون ما وقتی حداقلها را در نظ ٣شور، خط فقر کمتر از ک ایج؛ در واقع هيچکرسيمميليون تومان مي ۵ ست! تازه اين تومان نيميليون  ۵

٢رکز پژوهشهای مجلس شده؛ ممحاسبه  عدد، بسيار حداقلی    .....شفافسازی کنند يندميليون تومان را از کجا آورده؟ بيا ٧

  داری ميکندبر رتههای نئوليبراليسم گ ايده ازلداری" به غلط چرا شکست خورديم؟! /"تيو در گفتوگو با کمال اطهاری مطرح شد؛ از ارج تا هپکو؛

حقوق نيروی «از  در دورههای رکود که نرخ توليد ناخالص ملی و سود بنگاهها کاهش مييابد، کاستن : آمده است ٩٧بهمن ١٣ا، در روز شنبه گزارش نسرين هزاره مقدم خبرنگار ايلن به
ون کار، تداوم کارگاههای کوچک از شمول قان و بعد از آن با خارج کردنتور کار قرار گرفت اردادهای دائم در دسقر ذفح ه پس از جنگ بارد؛ اين رويه، همانطور کيشدت ميگ» کار

مزد،  به حداقلدازی تانغيرمولد با دس بورژوازیِ  رار است؛ خردهکدر حال ت» دستمزد حداقل«ذف اکنون نيز با تالش برای ح عرف معمول شده است؛ اين اتفاق هم تقريباً تبديل به يک يافت،
هستند که برای تامين منافع آينده  های جويان کسانی که با حداقل دستمزد مخالفند، از اعوان و انصاِر سيستِم رانت :مال اطهاری ميگويدبيشتر خود محملی بيابد. ک دارد برای سودجويی تالش

به شدت استثمار ميشوند، کاالهايی با کيفيت استفاده از کارگرانی که  اميفروشند؛ اينکه ب ه منافع کوچک کنونیرا ب شاناقع، آينده خودو در و ينندب شان را نمیيودشان، بيشتر از نوک بينخ
يروی ان هستند که حقوق نتخوارران ط تيولداران وو بر اين باور است که فقاد با دنيا رقابت بکنند.ميتوانن پايين توليد شود، موفقيت نيست؛ اينها فکر ميکنند با استثمار مستقيم کارگران بسيار

ی شکست صنعت از ارج تا هپکو تاکيد  طرفانه بازخوانِی بی بنيان است. او در گفتگوی زير بر لزوم-بخش بديهی اقتصاِد دانش» حقوق کارگر« رشد اقتصادی ميدانند وگرنهکار را منافی 
قانون کار  نفر از شمول ١٠نفر و  ۵ی زير ها ين، در خارج کردن کارگاهپيش از ا مسائل را که البته اين دست ؛ن استدادنيم، آدرس غلط تمزد را مانع رشد تلقی کسد ند.... اينکه حداقلميک

عظيم مواجه  بسياری با ورشکستگيها ٨٠، در دهه ٧٠ار در دهه کدنها از شمول قانون دوا نميکند. با وجود خارج کر چنينی هيچ دردی را تجربه کرديم و ديديم که تمهيداِت اين ٧٠در دهه 
ً بايد موجب شود که ادامه يافت؛ روند ورشکستگینيز اين  ٩٠در دهه شديم و  کاالهای داخلی بتوانند در بازارهای جهانی با کاالهای خارجی  عليرغم اينکه تورم و نرخ باالی ارز قاعدتا

افزايش مييابد!  درصد ٢٠ی فقط ر گران شده، صادرات غيرنفتره که دالر سه برابدر همين دو ميافتد وفاق ناتنتظاری در عمل ارزش لایر، اين رقابِت ا عليرغم يکسوم شدن مارقابت کنند، ا
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ه هيچ وجه شت، بداا کنيم. اين بردست پيد» رقابتی قدرت«ه بارفرما، ميتوانيم ای ک های بيمه با پايين آوردن دستمزدها يا هزينه آدرس اشتباه دادهايم که گمان کردهايم ٧٠پس ما از همان دهه 
   ... ! کمااينکه همين االن هم اقتصاد ايران، شکار شده رده و شکاِر اقتصادهای پيشرفته خواهد شدبينديشد، سرش را زير برف ک و کسی که اينگونه صحيح نيست

  الهای گذشته اتخاذ کردس تصميمی متفاوت ازد دستمزد بايد در مورميزند/اس اقتصادی را هزاران کارشن رگران حرفِ ابا ايلنا: سفره کعضو شورای عالی اشتغال کشور در گفتوگو 

رقم فعلی  یا بيان اينکه وقتشوراهای اسالمی کار کشور ب آمده است : مهرزاد مويدی، عضو هيات مديره کانون عالی ٩٧بهمن ١٣روز شنبه  ايلنا، در - گزارش خبرگزاری کار ايران به
 واقعی دستمزد کارگران ميشويم، گفت: هر تصميمی به جز جبران اين موضوع، نرخ ساله ان از ۵الی  ۴ين فتادگی حداقل با قبذاريم، متوجه عان ميگکارگر های هزينه کناردستمزد را در 

ظار اما شدنی است. انت هدف سخت، ه اينيابی بد. دسترا نداشته باش غدغه بسياری از مسائلشاندکارگران حداقل  کمکی به کارگران نميکند. تصميمی در شورای عالی کار بايد اتخاذ شود که
بايد هر تصميمی که قرار است در اين حوزه اتخاذ شود  ياری دهد. پيرامون موضوع تعيين دستمزد کارگران برای سال آينده گفت: امسال ن راستا، کارگران راميرود دولت نيز در همي

  .باشد سالهای گذشته متفاوت از

رغم تالشهايی که  با اين وجود و به .هار داشت: تصميم سال گذشته نسبتا منصفانه بودرای سال جاری اتخاذ شد، اظب ی که در نتيجه آنه و نرخ دستمزدل گذشتسات سادر اشاره به جلوی 
       نار علی دستمزد را در ککه وقتی رقم ف ن نکتهاي ريحمويدی با تص ....های کارگران نداشت فرهسهای  بود نزديکی چندانی به هزينه صورت گرفت، رقمی که برای امسال تعيين شده

کمکی به جامعه هدف  هستيم، گفت: هر تصميمی به جز جبران اين موضوع، سال از نرخ واقعی دستمزد کارگران عقب ۵الی  ۴متوجه ميشويم که حداقل بين  اريم،های کارگران ميگذ هزينه
هدف سخت، اما شدنی  را نداشته باشد. دستيابی به ايندغدغه بسياری از مسائلشان کارگران حداقل  که الی کار بايد اتخاذ شودای عورتصميمی در ش نميکند. در واقع، -رگراناک يعنی–ما 

نند زندگی ون تومان در ماه نميتواميليه با کمتر از س نی، تاکيد کرد: کارگرانااشاره به خط فقر سه ميليون تومياری دهد....وی با  است. انتظار ميرود دولت نيز در همين راستا، کارگران را
بسياری از  :ره کردهای حمايتی اخير دولت بين اقشار کمدرآمد کشور، اشا نحوه توزيع بسته مبلغ، هيچ کمکی به آنها نخواهد کرد....مويدی ضمن انتقاد ازپايينتر از اين  عيين رقمیکنند و ت

 .ها بودند تهدرصد آنها محروم از اين بس ٨٠شايد نزديک به  دريافت کنند. ی دولت راز سوا تی ارائه شدههای حماي اند بسته انستهوکارگران نت

  يست؟ايشان چپرستاران درحال دست وپنجه نرم کردن باچه مشکالتی هستند وخواسته ه

  ؟ری اختصاص داده خواهد شدابرای تحقق خواسته های پرستاران اعتب١٣٩٨آيا در اليحه بودجه سال 

ی پرداخت بموقع حق کارانه واضافه کاری،سطح پايين امکانات رفاهی حين کار،عدم اجرا ت کارانه،عدمبعيض در پرداخضافه کاری اجباری،ترستار،حجم کاری زياد،امبودپ،کحقوق پايين
مشکالتی است  ی ازاين مجموعه ازجملهشی نادگروانی وخانواوشرکتی وعوارض روحی، وصیصمشاغل سخت وزيان آور،قراردادهای موقت وسطح نازل حقوق پرستاران بخش خ قانون
  نرم کردن با آنها هستند. حال دست وپنجستاران کشوردرکه پر

  .دمشکل اساسی پرستاران بحساب می آيش،تصويب از سال١١ازباسپری شدن بيش  یپرستار خدمات یقانون تعرفه گذارعدم تخصيص بودجه برای اجرای -

  رستاران کشوراست.پ صلیا ز خواسته هایاجرای اين قانون يکی ا

  پس از سال ها تصويب ويااجرای ناقصش دربخش خصوصی. نظام سالمت ینيرکنان بالقاء بهروري کا، قانون ارت اجرای عدم-

  ازديگر خواسته های پرستاران کشوراست.مراکز درمانی مامی درت نوناجرای کامل اين قا

  .می باشدآور انيمشاغل سخت و ز مرهبه اينکه پرستاری درز اتوجهب از موعد شيپ یبازنشستگی پرستاران از رعدم بهره گي-



  ١٣٩٧ بهمن – نايرا گری درکار ایدهيدار روروزشما                                                                                                                             ٥٠

  

  ست.سال کار ازخواسته های ديگرپرستاران ا٢٥وبازنشستگی پس از آور انيمشاغل سخت و زن اجرای قانو

  روشد.بکه با اعتراضات پرستاران در سراسر کشور رو یمارستانيطرح پرستار ب یرااج-

  ری هستند.پرستاضدوقف اين طرح پرستاران خواهان ت

ب طرح قاصدک به آنها اضافه کار پرستاران در قالحق کارانه واست يعنی  بر عملکرد یهمان طرح مبتن ايبه قاصدک  شد طرح موسومستاران روبرو که با اعتراضات پر طرح ديگری -
  .شود یپرداخت م

بسياری از مراکز ضی پرستاران وتجمعات اعتراران است که اعتصاب از ديگر مشکالت پرستا بروستروماه ١٨کسال وبيش ازي باتاخيری مواردیرعدم پرداخت بموقع مطالبات که د -
  ماکان دارد.درمانی کشوررادرهمين رابطه رابهمراه داشت وک

  حقوق ومطالبات خواسته پرستاران کشوراستپرداخت بموقع 

  ست.ديگر مشکالت ااغل دراين مراکز ازجرای طرح طبقه بندی مشعدم او ان بخش خصوصیسطح پايين حقوق پرستار، هقراردادهای موقت يک تاسه ما -

  ر جسمی،روحی وخانوادگی برجامی گذارد.ه عوارض منفی وجبران ناپذيبخش خصوصی مجبورند درچند مرکز درمانی ويا چندشيفت کارکنند ک پرستاران

  د.ن مشکل هستنضند وخواهان رفع ايروبروهستند وبه آن معتديگررت حقوق ومطالباشغلی وعدم پرداخت بموقع  با مشکل امنيت یشرکت انپرستار -

  شامل ميشود.را یخصوص هزار پرستار بخش ١٠ها و ه) دانشگایمانيو پ یقرارداد ،یهزار پرستار (شرکتحدود  یاجبار یکاراضافه-

  .دهند ، ممنوع است  یآور انجام م انيت و زو سخ اکخطرن یکارها ايکه کار شبانه  یارگرانکبه  یارجاع کار اضاف قانون کار، ٦١ماده براساس 

  له مشکالت پرستاران درمراکز درمانی است.....ازجمخوابگاه مناسب و  از اتاق استراحت و یچون برخوردارپرستاران درحين کار یات رفاهامکان نييپا اريسطح بس -

  شان هستند.ته از امکانات درمحل کارسپرستاران خواهان تامين اين د

  های بيمه تکميلی/چرا برای تعييِن شرکت کارآمد، مناقصه برگزار نميشود؟ و با ايلنا مطرح شد؛معلمان و چالشدر گفتوگ

ضا مسلمی ی ر گفته تراض بهاع معترضند؛ ريشه اين» آمدبيمه تکميلی ناکار«مدتهاست که معلمان نسبت به  : آمده است ٩٧بهمن ١٣در روز شنبه نا، لاي - گزارش خبرگزاری کار ايران به
  .برميگردد گذارهای تکميلی ناکافِی منعقد شده توسط وزارت آموزش و پرورش با بيمه (فعال صنفی معلمان) به قراردادهای غيرمشارکتی و

قراردادهای ناکارآمد اصرار دارد.اين فعال صنفی  ، بر عقدمعلمان به نيابت از صورت يکجانبه رند و وزارتخانه بهتکميلی ندا قرارداد با بيمهچ نقشی در عقد ميکند: معلمان هي تاکيد یو
 ش موجود درجود مراکز درمانی دارای پوشدرمانی، عدم و بسياری از مراکز شرکت با عوامل نارضايتی معلمان را فهرستوار برميشمارد: فقداِن قرارداد اين ی گفتگو، معلمان در ادامه

گوش و آرتروز  های چشم و بيمه با شغل معلمی، به طوريکه اين شرکت هيچ پوششی در مورد ناراحتی پوششهای درمانی اين شرکتدم تناسب هرها، ع اين شرکت در بسياری از شقراردادِ 
  .ری استمدتا به صورت فاکتوهای درمانی اين شرکت که ع ههزين وه پرداختيت، مشکل در نحو در نها دو آلزايمر و . . . ندار
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  .ها در همين عامل نهفته است معلمان است که در واقع ريشه اصلی نارضايتی به صورت فاکتوری، يکی از مهمترين چالشهای پيش روی ها هزينه پرداخت مسلمی، ی به گفته

فرهنگی در موقع  همکارانممکن است است؛ اکتور دارای معايب بسياری ها به روش ارائه ف هزينه ضايتی ميگويد: پرداختر اين عامل نارر تشريح بيشتمان همدان دلکانون صنفی مع عضو
کتور به همکاران اری از مبلغ فاطوريکه بسي شت ندارد؛ بهاهای وزارت بهد هزينه فاکتورها هيچ تناسبی با استاندارد تعرفه درمان، قدرت تامين هزينه درمان را نداشته باشند؛ پرداخت

از زمان دريافت فاکتور پانزده روز اعالم ميکند؛ در صورتيکه از  نی است و شرکت بيمه، مالک پرداخت رابسيار طوالورها زمان پرداخت هزينه فاکت ا،شود؛ عالوه بر اينهپرداخت نمي
وزش و آم رهيی شرکت بيمه و همچنين ادارنهايت، عدم پاسخگومراحل طوالنی طی ميشود؛ و د کت بيمه برسد،به دست شر کند تا فاکتوريهمکار فرهنگی هزينه را پرداخت م زمانی که

يجاد يک تنها راهکار، ا مسلمی ی به آموزش و پرورش و برعکس، عامل نارضايتيست.اما راهکار چيست؛ به گفته رش نسبت به تاخير پرداختها و ارجاع مکرر همکاران محترم از بيمهپرو
بررسيهای کافی، جهت عقد قرارداد با شرکتهای بيمه  ه شده و پس ازکاران ديداز همرهنگی همه پوششهای مورد نيبه کمک همکاران ف از شرکتهای مختلف بيمه است تارگروه تخصصی اک

   ميدهند؟گر مشارکت ن ی بيمهمعلمان را در انتخاب شرکتهازار کنند؟ چرا برگ واجد شرايط، مناقصه یسوال اساسی را مطرح ميکند: چرا حاضر نيستند با شرکتها يک اعالم مناقصه شود.او

  :در دستمزد را زياد کنندق در دالر و طال گران شده، همانطرح شد؛هرقا ايلنا مدر گفتوگو ب

ت ميشود. مذاکرا رانیی کارگر اي ی طبقه ين دغدغهتبديل به مهمتر» دستمزد«ايانی هر سال، پفصل  آمده است :در ٩٧بهمن ١٣شنبه  ايلنا، در روز - گزارش خبرگزاری کار ايران به
س انجمن صنفی کارگران اکبر عليپور (رئي ی کارگران را جلب نميکند، فضا را تا اندازه زيادی ملتهب ميسازد اما به گفته عموماً رضايت هايی که نیز و چانهمزدی در شورای عالی کار 

  .فاوت از سالهای قبل استسياری اوضاع متب رملو) امسال تا اندازهدمعدن چا

کارگران هيچگاه در چند دهه گذشته، دچار اين مشکالت انبوه نبودند؛ از  سابقه بود؛ يد: مشکالت معيشتی امسال بیرگران ميگوعيشتی کابا تکيه بر شرايط م تفاوت ليپور در تشريح اينع
ند؛ در موارد ثابت ما «ددستمز« امآور همه چيز، فقطرشد سرسامه ميدهد: عليرغم نيازمنديها. او اد ن و باقیاجاره بهای مسکاکی گرفته تا نرخ باالی شاقالم ضروری خوراکی و پو تورم

سوم شده، سلب واقعی دستمزدشان يک ارزش تِه مزايای مزدی زدند و بسياری از امتيازات متداول را از کارگرانی که بسياری هم کارفرمايان به بهانه مشکالت اقتصادی از سر و
هرچقدر دالر و طال گران شده، همانقدر دستمزد را هم زياد  :معدن چادرملو ميگويد هزار کارگرنب چند به نمايندگی از جا عليپور چيست؛ ٩٨کرات مزدی ردند.انتظار کارگران از مذاک

ارز  مات مردم به دالر وو الزا ان اينکه همه زندگیاِعمال کنند.وی با بي» گرانکار اقل دستمزدحد«، همان ميزان را روی هابتدای سال جاری چند درصد دالر گران شد کنند. حساب کنند از
رت، هر درصدی که وغير اين ص باال ببرند، همه کارگران از دولت و سيستم مزدی رضايت کامل خواهند داشت در تاکيد ميکند: اگر به اندازه رشد ارز و طال، دستمزد رابسته است، وا

هايی که به خاطر عدم برخورداری از بيمه حتی بسته  گروه از جمله اد می کند،اری بيدحالی که فقر و بيکردد! در بود، بازنميگ ٩٦ال س ای که در رگران به اندازهبدهند، سفره کاافزايش 
 و عشاير،اجتماعی روستاييان مهدوی مديرعامل صندوق بيمه محمدرضا واعظ  اند. و عشاير کشور بوده نتومانی دولت را دريافت نکرده اند، کشاورزان، روستاييا هزار ٢٠٠های حمايتی 
بيمه در اختيار صندوق و  در دستور کار قرار گرفته و به زودی کدملی و کدپستی دقيق تمام افراد بدون ناسايی و استخراج جمعيت بيمه نشده کشورش«شده که  من مدعیبه ١٣امروز شنبه 

ال هاست که مقامات مختلف از اين وعده ها چه. س يعنی» بزودی«وضيح نداده که مهدوی ت» .اين قشر اقدام شود ای به پوشش بيمه وجود، نسبتبا رفع موانع مرگزاران قرار ميگيرد تا اک
  .شده شکايت کردند به شماره اعالمبسته های حمايتی  دريافت نکرده اند. هفته گذشته در فاصله دو روز نيم ميليون نفر نسبت به عدم داده اند اما هرگز آن را عملی

  روی تخته سالخی مجلس» قانون تامين اجتماعی پارامتريک ح اصالحاتطر«و حقوق بگيران به نام  دکشيدن شيره جان مز رحط

د، برای بهمن در مجلس اعالم وصول ش سروصدا در نهم اجتماعی که بی نون تأميناپراسنج (پارامتريک) ق تلگرامی اردوی کارآمده است : طرح اصالحات برپايه نوشته مندرج در کانال
کردند، هر وقت  تامين اجتماعی را غارت کردند، شرکت هايش را بين آقازاده هايشان تقسيم و مسئوالن چهار دهه منابعای حاکميتی رد: نهادهبگيران کشور معنای خاصی دامزد اکثريت

ت پارامتريک نام اصالحا اند که به اند، چاره را در آن ديده رز ورشکستگی رساندهال که اين صندوق ها را به محا .دست بردند اين منابع به عنوان قلک ربود و کسری پديد آمد دکم
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 ٢٥سال به  ٢٠ ازنشستگی را ازه پرداخت حق بيمه برای بقحداقل ساب ند. اين طرحبچالنند تا هزينه غارت هايشان را با شيره جان آنان تامين کن مزدبگيران و بيمه پردازن را هر چه بيشتر
نرخ حق  سال به صورت پلکانی می رساند و ٢٠سال به متوسط  ٢فورمول محاسبه حقوق را از  ند،را حذف می کهای کوچک عافيت های بيمه ای سرمايه دهد؛ رشته ای از م می سال ارتقا

در هر  کند. اين اصالحات اگر د میو زيان بار پيشنها نون بازنشستگی در مشاغل سختنين از جمله قاساير قوا شته اصالحات درريک  .صد افزايش می دهددر ٩درصدبه  ٧بيمه را از 
، صدايی از جايی بلند ستنش بر تخته سالخی مجلقرار گرف راه افتاده بود اما در کشور ما با گذشت پنج روز از اعالم وصول اين طرح و رح شده بود تا االن سيل اعتراضور ديگری مطکش
 ١٣٩١https://shenasname.ir/-٠٩-٣٠-٢٠-٠١-٥٣٠٣/tamin/٣٠-parasanj.html :بخوانيدتری از اين طرح را می توانيد جزئيات بيش ک زيرده است. در ليننش

  ظر وزير کار درباره دستمزد:حداقل دستمزد کفاف تأمين معيشت را نميدهدن

ع شده ه دستمزد شرودربار ارگرانل باقی مانده است،نگرانی کماه تا پايان سا٢ز در حالی که کمتر ا : ده استآم ٩٧من به١٣ه گزاری تسنيم، در روز شنبرگزارش خبرنگار اقتصادی خب به
 حال حاضرند در مايندگان کارگران می گوين سوی ديگر باعث شده تا اين نگرانی هر روز بيشتر ازروز گذشته شود. آنطور که است. عقب ماندگی مزدی از يک سو و مشکالت توليد از

معيشت را نمی دهد گفت:امسال نميتوان درصد افزايشی را به تنهايی  د کفاف تأمينحداقل دستمز اره به اينکهزندگی است. وزيرکار با اش هزينه های درصد ٢٥ حداقل دستمزد تنها پاسخگوی
قل دستمزد اينکه حدا با اشاره به اعیون،کار و رفاه اجتمد.محمد شريعتمداری، وزيرتعاگرفته شو ر نظرود شرايط کاری کارگران دببلکه بايد در کنار آن جزء ثابتی هم برای به مطرح کرد،

ای ه با همکاری بيشتر دستگاه اميدواريم که امسال مشکالت اقتصادی اخير نسبت سبد معيشت با حداقل دستمزد از دست رفته است و شت نميکند افزود: با توجه به گرانيها واف تأمين معيکف
 افزايشی را به تنهايی مطرح کرد بلکه بايد در کنار آن جزء ثابتی همدرصد  ميتوانت: امسال نا اشاره به شرايط موجود گفکار گرفته شود.وی بشورای عالی  تری در عادالنه بط تصميممرت

ها استفاده  از همه ظرفيت دارم، افزود: بايدحل مشکالت کارگران گام برميلت برای در دو من با همه توانم ن اينکهابرای بهبود شرايط کاری کارگران در نظر گرفته شود.شريعتمداری با بي
  يکديگر برطرف کردت را با کمک د و مشکالکر

  در حاشيه مشکالت بيمارستان آزادی تهران مطرح شد؛ 

  ا منعکس نميکندان: کسی مشکالت کارفرماها ربيمارست مديريترج از شرح وظايف داريم/ اکاری و درخواستهای خ دوماهه در پرداخت اضافه پرستاران: تأخير

ميگويند؛ از آذر ماه  هايشان اریک بيمارستان آزادی تهران ضمن انتقاد از وضعيت پرداخت اضافه آمده است : پرستاران ٩٧من به١٣وز شنبه ايلنا، در ر - اری کار ايرانخبرگز گزارش به
ت. اين درحاليست که خصی نداده اسپاسخ مش کاری هت حق اضافان مبنی بر پرداخادر درمانی بيمارستدر پاسخ به درخواست ک رستانند و رئيس بيماا ريشان را دريافت نکردهاک حق اضافه

  هر متاخير در پرداخت دستمزد ماهانه انتقاد کرده و ميگويند که دستمزدشان بيست پرسنل درمانی اين بيمارستان نسبت به

شرح وظايف تعيين شده توسط  رج ازه درخواست خايند؛ ما نسبت بست، ميگولوم پزشکی تهران ازيرنظر دانشگاه ع هپرستاری بيمارستان آزادی ک کادر .يز ميشودماه به حسابشان وار
 شک گوارش کار کند، از بهيارتار در کنار پزبايد پرس کولونوسکپی که شداريم.طبق اظهارات پرستاران اين بيمارستان خصوصی؛ در بخ وزارت بهداشت و درمان برای پرسنل انتقاد

آنان را  که تعرفه همان بخش را از بيماران دريافت ميکنند و در ازای اين کار دستمزد اده ميکنند. اين درحاليستبهيار استف کقهای عمل از کمح در اتاکنار پزشک جرا در استفاده ميکنند يا
ناراضی هستند. ل گذشته نيز يک سا پرسنل درعی از های غذايی جم ع وعدهنفر ميرسد از قط ١۵٠تعداد آنها به حدود  صی کهبيمارستان خصو از قرار معلوم پرسنل اين نيز افزايش نميدهند.

ذشته تنها يک بار سال گ ٣که طی  تهيه کند. اين درحاليست تبرای کارگرانی که شرايط اين ماده را دارا هستند غذای مناسب و ارزان قيم قانون کار، کارفرما مکلف است ١۵١طبق ماده 
مجانی در  عمومی در کارگاه ها ، کارفرما موظف است در سال دو دست لباس کار به صورت و بهداشتنامه حفاظت  آيين ۶١د ماده استنا تحويل داده است. به بيمارستان به پرسنللباس کار 

د از تامين ميليار ۴حدود  آزادی بيمارستان ده و گفت؛ارفرماها انتقاد کرنين از عدم انعکاس مشکالت کزند. ...او همچمي دی از اين کار سر بازااختيار کارگر بگذارد اما بيمارستان آز
   .که سازمان تأمين اجتماعی پولی به هيچکس نداده است جتماعی طلبکار است. دو سال استا
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  :شهری شدن فقرتادن امنيت ملی اولين چالش نند/ به خطر افنمايندگان زير گريه ميز ريلنا گزارش ميدهد؛ جوانان بيکار در دفاتا

دارد؛ کما اينکه تعريف  اينکه ما چه تعريفی از اشتغال داشته باشيم قطعا بستگی به جايگاه اجتماعيمان : آمده است ٩٧ بهمن١۴يکشنبه ر ايلنا، درتاريخ مجاورت خبرنگاگزارش مسعود  به
 ال و طرحهای اشتغالنی وضعيت اشتغازای بيرو مابه کهاست اما ايندارد، متفاوت  نشين دانشگاهی خانهالتحصيل  لنگران که سه فارغد ری با يک پدرلتی حوزه اشتغال از بيکاويک مدير د

که  دجه استان گيالن معتقد استان برنامه و بورييس سازم» کيوان محمدی«.دارد... های آماری و تطبيقی شد، چه پيامدهايی برای جامعه داشته، نياز به بررسی زايی که در اين سالها اجرا
اقتصادی در استان  درصد است. نرخ مشارکت ۴٢/٧اليکه نرخ مشارکت اقتصادی استان گيالن برابر با ح دی دارد؛ دردرص ١٠/٧ان شاخص يت ده سال و بيشتر اين استنرخ بيکارِی جمع

درصد  ٢٠/٩و زنان  ۶۴/٩ ان در گيالنمشارکت اقتصادی مردصادی در سطح کشور است. نرخ رخِ مشارکت اقتن درصد است که پايينترين ٣٠/۵با سيستان و بلوچستان برابر 
تی تابعی از شرايط پيش حبيکاری ميکند. تعريف  وضعيت، تناسب و جايگاه اجتماعی که دارد، با مساله بيکاری برخورد فراخورِ  ر ابتدا ذکر آن رفت، هر کسی به.همانطور که داست....

 ورد. اين همه البته به ميزان رضايتمندی جامعه آسيب ميزند وبه ارمغان ميآ عی، چالش امنيتیتماعی ميزايد و آسيب اجتمايکند و فقر آسيب اجتوليد فقر م در مسلم بيکاریفته شده است. قگ
يش گفته، در تکاپوی داليل پ رند اما بهکادميک و پردرآمد اشتغال داهی، به مشاغل آتحصيالت باالی دانشگا طحسکه با هايی را ميبينيم  سطح سرمايه اجتماعی را تنزل ميدهد.خانواده

نند تنها با کارگران کد فکر ندارد تا در مقام يقه سفيد برايش تولي ای که کارگران فکری بايد در تنزِل کيفيِت منابع انسانی جامعه جست. جامعه افراد راعات رفتن اين هستند.کمترين تب مهاجرت
  .دان همزاد بحران فقر ؛ همانطور که بيکاری وم و ملزوم يکديگرندواهد برد؛ چراکه اين دو الزجايی نخ ره به يدی

  !و با ايلنا مطرح شد؛چرا بيکاران با کمتر از حداقل دستمزد کار ميکنند؟/ فرهنگ مزدوری به تبعيت از قانوِن جبروگ در گفت

نگار ايلنا، با با خبر درگفتگواسالمی کار کشور)  مديره کانون عالی شوراهای (عضو هياتين حبيبی حس : آمده است ٩٧بهمن ١۴به درتاريخ يکشن ،ايلنا - گزاری کار ايرانرگزارش خب به
تبليغ برای «ه، به عنوان وسيع منتشر کردمقياسی  که اين موسسه در از کتابی» مزد توافقی«حداقل دستمزد و به کرسی نشاندن  اشاره به تالشهای يک موسسه خيريه در اصفهان برای حذف

 اين ١۴٠٠درصد جمعيت جوان کشور اظهار نگرانی کرده و ميگويد: تا سال  ٢۵شغل  يکاری يا فقدانِ اين کتاب از ب گويد: اين موسسه درياد ميکند و مي» اقتصادی جهرج و مرقانونی و  بی
هد و لذا مشکل اين اجازه را نميد ر، کار کنند ولی قانون کارقانون کااز حداقل  حقوق کمتر يکاران حاضرند باب د "بسياری ازد کرد و بعد نتيجه ميگيرهبيکاری دو و نيم برابر رشد خوا

  "!اصلی، برخی مواد و مفاد قانون کار است

است ِد دولت ی خو برعهده مسئوليت بيکاری مورد ادعا،اگر نتوانست،  مکلف به ايجاد شغل هست و دولت فعال کارگری در نقد ادعاهای کتاب مزبور اينگونه ميگويد: در قانون اساسی اين
کار کنند؟! اين پديده را بايد "رضايت با اجبار يا  بيکاران از سر جبر نه اختيار، با کمتر از حداقل دستمزد ايد باعث شود کهب و فقر گستردهست که چرا بيکاری نه مردم! و سوال اينجا

  .نهاد کوميت به رضا!" نامحم

مواد مورد نظر را اشاره نميکند؛ نبايد هم اشاره  علت اين ادعا و دارد؛ البته بهقانون کار مشکل  اشتغال در ايران، به واسطه کار و تيجه ميگيردالذکر ن ی فوق ميدهد: موسسه حبيبی ادامه
بودهاند و هستند.اين فعال خود  های سودجويانه و به دنبال تحميل نيت کردهلت سوءاستفاده داران هم از قصور دو ايهمبر اينکه مقصر اصلی دولت است، سر کند! چون مشخص ميشود عالوه

وری  مريکا بهرهآ الزحمه پرداخت ميشود" يا "در از ساعتی دو دالر تا سی دالر و حتی بيشتر حق ب را مورد انتقاد قرار ميدهد مثل اينکه "در آمريکايگر از اين کتابندهايی د کارگری
انسانی بيايند بررسی کنند چرا  صصان نيرویو ميگويد: متخ ر پايين است!"وری نيروی انسانی کا ا بهرهشور مدر ک متاسفانهه ازای هشت ساعت کار هست و نيز شش ساعت ب نيروی کار

 اهایبا توجه به ادعاو در پايان  وری ندارد؟! هرهميدهد، بازهم ب متر از حداقل قانون کارکخصوصی که از کارگر بيشتر کار ميکشد و دستمزد  وری پايين است؛ و چرا بخش در ايران بهره
ادعاها  ای با سوءاستفاده از مقدسات، ظلم کنند؛ نبايد گول اين نبايد اجازه دهيم عده :هشدار ميدهد» خدمت به بيکاران«و » رآنیسازی ق ی فرهنگتالش برا« کتاب ازجمله حه در اينومطر

   !...همين و بسجبر است؛  ست که تابع قانونفرهنگ مزدوری امنطق اين موسسه، توسعه  ؛را خورد
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  :دهد اش را / شورای عالی کار به اندازه نرخ واقعی تورم، دستمزدها را افزايش هزينه ده، کارگرش را از تورم برس:کارفرما سودضو کميسيون اقتصادی مجلع

کميسيون تلفيق  ادی مجلس، عضوعضو کميسيون اقتص و جلفا، حوزه انتخابيه مرندمحمد حسننژاد (نماينده  : تآمده اس ٩٧همن ب١۴ درتاريخ يکشنبه لنا،يا - ارش خبرگزاری کار ايرانبه گز
دنش جازه کوچکتر نشصورت بزرگتر نشدن آن، ا رکارگران را تامين کند و د هشورای اقتصاد) با بيان اينکه وظيفه جلسه شورای عالی کار اين است که سفر و نماينده مجلس در ٩٨بودجه 
بدون آنکه بر آن چيزی  اش را در همان حالتی که بوده، حفظ کنيم ايم سفره انستهفه کنيم تازه تواضا درصد ۴٠م ر ما حقوق کارگر را بتوانيدرصد است. اگ ۴٠ما ندهد، گفت: تورم  را هم

و  دار ا، سرمايهروی کاال. در واقع، کارفرممييابد؟ بر  ی نموداما مگر تورم بر روی چه چيززون خواهد شد. افزايش يابد، تورم اف هادای ميگويند که اگر دستمزوی افزود: عده بيافزاييم.
  .کرده است افزايش تورم سودش را به دست آورده چراکه کااليش را با قيمت باالتر عرضه پيشتر باگذار  سرمايه

 ۵٠-۴٠م اکنون به هار داشت: توررعايت شود، اظ برابری بايدما برابر هستيم و  ورم ، وی با تاکيد بر اينکهيد به اندازه تبا ، تاکيد کرد: کارفرماهاقتصادی مجلس در ادام عضو کميسيون
نجام دهد، کار ميتواند ا ترين کاری که شورای عالیمانصاف به دور است. ک زکارفرما سودش را برده و کارگر دارد هزينه آن سود را پرداخت ميکند. اين ا درصد رسيده است. در اين ميان،

  ....م، دستمزدها را افزايش دهددازه نرخ واقعی توراست که به ان اين

  :اگر دستمزد کارگران دو برابر افزايش پيدا کند، کافی نيست حتی يدی مبارکه:زهرا سع

حجم گرانيهای اخير  همی گفت: با توجه بی کميسيون اقتصادی مجلس اسالسخنگو مبارکه، زهرا سعيدی : آمده است ٩٧بهمن ١۴تاريخ يکشنبه در ايلنا، - گزارش خبرگزاری کار ايران به
از قشر  اهای ويژهای ر ت حمايتکارت و تسهيال کافی نيست.وی همچنين به خانه ملت گفته است: اميدواريم دولت با ارائه رفاه ايش يابد بازدو برابر هم افزه دستمزد کارگران چنانچ

شرايط  دارند. وی اضافه کرد: اين افراد حتیآزاد  ه حتی شغلارگر، نه شاغل و نک دگان افرادی هستند که نههمترين دغدغه نماينالبته تاکيد کرده است که م د.سعيدی مبارکهکارگری انجام ده
  .ر از جامعه بکندشحال اين ق اساسی به ايجاد شغل آزاد يا دولتی برايشان فراهم نيست، دولت بايد فکر

  :عالی کار مزد کارگران در شورایگيری درباره دست بد؛ تصميمکارگران کاهش مييا حداقل معيشت و حداقل دستمزدزيرکار: فاصله و

تی که شاره به تصميماا ن در جمع خبرنگاران باامحمد شريعتمداری ظهر امروز در حاشيه سفر به اصفه : آمده است ٩٧بهمن ١۴شنبه زارش خبرگزاری تسنيم از اصفهان در تاريخ يکگ به
با حداقل دستمزد را مورد حداقل سبد معيشت  ليه مربوط به فاصله گرفتندستمزد، مسائل اوای عالی کار و کميته در جلسات شور :اظهار داشت ران اتخاذ شده است،در موضوع دستمزد کارگ

تمزد کارگران جلس تقديم شد متوسط رشد دسيحه بودجه که به ماينکه "در ال ارد.وی با بيانل آينده وجود دمی برای تصويب دستمزد ساهکارفرما و دولت تفا بررسی قرار داديم و بين کارگر،
 معيشت و حداقل صله حداقلادر مورد دستمزد سال آينده تصميمگيری کرده و تالش خواهد شد ف جانبه،٣فت: شورای عالی کار در روزهای آينده نيز در حرکتی ايم"، گ رصد ديدهد ٢٠را 

جمله اقداماتی است که در دستور کار وزارت  يکاری ازمزد، پوشش بيمه بجه ويژه به حداقل دستبه کارمندان و کارگران، تو يشتی، ارائه خدماتيدا کند. وی گفت: سبدهای معدستمزد کاهش پ
  .دارد تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار

ند.شريعتمداری ومند ش قات از آن بهرهاقشار و طب بت باشد تا همهقوق بايد يک جزء ثايد کاهش پيدا کند، افزايش حکارگری با امعهيشت و حداقل دستمزد در جعوی گفت: فاصله ميان حداقل م
تومان  ميليارد ٢٠٠هزار و  ٢ر اين راستا شود، خاطرنشان کرد: د امجاقداماتی ان اند داليلی بيکار شده بيکاری نيز تصميماتی گرفته شده تا برای کارگرانی که به ا ابراز اينکه در زمينه بيمهب
  .فته شده استهزار کارگر درنظر گر ٢٥٠ه عتبار برای نزديک با

  های حمايتی در کنار افزايش حداقل دستمزد ضروری است بسته د :ال کارگری مطرح کريک فع
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بينی  پيشدر سال آينده  مزد کارگرانزايش حداقل کنار اففعال کارگری معتقد است در  بر سيارمه ، يکاک آمده است : علی ٩٧من هب١٥نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا، در تاريخ دوشنبه  به
يل : اگر کارفرمايان به دالتوارد عمل شود. او گف به شرايط اقتصادی سال آينده دولت بايد در حمايت از کارگران و کارفرمايان اکيد دارد که با توجهی ضروری است. او تهای حمايت بسته

 درصدی حقوق کارمندان شايد ٢٠. وی ادامه داد: افزايش وظيفه خود عمل کندبه  ان پا پيش بگذارد وارفرمايان و در قبال کارگری تعهدات کبايد براندارند دولت  افزايش مزد رامختلف توان 
 افت کرده است؛ لذا در شدت گذشته به به سالهایريد خانوارهای کارگری نسبت نيم چون قدرت خرا تعيين ک نين درصدهايیچبگير کارگری  قابل توجيه باشد ولی نميتوانيم برای جامعه حداقل

يشت خانوارهای کارگری عسيارمه گفت: اگر سبد هزينه م ....های حمايتی را ببينيم تا معيشت کارگران به خطر نيفتد حتماً بايد بسته ای عالی کارمزد قانونی در شورکنار افزايش حداقل دست
کرد: پس از  ا معاش خانوار تقويت شود.... سيارمه تاکيدها افزايش يابد ت اندازه هزينه تمزدها بهو طبيعی است بايد حداقل دسنون چند برابر شده از سال گذشته تا ک ها هزينهمقايسه کنيم،  را

های کارگری تعيين و تصويب خانوار ت کارگران ونهايت دستمزدی شايسته کرام فکر کنيم تا دربن خواربار کارگران هم  ونبی مزد و افزايش حق مسکن تعيين حداقل مزد بايد به مزايای جا
ه درصد تورم بو يا صنايع مختلف با توجه نقاط مختلف کشور  شورای عالی کار را موظف کرده همه ساله ميزان حداقل مزد کارگران را برای قانون کار ۴١اده شود. به گزارش ايسنا، م

 ميليون تومان رسيده و اين رقم های کارگری به پنجنه ماهانه معيشت خانوارهزي ه گفته مقامات کارگری،انوار تعيين کند. بو در نظر گرفتن سبد معيشت خمرکزی  وی بانکاعالمی از س
   .هزينه زندگی يک خانوار چهارنفره در ماه است

  ت؟يليون تومان اسم ۵يشود/ آيا سبد معيشت مومين جلسه کميته دستمزد برگزار د

با حضور نمايندگان  عصر ۴زار ميشود؛ اين جلسه راس ساعت ی کميته دستمزد برگ جانبه جلسه سهدومين : است آمده ٩٧بهمن ١٥ريخ دوشنبه ايلنا،درتا -ايران گزارش خبرگزاری کار  به
، امروز ميگويد: موضوع جلسه با جلسه عصر ارتباطراهای اسالمی کار کشور) در کانون عالی شو فيقی (رئيس کميته دستمزدوت کارگران، دولت و کارفرمايان، برگزار خواهد شد.فرامرز

راساس آمارهای مرکز بامروز روی سبد به توافِق سهجانبه برسيم، افزود:  هايی برای رساندن مزد به سبد است.وی با بيان اينکه اميدواريمکردن راهکار و پيداعيشت خانوار محاسبه سبد م
نيازمند بررسی سهجانبه است،  ديگری کهخاتمه يابد.موضوع  محاسبات سبد غايب نباشند و نمايندگان کارفرمايی ه قبلاين جلسه، مثل جلس به خواهد شد و اميدواريم درآمار، سبد محاس ملی
ون تومان ميلي ۵يشت را حدود ايران، نرخ سبد مع کارگران انجمنهای صنفی گذشته، رئيس کانون عالی یاين درحاليست که در روزها های نزديک نمودن دستمزد به سبد معيشت است؛ راه

در اين اوضاع، نتايج کميته دستمزد چگونه خواهد بود؛ توفيقی در پاسخ به  ومان را برای حداقل مزد پيشنهاد داد؛ميليون ت ۴لس، رقم ن کارگری مجفراکسيو شته نيزمشخص کرد و شب گذ
های  حداقلسبد، از  ر محاسباتباشيد که ده ميگويد :مطمئن درصدی برای سال آيند ۵٠تا  ۴٠حداقل  انتظاری های زندگی و تورم صدی هزينهدر ۴٠يش حداقل سوال با تاکيد بر افزا نيا

  آماری کوتاه نخواهيم آمد

ه کارگران کاسبکارساالر ن نيتدر تهران پرداخت / در عقال متر جا را ٢ره ر تومانی تنها ميشود اجااهز ١٠٠با حق مسکِن  گو با ايلنا مطرح کرد؛ و يک پژوهشگر حوزه شهری در گفت
  :ا در اولويتانده بفروش و که بساز

دورهام  در دانشگاه غرافيای شهریجاست : ايمان واقفی، مترجم، پژوهشگر حوزه شهری و دانشآموخته  آمده ٩٧بهمن ١٥ايلنا،درتاريخ دوشنبه  - کار ايران  ش علی رفاهی خبرنگارگزار به
ميماند و بايد در واقع آن را نه حق مسکن  ر به شوخیبيشت -ر تومان رسيدههزا ١٠٠گوشت به باالی لو کي ١ی  روزها که هزينه ايندر -صدهزار تومانی ان، با بيان اينکه حق مسکن انگلست

 رچه گذشته است اين خانوادهاست يعنی ه» ونرانیبر«در يک کالم  افتاده است های فرودست ادهسال گذشته برای خانو ٣٠ رناميد، گفت: اتفاقی که د "مندی از يک کيلو گوشت که "حق بهره
 ارگری راکتومان تعيين شده، قاعدتا قرار است بخشی از هزينه مسکن خانوارهای  هزار ١٠٠اند.حق مسکن کارگران که به تازگی  دهرتر از مرکز رانده شفضاهای دو مناطق و ها به

اجاره يک محل برای  ک کيلو گوشت است تاتر معادل قيمت ين شده بيشزايش بيسابقه آن، رقم تعيياف رغم ره کرده، بههايش اشا که واقفی در پاسخ ينحال، همانطورپوشش دهد. با ا
ن و زندگی خ چه تاثيری در حيات کارگرااين نر ان است؟يات زندگی کنونی مزدبگيرعاندازه حياتی است، آنقدر ناهمخوان با واق سکونت.چرا نرخ حق مسکن در دستمزد که کااليی تا اين

هزار دستگاه بوده حال آنکه اين رقم در سال ۴۶٠حدود  ١٣٨۵خالی در سال  های د؟... تعداد خانهمسکن و مستغالت هستنی حاکم در حوزه ن سياستهامنتفعا ته است؟ و چه کسانیشهری داش
 ر در بازار نگهداشتهباالت برای فروش با قيمت های خود را انزده سال خانهانه دستکم در اين پخريداران خ گويد سازندگان و. اين به ما ميميليون دستگاه رسيده است ٢به چيزی حدود  ١٣٩۴
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ی ست آن را در دورهی رکود خالمت بعدی حاضر ااميد جهش قي ندارد و به هردن قيمت خانکافی برای گذران زندگی دارد تمايلی به پايين آو اند. از آنجاکه اين طبقه مستغالتی غالباً اندوخته
 سال ٣٠به اقتضائات بورسبازان و بسازبفروشها تن بدهند.... اتفاقی که در  ردن مسکنبورند برای بهدست آوکه تقاضای مصرفی دارند مجآن بخشی از شهروندان  جهت همين نگهدارد. به

رشد اند. کافيست به  انده شدهر و فضاهای دورتر از مرکز ها به مناطق انوادهگذشته است اين خ هرچه يعنی است» برونرانی«افتاده است در يک کالم  تهای فرودس هگذشته برای خانواد
يده است. اين ميليون رس ١١يون نفر به لمي ۴از  ١٣٩١الی  ١٣٧٩ی سالهای  نشين در ايران فاصله آمار وزارت مسکن جمعيت حاشيه اطراف تهران توجه کنيد. براساسنشينی در  حاشيه

 قه مستاجر نزول پيدا کردند.اما راهکاری که سياستگذاران بايدصاحبخانه به طب طبقهه پيشتر توضيح دادم از ديگری از جمعيت همانطور ک خواهد بود. بخش عددقم امروز قطعاً بيش از اين ر
کند. اگر را دوباره برقرار  و مصرفیای  ن تقاضای سرمايهکميت بايد بتواند تعادل ميايست. دولت و حااجتماع ه سياستهای خدماتببازگشت  بيانديشند فروگذاشتن عقالنيت کاسبکارساالر و

وری کرد که ايد به سياستگذاران يادآببود.  رسيده، مواجه خواهيم نشينی سربه فلک نشينی بيشتر، برونرانی فزاينده و نهايتاً حاشيه با اجاره سپاريم هر روزستهای پنهان بازار بمسکن را به د
خانه افزايش  هزار٩هزار خانه به ٧ن اجتماعی خود را از بارسلون تعداد مساک حکمرانان شهر رميدهد،های فرسوده را س فرينی بافتر دولت چابک و بازآهمين سالهايی که شعا قاً دردقي

   .مسکن به بخش خصوصی است اری تام و تمامبدنه سياستگذار از واگذ نت کشيددادند. بنابراين قدم اول برای برونرفت از اين وضعيت دس

 

  تعيين ميشودماه  بهمن٢۴معيشت کارگران عدد و رقم سبد 

ته نتيجه جلسه کمي ، دربارهمشورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسني عضو آمده است : فرامرز توفيقی، ٩٧بهمن ١۵خ دوشنبه رگزاری تسنيم درتارينوشته خب به
عدد و رقم سبد معيشت کارگران تعيين ميشود گفت: آينده  ن اينکه هفتهضو شورای عالی کار با بيايان و دولت حضور داشتند. عکارفرما ن کارگران،جلسه برگزار شد و نمايندگا دستمزد گفت:

 :اعالم ميشود" گفت صورت ماهيانه که به نبع آماری ما مرکز آمار استتنها م" اينکه تعيين ميشود.وی با بيان یصورت حداکثر رقم سبد معيشت کشوری است به توجه به اينکه عدد وبا 
م کرده الحداکثر و ميانگين اع های سبد معيشت را در سه گروه حداقل، صميانگين اعالم شده بود، يعنی شاخ ورت حداقل، حداکثر وص دی ماه بود که به آمار مرکز آمار مربوط بهآخرين 

صورت حداقلی تعيين  ان بهکزی سبد را برای تهربانک مر فاده از اطالعاتشود. سالهای گذشته با است ود بايد دقت بيشتریتعيين ميش صورت کشوری شت بهاينکه سبد معي بود. با توجه به
 راز اينکه چهارشنبهتبريز است....توفيقی با اب مانند شيراز و شهرهای گسترده لی جفا بهقصورت کشوری تعيين شود در نظر گرفتن شاخصهای حدا سبد به قرار است ميکرديم. اما زمانی که

کارفرمايان پيشنهاد داشتند  ادامه داد: نمايندگان بعدی قرار است عدد و رقم اين سبد تعيين و مشخص شود.وی لسهخواهد شد گفت: در ج لسه کميته دستمزد برگزاربهمن ماه ج ٢٤هفته آينده 
زمانی چندساله و در نهايت دربازه  سبد معيشت تأمين ميشود زميزان ا افزايش دستمزد چه و بررسی کنيم که بادستمزد بر معيشت را ببينيم  و ميزان پوششیرم را بر دستمزد ببينيم وکه ت

   .کرددستمزد را به سبد معيشت نزديک  ميتوان حداقل

  ادد پيشنهاد تومان ميليون ۴ را کارگران حقوق حداقل مجلس کارگری فراکسيون

 مجلس هایپژوهش مرکز که کرد تاکيد است، داده دپيشنها تومان ميليون چهار را کارگران برای مزددست حداقل فراکسيون اين که خبر اين اعالم با مجلس در تبريز، مردم مايندهن ساعی زهرا
  تاس کرده اعالم تومان هزار دويست و ميليون ٣ را تهران در فقر خط

 پيشنهاد تومان ميليون چهار را گرانکار برای دستمزد حداقل ونفراکسي اين که است گفته بهمن ١٤ يکشنبه امروز جلسه برگزاری به اشاره با مجلس، کارگری نفراکسيو عضو ساعی، زهرا
   .است داده
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 شده اعالم ومانت هزار دويست و ميليون سه نتهرا شهر در گیزند برای مجلس هایپژوهش مرکز سوی از فقر خط نشست اين در که کرد تاکيد اسکو و آذرشهر تبريز، از مجلس نماينده
  .است

  ».داشتند حضور مجلس هایپژوهش مرکز و کار وزارت از مسئوالنی گران،کار نماينده« مجلس ریکارگ فراکسيون امروز نشست در »ملت خانه« گزارش به

 دولت دانند می هک دستمزد حداقل برای هايی رقم و اعداد بيان اب تا است مغتمی فرصت وجهه و رای نيازمند نمسئوال و مقامات برای د،زدستم حداقل مذاکرات شروع و سال پايان رسيدن
 و یزندگ و يافته ادامه سال ره مزدی سرکوب سازی، کارنامه برای عامدانه های پرانی عدد ورای که است حالی در اين.  دهند نشان کارگران معيشت یحام را خود رود، نمی بارش زير

  است کرده ناپذيرتر تحمل پيش سال به نسبت سال هر را کشور مزدبگيران و رانکارگ معيشت

 

  :ندشورای عالی کار حجت را تمام ميک صدی مزد کارگران به هيچ وجه در دستور کار نيست/ تنهارد ٢٠افزايش  ايلنا: علی خدايی در گفتوگو با

تمزد کارگران درصدی دس ٢٠ست "تصويب افزايش ا وزير کار اعالم کرده ی با بيان اين مطلب کهآمده است :علی خداي ٩٧بهمن ١۵اريخ دوشنبه ايلنا،درت - ی کار ايرانربه گزارش خبرگزا
حداقل دستمزد  صدیدر ٢٠ه افزايش وم ميکنم و تاکيد دارم ککخته شده را به شدت محرسميت شنا پيگيری است"، به خبرنگار ايلنا گفت: هرگونه تعيين دستمزد خارج از قواعد به در حال

با مذاکره گروه کارگری، کارفرمايی و دولت  به شورای عالی کار مربوط است و دستمزد، تنها و تنهاطبق قانون کار تعيين  ن اينکهياه هيچ وجه در دستور کار نيست....خدايی با بکارگران ب
 ار است. وی ميگويند: خيمهدرصدی دستمزد در دستور ک ٢٠کند، افزايش  عالما ارجحيت ندارد که بخواهد اار بر ساير اعضظر فردی در شورای عالی کن ، گفت: به هيچ عنوانانجام ميشود

گری تا اينکه گروه کار ريب ميدهيد. وی با بيانفزی ميکنيد و مردم را چرا تا شب آخر سال سياهبا ا تمام کنيد! ميگويند: شما که از قبل مزد را تعيين ميکنيد،رافزايش دستمزد  بازیشب 
تعيين دستمزد به رسميت شناخته است، نه نظر  ر را برایار تنها شورای عالی ککره ميکنيم. او گفت: قانون کابه سختی مذا که يک هزارم درصد افزايش دستمزد آخرين روز بر سر حتی

چراکه دولت  يی آفتی است که نبايد در بدنه دولت رخنه کند؛گرا جانبه سه عدم اعتقاد بهز روابط کار و اکيد کرد که عدم اطالع اتاو  .حسن روحانی را اعلی خدايی يا محمد شريعتمداری ي
 ا و تنها يک ضلع و نه بيشترهگرايی است؛ البته تن جانبه سه يک ضلع

  !گردانند؟د رسمی را به پيمانی بازنمگر ميتوان»/ وضعيت تقليل«مين اجتماعی از نگرانی کارکنان مراکز درمانی تا

 ايلنا، از احتمال عقب عی در تماس با خبرنگارجتمانی سازمان تامين ااست :کارکنان رسمی مراکز درما دهآم ٩٧بهمن  ١٦ايلنا در تاريخ سه شنبه  -يران گزارش خبرگزاری دولتی کار ا به
اد که شده و به روسای مراکز گفته شده؛ برخی افر ادهدرمانی تامين اجتماعی فرست برخی از مراکز ای به گويند: اخيراً نامهيم کردند.اين کارکنانلی خود ابراز نگرانی گرد در وضعيت شغ

 یان افزودند: مگر بدون راننی برگردند.اين کارکشده و به شرايط پيماداده  اند؛ لذا احکام آنها تقليل وضعيت ر زمان تبديل وضعيت بودهد فاقد شرايط الزم اند تبديل به وضعيت رسمی شده
ارائه دادهاند و واجد شرايط  ت همه مدارک راعيند در زمان تبديل وضست که آنها ادعا ميکن ر شرايطیکارکنان د ام به تقليل احکام کنند؟نگرانی اينا ديوان عدالت ميتوانند اقدمرجع قضايی ي

   .بوده اندو الزامات مورد نياز 

  !شود؟ نمی سازی ندارند/چرا شفاف» بيمه«زناِن قاليباف ستباف: بيش از نود درصد دکارفرمای صنعت فرش  کي
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راض از اين در اعت فرش در آذربايجان غربی است؛ او پيش نژاد، مديرعامل شرکت ائل قابل بابک است : آمده ٩٧بهمن  ١٦ايلنا در تاريخ سه شنبه  -ن گزارش خبرگزاری دولتی کار ايرا به
آتش  از جمله شخص رئيس جمهور به ی واش را در حضور مقامات اجراي م کرد که کارخانهبه رئيس جمهور نوشت و اعال زمهای انتقادآميله شرکت بافندگی خود، ناابه تعطيلی چند س

ارگران اند؛ وضعيت ک هبافندگان فرش دستباف شد صخصو محروم کارگر به که چه کسانی بانی ايجاد وضعيت بسيار نگرانکننده برای قشر اد ميگويد: سوال اينجاستنژ لقابخواهد کشيد.
  .و هيچکس پاسخگو نيست ار استقاليباف به شدت ناگو

 عدن با عدم حمايت ازی قابل نژاد، صنعت و م به گفته ای. وحرفه فنی کار و تامين اجتماعی و همچنين سازماناره دارت صنعت و معدن، اوز در اين زمينه مسئول ميداند؛او سه نهاد را 
ر راه ه دک ای با شرايط سختی هقاليبافان و سازمان فنی و حرفصنعت و اجرای ناصحيح بيمه  وضعيت کارگران اينن اجتماعی با عدم نظارت بر اره کار و تاميصنعت فرش، اد کارفرمايان

  .ندته وجود آمده سهيم هسدشواريهای ب اند، همگی در گرفتن گواهينامه مهارِت مورد نياز بيمه، قرار داده

 تفاده از آن رااس رصد صاحبان حق، امکان؛ درحاليکه بيش از نود و نه دهستند ی بافندگان فرش مندی از حق بيمه ل بهرههزاران نفر به ناحق، در حا ميافزايد: فرش،اين کارفرمای صنعت 
  ندارند!او سواالتی را در رابطه با حوزه کار و اشتغال خود يعنی

يدهند؟ قرار نم های فرش دستباف حاديهحتی آن را در اختيار مرکز ملی فرش ايران و اتاست و  باف استان، محرمانه رش دستشدگان ف رح ميکند: چرا ليست بيمهطآذربايجان غربی م اناست
   !ی نيستند؟زسا ها، حاضر به شفاف واهمه دارند و هيچگاه در حضور رسانه اف اينقدرب های قانونی حوزه فرش دست با تشکل شدنچرا از روبرو 

  :صالح شدند ه نهادها و ارگانهای ذیاستار ؛ توقف واگذاری مجدد کارخانه و سپردن بسازی تبريز در نامهای خو نياسالمی کار ماششورای 

، وزير ژپسندفرهاد د ای به سازی تبريز طی نامه اشينمار کارگران کارخانه شورای اسالمی ک : است آمده ٩٧بهمن  ١٦ايلنا در تاريخ سه شنبه  -تی کار ايران زاری دولگزارش خبرگ به
سيزدهم بهمن ماه خواستار توقف واگذاری ماشينسازی به  زايده درو انتشار آگهی م رای واگذاری مجدد اين واحد توليدیسازی ب خصوصی ی ضمن انتقاد از اقدامات سازماناقتصاد و داراي

ماشينسازی تبريز  نکارگرا... .و دارای اهليت الزم شدند» ذيصالح نهادها و ارگانهای« هليدی بدن اين واحد تود بسترهای الزم برای سپراايط بالتکليفی و ايجشر اشخاص حقيقی، خروج از
سازی  صیهای سازمان خصو درج آگهی مزايده و دد از طريقبه دفعات متع ٨٣اين شرکت از سال  ۴۴با توجه به اجرای اصل  :و دارايی افزودند ر اقتصادامه به وزارت امودر ادامه اين ن

ک معتبر ( از جمله اسناد منتشر شده و مدار و با ارائه اسناد ذيصالح های متعدد به مراجع نامه وی ديگر اهميت فوق العاده شرکـت که بارها طـیس رار گرفته است .ازفروش ق در معرض
ميشود موضوعی  ل غربی بر اين ملت تحميللمانه از سوی دوهای ظا حريمای که ت ر برههابزار) د های رکت (ماشينشنقش حياتی توليدات  سيا در ويکی ليکس) يادآوری گرديده و سازمان
و  کش مجموعه ماشينسازیپرسنل زحمت :يط و صرفه و صالح نظام و کشور انجام گيرد....کارگران بيان کردهاندشرا ميعسازی با لحاظ ج ينميطلبد واگذاری مجموعه عظيم ماش است که

کت، اين شر رفتن جايگاه صنعتیای و با در نظر گ ريشه ، منطقی وی آن سازمان نديده و تا زمانيکه به صورت علمیستهای غيراصولبا سيا مقابلهی جز مقاومت و گری تبريز چارها ريخته
مطهر و پاک قی به صحن مالک و اشخاص حقيبه هيچ دالل،  باشد، اجازه ورود گرديدهنزی و توسعه آن لحاظ عمالً موجود آن و تعريف اهداف بلندمدت که بازسا های ها و پتانسيل توانمندی

مشکالت جاری واگذاری  ارند موضوع واگذاری به اشخاص حقيقی متوقف و نسبت به رفعتقاضا دتبريز  سازی ماشينيان در اين نامه آمده است: گروه پا کار خود نخواهند داد....در محل
ا کان اين واحد عظيم به نهادها و يسپردن س ات خاص انديشيده شده و بستر الزم جهتکت تمهيدهای عملياتی شر امهاجرای برن برایبالتکليف پيش آمده فعلی  خير و خروج از شرايطا

 اهليت الزم و تخصص کافی در اداره آن را به عهده گيرند، بوجود آيد وانندکه ميت ارگانهای ذيصالح

  ل ميشود؟سبد حداقلی يا سبد ميانگين؛ تورم چگونه اِعمادرصد خواهد بود/ ۴۵ بيش از سال آينده تورميته دستمزد مطرح شد؛ه کمسر رابطه با خروجی جلد
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شت قرار بود رقم سبد معي سهلبرگزار شد؛ در اين جدومين جلسه کميته دستمزد، عصر روز گذشته  : است آمده ٩٧بهمن  ١۶سه شنبه  لنا در تاريخاي -ر ايران گزارش خبرگزاری دولتی کا به
و ميانگين را تعيين کرديم ولی سبد حداقلی  گذشته، دو وزبا بيان اينکه در جلسه رعالی شوراها) توفيقی (رئيس کميته دستمزد کانون  شود.فرامرزرساندن مزد به سبد، نهايی  و راهکارهای

 که در بايکوت آماری بانک مرکزی مبنا قرارشت ميگويد: آمار مرکز آمار سبد معي نه شدنوه محاسبات و چرايی دوگاحگيرد، در رابطه با نکداميک مبنای کار قرار  هنوز توافق نشده که
که در تهران  دادعا ميکردن فرماياناطالعات تورمی هفتگی مربوط به تهران را داشتيم و از آنجايی که کار مرکزی،مارهای بانک قبل براساس آآخر دی ماه است؛ سالهای ته، مربوط به گرف

تفکيکی نيست و  ی بانک مرکزیامسال آمارهاميکرديم اما  را محاسبههای تهران سبد  ادعا نيز راستيآزمايی شود، ما براساس حداقل اين ستانهاست که البته بايدباالتر از شهر شاخص زندگی
اعداد در  ور است بايد ميانگينه چون آمار مربوط به همه کشرگری معتقديم کگروه کا ر بگيريم ولی ماظايد حداقلها را در ناست؛ بازهم کارفرمايان مدعی هستند که ب مربوط به همه کشور

هارشنبه هفته آينده در جلسه چ به شد يکی براساس نرخهای حداقلی کشور و ديگری نرخهای ميانگين وبد معاش محاسس فراوان دو لذا بعد از کش و قوسهایوی ادامه داد: نظر گرفته شود.
ر دو قانون کا ۴١ داد: در مادهدرصد خواهد بود، ادامه  ۴۵نده بيش از آي اس محاسبات گروه کارگری، تورم انتظاری سال.توفيقی با بيان اينکه براسگيرد مبنا قرارعيين ميشود که کدام سبد ت

روی دستمزد اعمال  شود و بعد قدرمطلق ريالی آند معيشت اعمال ها يا همان سب روی هزينه که تورم داد اين بودوجود دارد؛ تورم و سبد معيشت؛ يک راهکاری که گروه کارگری ارائه  بند
ما به تورم  کل هزينههای زندگی اعمال ميشود کار فکر کنند، افزود: از آنجا که تورم رویروی اين راه ان و دولتيهاکارفرماي ينکه قرار شدود.وی با بيان اشده و درصد افزايش تعيين ش

   ...روی دستمزد اعمالی معتقديم نه تورمِ  روی سبد

  ميليون تومان پيشنهاد کرد؟ ۴گران را چرا مجلس دستمزد کار

  کرمان -سبت روز کارگر به منا

ن کارگری مجلس فراکسيو شاره به پيشنهاداای صنفی کارگران با هادی ابوی ، دبيرکل کانون عالی انجمنه : آمده است ٩٧بهمن  ١۶ه شنبه يسنا ، در تاريخ سدولتی ا نوشته خبرگزاری به
زد سال آينده کارگران بيش از نرخ انتظار داريم دستم کارگری ن خط فقر و رقم هزينه سبد معيشت خانوارهایمان،گفت: با درنظر گرفتتو ران به چهار ميليونبرای افزايش حداقل مزد کارگ

ان را به عنوان حداقل ن رقم چهار ميليون تومخصوص وضع معيشت کارگرا ی دراز بحث و بررس فراکسيون کارگری مجلس پس در روزهای گذشته نيزادامه داد:  تورم تعيين شود.... وی
رگران در اک ری گفت: نمايندگانهای مجلس نزديک شود... اين مقام مسئول کارگ مرکز پژوهش ت هزار تومانیسه ميليون و دويس ه خط فقرسال آينده کارگران پيشنهاد کرد تا ب ستمزدد

ان شود اما از گذشته جبرسالهای  ا عقب ماندگيهای مزدی کارگران ازهستند و تالش ميکنند ت دستمزد و سبد معيشت ينکه به دنبال پر کردن خال ب چندين سال است شورای عالی کار
ح کنند.وی متذکر قانون کار را اصال ۴١ماده  تحت اختيار خود ابزارهای قانونی د و بانکارگران وارد عمل شوقانونگذار در خصوص دستمزد  ايندگان محترم مجلس انتظار داريم به عنواننم

ان به مجلس خودش انديشی نميکند؟ اگر قرار بود کارگران اليحه بدهند که آنها چاره دستمزد يد و برایگران نميآون تومانی را تاييد ميکند چرا به کمک کارفقر سه ميلي گر مجلس خطشد: ا
  .جامعه کارگری انجام بدهند کاری برای گی آنها را درک ميکنندرا دارند و دشواری زند دغدغه معيشت کارگران که اگرارگری اين است انتظار ما از فراکسيون ک ميرفتند.

نظور از اين حرف لی اميدواريم مافراد احترام ميگذاريم و به نظرات :گران، گفتدرصدی حداقل دستمزد کار ٢٠کارگران همچنين درباره اعالم افزايش  صنفی ون عالی انجمنهایبيرکل کاند
دريافتی ناچيز آنها  شش کميته امداد و بهزيستی ندارند وبا افراد تحت پو تی تفاوتیبه لحاظ معيش ميشود. در حال حاضر کارگراندرصد باالی تورم به حقوق کارگران اضافه  ٢٠ه ک اين باشد

 ٩٧در انتهای سال  کرد که خط فقر اعالم ١٣٩٧ر شش ماهه نخست سال گزارشی از برآورد خط فقر د های مجلس در وهشپژ به گزارش ايسنا، مرکز.ميدهد...روز برج را  ١٠کفاف تنها 
لزوم توجه به سياستهای  وانوارها قدرت خريد خ ه ساير گروهها افزايش خواهد يافت.اين گزارش همچنين به کاهش قابل توجهنسبت ب ی خوراکیيمت گروههاتحت تأثير رشد شاخص ق

  رده استحمايتی اشاره ک

  اندداده دست از را خريدشان قدرت از درصد ٧٠ از بيش کارگران
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  :گفته »خوردگی خط بدون« برنامه در مجلس اجتماعی کمسيون عضو عزيزی عبدالرضا 

 ٢٠ است قرار هاحقوق که حالی در نيست؛ تورم ساسا بر هاحقوق شافزاي زيرا هستند ناراحت دستمزدها وضعيت از نيز لشکری و کشوری کارمندان بلکه کارگران تنها نه حاضر حال در
  اندشده گران مقدار اين از بيش اجناس که کند پيدا افزايش درصد

 که حالی در است گوشت کيلو ١٢ معادل که است تومان رهزا ٢٠٠ و ميليون يک يعنی پايه حقوق همان شرايط بهترين در باشد، هم اگر و نيست موجود گرکار برای روز هر کار اسفانهمت
  دهدنمی ايشان یبرا را زندگی هایهزينه اقلحد کفاف کارگران، حقوق سبب همين به و دهدب نيز ديگر هایهزينه و برق و آب خانه، کرايه بايد کارگر اين

  :گفته برنامه اين در کار، عالی شورای عضو خدايی علی 

  .نشد تهگرف جدی سو اين به گذشته ماه مرداد از کار لیعا شورای در کارگران خريد تقدر ترميم برای مکرر هایدرخواست رماهافکار و دولت سوی از

   .اندداده دست از را خريدشان قدرت از درصد ٧٠ حدود کارگران شد، مشخص داديم، انجام دولت و کارفرمايی گروه حضور با ماه شهريور در که یامحاسبه و ارقام و آمار اساس بر

  .کند تامين را استاندارد زندگی يک هایهزينه از درصد ٢۴ فقط تواندمی حداکثر ستمزدد حداقل حاضر لحا در

   تشکايت او را متهم به نشر اکاذيب کرده اس خشی ،با طرحيی دعوت به مناظره اسماعيل بوزير اطالعات به جای پاسخ گو

پرونده ای عليه اين نماينده کارگران  بازپرسی دزفول ۴است که در شعبه  اکاذيب م نشرينده کارگران هفت تپه، اتهاماعيل بخشی نمااتهام جديد عليه اس ز سهابر اساس خبر دريافتی يکی  !
ب کرده است! اکاذي م به نشر،با طرح شکايت او را مته ی دعوت به مناظره اسماعيل بخشیپاسخ گوي لوی وزير اطالعات است. وزير اطالعات به جایده و شاکی اين پرونده آقای عش تشکيل

شت بر او رفته بود شرح داده بود. اما مجموعه بازدا ز ظلمی را که در دورانآزاد شده بود با انتشار نامه ای بخِش کوچکی اوثيقه  تحمل حدود يکماه بازداشت، با قيده با اسماعيل بخشی ک
 خشی و ديگر کارگرانتالش کردند که با منتسب کردن اسماعيل ب ودند،گرفته ب اتی و ديگر کارگرانبخشی و علی نج که تحت فشار از اسماعيل یفيلم اعترافات طالعالت با پخِش وزارت ا

ت تپه را نيز کارگران هف يله اعتراضاتسی از خارج کشور بدانند و بدينوتپه، اين اعتراضات را توطئه ا اعتراضات کارگران هفت از کشور و امنيتی جلوه دادن بازداشتی هفت تپه به خارج
دستگير کرده و برای  اسماعيل بخشی را مجددا گران،کارگران هفت تپه و ايجاد رعب و وحشت ميان کاربرای خفه کردن اعتراضات  ه اين دور جديدادام ه خارج کشور منتسب کنند. درب

 اعالم اتهامات جديد عليه اسماعيل بخشی ، دورِ  در واقع .تشکيل داده اند پهکارگران هفت ت يل بخشی و در حقيقت عليهعشکايت وزير اطالعات عليه اسما تکميل اين سناريو، پرونده ای با
بی قيد و  وفوری  کوم کرده و خواهان آزادیکارگران نيشکر هفت تپه اين برخوردهای امنيتی را مح یسنديکا .فضای رعب و وحشت استجديدی از فشار بر کارگران هفت تپه و ايجاد 

  ان هفت تپه است. رگرخشی نماينده کاشرط اسماعيل ب

  کارگران نيشکر هفت تپه  یسنديکا

   ٩٧بهمن 

١عضويِت فقط /تنددرصد کارگران عضو هيچ تشکلی نيس٩١گزارش ميدهد؛مهر    :ميليون کارگر٢
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درصد  ٩١ ا همچنانارگری طی پنج سال گذشته، امعداد تشکلهای کدرصدی ت ۶۶ه رغم افزايش ب : آمده است ٩٧بهمن  ١٦محمد جندقی خبرنگار مهر، در تاريخ سه شنبه  گزارش هب
  .ی کارگری محروم هستندکارگران از عضويت در تشکلها

آن  هدر دنيا نيز توجه خاصی ب قدرت چانه زنی و حمايت از کارگران است؛ موضوعی که يکی از ابزارهای افزايش نفیو عضويت در مجامع ص» شکل يابیت« خبرنگار مهر، به گزارش
العات به اط زده ميشود که طبق ن نفر تخمينليومي١۴د کارگران بيمه شده تامين اجتماعی بيش از کشور ما تعدا ف و مطالبات صنفی شنيده شود. درصدای کارگران در محافل مختلميشود تا 

ميليون کارگر بيمه شده، فقط  ١۴ند. از محروم هست ز حضور در تشکلهادرصد کارگران ا ٩١های اخير اما همچنان لتعداد تشکلها طی سا دست آمده و آمارهای اعالم شده، به رغم افزايش
تشکلی نيستند.تشکلهای کارگری در کشور در قالب چهار تشکل  ارگر عضو هيچر کهزا ٨٠٠ميليون و  ١٢دارند و  ويتنفر در تشکلهای کارگری عض هزار ٢٠٠ک ميليون و حدود ي
 فعاليت می کنند.تشکلهای کارگری که در» ازنشستهکانون کارگران ب«و » کارگران انجمنهای صنفی« ،»مجمع نمايندگان کارگران« ،»می کار کشورشوراهای اسال کانون عالی« اصلی

درصدی تعداد  ۶۶ ا وجود افزايششان ميدهد. با اين حال بندرصد رشد را  ۶۶تشکل افزايش يافت که  ۴٨۴هزار و  ٩به  ٩۶ود، در پايان سال د بمور ۶١٣٢تعدادشان  ٩١يان سال پا
ای نمايندگان کارگری در ه هدغدغ همواره يکی از» تشکل ها اللاستق«حروم هستند.بحث تشکل يابی و مهمتر از آن م قابل توجهی از کارگران از عضويت در تشکلها تشکلها، بخش

ان ضلع مطالبات جامعه کارگری از دولت مردان عنو به عنوان سه» امنيت شغلی«و » معيشت«کنار  را در» تشکل يابی«وريکه طاست به  شوراهای عالی به ويژه شورای عالی کار بوده
   ....می کنند

  :نفر از پوشش بيمه سازمان تأمين اجتماعی محرومند يليونهای حمايتی نگرفته اند/ نيم م بخش اعظم کارگران ساختمانی بسته

کارگران ساختمانی موفق  همن گفته: تعدادی ازب ١٧ساختمانی امروز چهارشنبه  ی صنفی کارگرانتی نايب رئيس کانون انجمنهاست : هادی سادااردوی کار آمده ا لگرامیتبه نوشته کانال  
ميتوانند * ١۴٢*٨ و *١۴٢*٩ م شدهطريق کدهای دستوری اعال زاند که در حال ثبت نام هستند و ا نکرده ی از آنها هنوز بسته حمايتی دريافتاند اما بخش اعظم سبدکاال شده دريافت به

به فصلی بودن نوع کار، نامساعد بودن  ساختمانی با توجه رند. کارگرانروزمزد هستند و حقوق روزانه ميگي کارگران ساختمانی بسياری از .عالم و ثبت نام خود را دنبال کنندمراحل است
 ازمان تأمينهزارکارگر ساختمانی تحت پوشش بيمه س ٢٠٠ون و حاضريک ميلي ر هستند. درحالپذي روم و آسيبهای مح در رده آخر گروه اکاهش ساخت و سازه اوضاع بازار مسکن و

   يمه محرومندهزار نفراز پوشش ب ۵٠٠هستند و  اجتماعی

 درمجلس اجتماعی تأمين قانون) پارامتريک( پراسنج اصالحات دکارگریض طرح وصول اعالم

 اسالمی شورای لسمج به عادی صورت به نمايندگان، از نفر ٣٨ تعداد امضای با که اجتماعی تامين مانساز مديريت پيشنهادی  تماعیاج تأمين قانون) پارامتريک( پراسنج حاتاصال طرح
 .گرديد وصول اعالم عادی صورت به ١٣٩٧/١١/٠٩ مورخ علنی جلسه در بود، شده ائهار

 حقوق محاسبه فرمول کند؛می حذف را کوچک هایسرمايه ایبيمه هایمعافيت از ایهرشت دهد؛می ارتقا سال ٢۵ هب سال ٢٠ از را بازنشستگی برای بيمه حق پرداخت سابقه حداقل طرح اين
 .دهدمی افزايش درصد ٩ به درصد ٧ از را بيمه حق نرخ و ساندرمی پلکانی صورت به سال ٢٠ وسطمت به سال ٢ از را

 ،)٧۶( ماده ،)٨٠( ماده) ٣( بند و) ٧۵( مواد و )٢٨( ماده )١( تبصره  ،)٧٧( ماده تبصره جمله از سازد؛می اساسی تغييراتِ  شدستخو را تماعیاج تامين قانون از ماده نچندي طرح اين
 .ساختمانی رگرانکا بيمه قانون و آوريانز و سخت مشاغل در بازنشستگی قانون کارگر، نفر) ۵( ميزان تا کارفرمايی سهم بيمه حق پرداخت از معافيت انونق

 :طرح متن لينک

٢٥٩٤tic.ir/News/View/http://do  
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  )اسالمی شورای مجلس در رسيدگی حال رد( اجتماعی تأمين قانون) ارامتريکپ( پراسنج اصالحات قانون

  .گرديد وصول ماعال عادی صورت به و گرديد مطرح عادی رتصو به اسالمی شورای مجلس شنبهسه روز ٩/١١/١٣٩٧ ورخم ٢٨٢ شماره علنی جلسه در طرح اين

  :)توجيهی لدالي( مقدمه

  :سمجل هایپژوهش مرکز اعالم اساس بر

  .باشدنمی برخوردار متناسب درش از آن منابع کهحالی در گرددمی بازنشستگی هایصندوق هایهزينه شافزاي موجب موجود وضع استمرار -١

  .شد اهدخو بازنشستگی هایصندوق ابعمن پايداری و یمال بنيه تقويت موجب ريکپارامت اصالحات اعمال -٢

 اعمال اجتماعی اقتصادی، کالن هایهمؤلف تغيير و کشور سياسی و اجتماعی اقتصادی، هایسياست و هافعاليت از) غيرمستقيم و مستقيم( ازنشستگیب هایصندوق بودن متأثر به عنايت با -٣
  .باشدمی پذيرنااجتناب اصالحات

 قوانين تحميل و هادوقصن پايين بازده ها،ندوقص دارايی از دقيق برآورد نبود گی،ستبازنش هایصندوق گذاریسرمايه بر ناظر و گرمتنظي نهادهای نبود ايران، یبازنشستگ خشندهب نظام -٤
  .اندنمايمی ضروری را اصالحات جمعيتی، تغييرات نيز و ایهبيم اصول با ناسازگار

  .داشت خواهد پی در را کشور سالمت تأمين بحران و جتماعیا بحران اصلی، شدگانبيمه ورود نرخ کاهش و يرانبگمستمری زياد بسيار فزايشا واسطه به انیپشتيب ضريب کاهش -٥

  :طرح متن

  اجتماعی تأمين قانون) پارامتريک( پراسنج اصالحات

  اعیاجتم تأمين قانون )٧٧( ماده تبصره اصالح

 زمان در کار شورايعالی مصوب دستمزد حداقل ربدرض پردازیبيمه آخر سال ٥ دستمزدی ضرايب ميانگين از عبارتست بازنشستگی تمریمس محاسبه جهت دستمزد و حقوق متوسط
  .بازنشستگی

  .آيدمی دست هب سال همان در کار يعالیشورا مصوب دستمزد حداقل به فرد بيمه حق کسر مشمول مزايای و حقوق نسبت از سال هر دستمزدی ضريب -١

  .برسد یپردازبيمه سال ٢٠ آخرين به نهايت رد تا گرددمی اضافه فوق سال ٥ مدت به يکسال لسا هر،٩٧ سال ابتدای از -٢
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  اجتماعی تأمين قانون)٨٠( ماده) ٣( بند و) ٧٥( مواد و )٢٨( ماده )١( تبصره اصالح

 افزايش درصد يک ميزان به سال هر و سال دو طی بيمه حق کسر مشمول زايایم و حقوق درصد ٧ از اجتماعی تأمين قانون )٢٨( ماده يک تبصره وضوعم شده بيمه سهم بيمه حق نرخ -١
  .گردد بالغ بيمه حق کسر مشمول مزايای و حقوق درصد ٩ به تا يابدمی

 دهکارافتا از يا و شده فوت کار از غيرناشی وادثح دليل به که شدگانیبيمه نهمچني و شوندیم شناخته کلی کارافتاده از و داشته بيمه حق پرداخت سابقه سال ٢٠ حداقل که شدگانیبيمه -٢
  .شوندمی مند بهره قانون) ١١١( ماده رعايت با مستمری از هستند، دار را باشد کار از غيرناشی حادثه وقوع از قبل ماه ٦ در آن روز ٩٠ که بيمه حق اختپرد سابقه ماه ٦ حداقل و شده کلی

  .گرددمی تأمين شده هبيم حق %٢ افزايش محل از ازني مورد منابع

  اجتماعی أمينت قانون) ٧٦( ماده اصالح

  .برسد سال ٢٥ به سال ٢٠ از سال ٥ طی که نحوی به يابدمی افزايش يکسال سال هر ماده اين ١ بند وفق بازنشستگی جهت بيمه حق پرداخت سابقه حداقل

 بازنشستگی مستمری از مندی بهره جهت نياز مورد سابقه ميزان نمايند،می احراز را بند اين موضوع بازنشستگی سنی شرايط سابقه، افزايش هسال ٥ دوره طی که شدگانیبيمه مورد در -١
  .ودب خواهد سال آن در شده تعيين سابقه معادل

 نسبت به بازنشستگی مستمری از درخواست، صورت در نندتوامی دارند، بيمه حق داختپر سابقه سال ٢٥ تا ١٥ بين و بوده بند اين وفق بازنشستگی سنی شرايط واجد که شدگانیبيمه -٢
  .گردند مندبهره بيمه حق پرداخت سنوات

 کمتر کار شورايعالی مصوب دستمزد قلحدا از نبايد حال هر در گردندمی برقرار قانون) ٧٦( ماده) ١( بند در مقرر بيمه قح پرداخت سابقه حداقل رعايت با که بازنشستگی هایمستمری
  .باشد

  کارگر نفر) ٥( ميزان تا رفرمايیکا سهم بيمه حق پرداخت از معافيت قانون اصالح

  :گرددمی اصالح زير شرح به ١٦/١٢/١٣٦١ مصوب دارند کارگر فرن ٥ حداکثر که تیصنع و فنی توليدی، هایکارگاه کارفرمايی سهم پرداخت از معافيت انونق

  .برسد صفر به تا يابدمی هشکا درصد ٦ و ٥ ،٤ ،٣ ،٢ ترتيب به لسا ٥ طی قانون اين مشمول هایکارگاه ارفرمايیک سهم بيمه حق %٢٠ معافيت نميزا ،١٣٩٧ سال از

  آورزيان و سخت مشاغل در بازنشستگی قانون اصالح
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 دسته آن مکلفند ديگرد خواهد يا و گرديده اعالم آورزيان و سخت ذيربط مراجع تشخيص حسب آنها مشاغل از برخی يا تمام که اجتماعی مينتأ قانون مشمول هایکارگاه کليه کارفرمايان -١
ً  که را خود مشاغل از  استاندارد طحس به رسيدن تا آن آورینزيا و سخت صفت حذف امکان غيره، و ايمنی و بهداشتی هندسی،م فنی، تمهيدات کارگيریبه با و نبوده آورزيان و سخت ماهيتا
  .گرددمی تعيين وزيران هيئت تصويب و فنی حفاظت عالی ورایش پيشنهاد به قانون، اين موضوع لیغش هایگروه ساير فهرست. نمايند خارج آوریيانز و سخت شرايط از دارد، جودو

  هایهزينه ليهک است مکلف کارفرما شده، مهبي بازنشستگی نزما در شغل آوریزيان و سخت شرايط تداوم صورت در قانون، اين تصويب تاريخ از کسالي ظرف -٢

 پرداخت اجتماعی تأمين سازمان به قانون اين )ب( بند )٤( جزء %٤ بابت دريافتی مبالغ کسر به را ارفاقی نواتس بيمه حق همچنين و زودهنگام ستگیشبازن از ناشی بيمه حق و مستمری
  .نمايد

ً  که مشاغلی صوصخ در -٣  تأمين سازمان به ار ارفاقی سنوات از ناشی بيمه حق اً صرف است مکلف کارفرما باشد،نمی حذف قابل نهاآ آوریزيان و سخت صفت و دهبو آورزيان و سخت ذاتا
  .نمايد پرداخت اجتماعی

 سال هر ازاء به باشند، رداختهپ اجتماعی تأمين سازمان به را مربوطه دوره بيمه حق و داشته اشتغال آورزيان و سخت کارهای در متناوب سال ٢٥ يا و متوالی سال ٢٠ حداقل که افرادی -٤
 زمانسا در که ایکميته توسط آن شرايط و ماهيت و شغل نوع به توجه با ارفاق اين ميزان. گردندمی مند بهره ایهسابق ارفاق از آورزيان و سخت مشاغل در پردازیبيمه و اشتغال سابقه
 در و سال ٥ سقف تا و سال هر ازای به ماه ٣ باشدمی حذف قابل اآنه آوریزيان و سخت صفت که مشاغلی در ارفاقی سوابق ميزان حداکثر. بود دخواه گرددمی لتشکي اجتماعی تأمين

  .بود خواهد سال ١٠ سقف ات و سال هر ازای به ماه شش حداکثر باشدنمی حذف قابل آنها آوریزيان و سخت صفت که مشاغلی خصوص

  .بود خواهد سال ٣٠ بيمه حق ختپردا سوابق و ارفاقی سوابق مجموع حداکثر و زنان برای سال ٤٥ و مردان برای سال ٥٠ تبصره، اين وفق ازنشستگیب سن حداقل -٥

 کاربه کارگاهی در بگيرحقوق عنوان به داً مجد که مشمول نبازنشستگا از دسته آن و بوده ممنوع عنوان هر تحت شوند،می بازنشسته تبصره اين اساس بر که شدگانیبيمه مجدد اشتغال -٦
  .شد خواهند محروم تبصره اين از مجدد استفاده از مریمست قطع ضمن يابند،می اشتغال

 حداکثر که بود خواهد ایامهنآيين اساس بر موارد ساير و هاکارگاه سازیايمن نحوه اجرايی هایضمانت و مشاغل تشخيص کميته اعضای مشاغل، اساس بر ارفاقی سوابق تعيين نحوه -٧
  .رسدمی وزيران هيئت تصويب به جهبود و برنامه ازمانس و اجتماعی رفاه و کار تعاون، رتوزا پيشنهاد به قانون تصويب از پس ماه ٣ ظرف

  ساختمانی کارگران بيمه قانون اصالح

  :گرددمی اصالح زير شرح به ١٦/٩/١٣٩٣ مصوب ساختمانی نکارگرا اجتماعی بيمه قانون) ٥( ماده

 و شهری مناطق طبقات، امالک، معامالتی ارزش مبنای بر که دگردمی تعيين ختمانسا مترمربع هر ازاء به دستمزد اقلحد از درصدی محل از قانون اين کارفرمايی سهم بيمه حق نرخ
 رفاه و رکا تعاون، وزارت پيشنهاد به که بود خواهد اینامهآيين طبق امالک انتقال و نقل الثبتقح درصدی ١٠ افزايش محل را نيز و محروميت ضريب گرفتن درنظر با و روستايی

 متر ٥٢٠ هر ازاء به کار شورايعالی مصوب دستمزد حداقل %٣٫٥ از بيش نبايد شده ذکر هایشاخص به توجه با بيمه حق نرخ صورت هر در. رسدمی وزيران هيئت تصويب به اجتماعی،
  .اشدب مربع
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   است کارگران جيب کردن خالی برای جتماعیا تامين امتريکارپ طرح 

 ٧ از کارگر سهم بيمه حق افزايش و! سال ٢٠ به سال ٢ از  بازنشستگی حقوق ضريب محاسبه افزايش سال، ٢۵ به سال ٢٠ از شستگیبازن برای بيمه سابقه حداقل فزايشا: کارگران همراه
   .کارگرهاست بجي کردن الیخ برای جديد رحط اين از هايیبخش درصد ٩ به

 صورت در را تاريخی فاجعه شده ارائه مجلس  به که اجتماعی تامين قانون پارامتريک اصطالح به طرح: گفته موضع اين اعالم با کار اسالمی شوراهای هماهنگی کانون رئيس هرابیس
 آنها پرداختی بيمه حق انکارگر اينکه ابتدا. داشت خواهد پی در را ماعیاجت تامين صندوق نیقانو ارتغ بعد و قانونیغير غارت مرحله دو در ریراتک ماجرای اين. زد خواهد رقم تصويب

  .شد خواهيم روبرو نحيف سازمانی و فقير وبازنشستگان کارگری جامعه با و ميکند پيدا کاهش آن رسمی و اسمی ارزش سال دينچن از پس

  ايران کارگران حداقلی مطالبات ورمنش

 ٥٧ بسالروزانقال يکمين و سی سبتنام به

 ما پشتوانه ماست، دستان در جامعه در زندگی و توليد چرخ هستيم، موجود نعمات و ثروتها تمامی کنندگان ليدتو ما انسانيم، ميليونها ما نيست، رکا پايان زندان سلولهای کارگران ما برای
 سال انقالب رد ايران مردم انسانی خواستهای از مااله با و خود ميليونی قدرت به اتکا با و وانهپشت اين با ما و است ۵٧ همنب انقالب در فتن ارگرانک شکوهمند و انهحدمت اعتصاب تجربه

 .يمسته آنها همه طشر و قيد بی و فوری تحقق نخواها و ميداريم اعالم زير شرح به را خود حداقلی خواستهای رئوس ۵٧ بهمن از سال يک و سی از پس و امروز ،۵٧

 و آمدند خيابانها به ميليونی صفی در سرکوب و اختناق چتر شدن رچيدهب و بهتر زندگی يک از برخورداری به اميد با آنروزها در ايران مردم. گذشت ۵٧ بهمن انقالب از سال يک و سی
 شعار با مردم ميليونی های توده و شکستند هم رد را استبداد حاکميت کمر فتن شيرهای بستن و خود ریسراس اعتصاب با فتن ملی شرکت کارگران آنان پيشاپيش و ايران کارگر طبقه

 .افتاد مردم دست به قدرت ١٣۵٧ بهمن ٢٢ روز در و دادند آنان تاريخی اقدام اين به شورانگيز سخیپا" ما سخت سر رهبر ما، نفت کارگر"

 شوری با و باد خجسته بهاران رودس با کودک و جوان و پير و مرد و زن که بود کوهش پر بهارانی خفقان، و ستم از آمده جان به مردم ایبر ١٣۵٧ بهمن ٢٢ زرو در استبداد حکومت سقوط
 مسل وجودشان میتما با ار خود بهروزی و ئیرها شان شوق اشک های قطره پس در و ريختند می شوق اشک کشيدند، می آغوش در را همديگر مردم شتافتند، استقبالش به ناپذير فوص

 .ميکردند

 بيکاری بدبختی، و فقر جز چيزی شادابی و طراوات و اميد همه آن از امروز که سالی يک و سی ميگذرد، سال ٣١ یبشادا و طراوت و اميد روزهای آن از و شکوه پر آنروزهای از اينک
 .است نمانده جای بر زندگی نراگذ برای بگير مزد و رکارگ ميليونها یدگدرمان و ها يارانه قطع طرح فقر، خط زير دستمزد و

 .اند نداده دست از آزاد و مرفه و شاد و انسانی زندگی يک به يابی دست برای را دشانامي و اند تغيير هوای و حال در حق هب و هنوز ايران مردم و دارد ادامه زندگی اما

 بسياری امروز و تندسبرخا خود زندگی و حيات حق از دفاع به شان تقلمس تشکلهای برپائی و خود نهراجسو اعتراضات و صاباتاعت با گذشته ایلهسا طول در ايران کارگران ميان اين در
 .ميبرند بسر زندان های ميله پشت در انسانی زندگی يک خواست و خواهی تشکل جرم به آنان از
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 ما پشتوانه ماست، ستاند در جامعه در زندگی و توليد چرخ هستيم، موجود نعمات و ثروتها تمامی دگانننک توليد ما ،انسانيم ميليونها ما ست،ني کار پايان زندان سلولهای کارگران ما برای اما
 سال بالانق در ايران مردم نیانسا خواستهای زا الهام با و خود ميليونی قدرت به اتکا با و پشتوانه اين با ما و است ۵٧ بهمن انقالب در نفت کارگران شکوهمند و متحدانه باعتصا تجربه

 .هستيم آنها همه شرط و قيد بی و فوری تحقق واهانخ و ميداريم اعالم زير شرح به را دوخ حداقلی خواستهای رئوس ٥٧ بهمن از سال يک و سی از پس و امروز ،۵٧

 تحزب و مطبوعات يان،ب آزادی تجمع، اعتراض، ،اباعتص كارگري، مستقل تشكلهاي ايجاد شرط و قيد بی شدن شناخته برسميت -١

 زندان از اجتماعی جنبشهای ديگر و کارگری نفعالي کليه شرط و قيد بی و فوری آزادی و عداما مجازات فوری لغو -٢

 کارگری عمومی مجامع در آنها منتخب نمايندگان ازطريق كارگران نظرخود اعالم براساس دستمزدها  فوري افزايش -٣

 گردد پرداخت اي بهانه و عذر هيچ بي و" فورا دباي كارگران معوقه ستمزدهايد و متوقف بايد ها رانهيا کردن هدفمند رحط -۴

 قانون تصويب و تدوين و کار های محيط از دولتی ساز دست نهادهای کليه شدن برچيده امضاء، سفيد و موقت قراردادهاي لغو بگيران، مزد تمامی و كارگران براي شغلي امنيت تامين -۵
 کارگران میعمو مجامع منتخب نمايندهای يممستق دخالت اب جديد رکا

 بيمه از كار به اشتغال زمان تا بايد هستند كار به آماده و رسيده اشتغال سن به يا و اند شده بيكار كه كساني ميتما و گردد متوقف بايد اي بهانه هر به كارگران سازي بيكار و اخراج -۶
 دشون برخوردار انساني زندگي يك با اسبتنم بيكاري

 و فرهنگی سياسی، اقتصادی، اجتماعی، زندگی های عرصه یتمام در مردان و زنان حقوق شرط و ديق بی و کامل برابری تضمين و زنان به نسبت ميزآ تبعيض قوانين کليه لغو -٧
 خانوادگی

 خدمات و اجتماعی تامين از آنان مندی رهبه و بازنشستگان مستمري اختردپ در تبعيض ههرگون فعر و اقتصادي دغهدغ بدون و مرفه زندگي يك از بازنشستگان تمامي برخورداري -٨
 یدرمان

 رايگانی و انيكس بهداشتي و رفاهي آموزشي، امكانات از مذهبي و ژادين و ملي هاي وابستگي و جنسيت نوع والدين، اجتماعي و اقتصادي عيتموق از جداي بايد كودكان تمامي -٩
 دشون رداربرخو

  .گردد ملغي روز اين ممراس برگزاري محدوديت و ممنوعيت نهوگ هر و شود گنجانده كشور رسمي تقويم در و رددگ اعالم رسمي تعطيل بايد مه هما اول -١٠

  »کند زبا را لباسش هایهدکم خواست دوستم از« /تهران شهرداری ماموران برخی جنسی تعرض و شتم و ضرب از کار کودکان افشاگری

 را شهرداری مامور مشخصات و اسم هاآن از بعضی تیح. کردند افشاگری را هاآن از زيادی دتعدا دوربين، مقابل در بينيدمی فيلم اين در که هايیبچه  و نيست کم تمش و ضرب خاطرات"
   .اندگفته هم
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  ".شدمی منتشر مجازی هایشبکه در گل خوراندن از ریبدت مراتب به تصاويری احتماال بود، نشاهمرا داردوربين هایموبايل هابچه اين از هرکدام اگر

  خانواده شمعا امرار و کار کودکان

   :گفت و کرد اشاره اآنه ميان در اعتياد و بيکاری نرخ بودن باال و خيابان و کار کودکان های خانواده نامطلوب وضعيت به توانبخشی و بهزيستی علوم دانشگاه علمی هيات عضو

  .است خانواده معاش تامين برای کار ودکانک از درصد ٨۶ تفعالي

 جامعه اکثريت برای و ميکند ديکته جامعه تمام بر را مفتخور اقليتی حقوق که سيستمی ميباشد، موجود فيامحورما داری سرمايه سيستم  از ناشی مامات کار کودکان همچون ای پديده بروز
  .گيرند می قرار کار نيروی صف در بايد مه کودکان حتی آن در که ای یدگزن. اورد نمی ارمغان به بار فالکت ای یزندگ جز چيزی

  :نه سبد معيشت کارگران در هفته آيندهسبد معيشت کارگران چند؟اعالم رقم هزيه هزين

رگران در سراسر کشور به کا ر شد تا رقم هزينه معيشتقری عالی کار ممزد شورادستنشست کميته  ينآخر آمده است : در ٩٧بهمن ١٨گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا، درتاريخ پنجشنبه  به
کارفرمايان و دولت برگزار و به پيشنهاد نمايندگان کارفرمايی  يته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمايندگان کارگران،شود.سومين جلسه کم جلسه آينده تعيين رتر بررسی و د شکل دقيق

دستمزد بر سبد  ش حداقلرای عالی کار ارائه شود. تأثير افزايودر نشست آتی کميته دستمزد ش ن مجدداً بررسی وته، سبد هزينه معيشت کارگراذشها در جلسه گغيبت آن به توجه ر شد باقرم
شدن به ميپردازد و در صورت نهايی  انکارگر معيشت رقم سبد يينبه موضوع تع دهنشست بعدی کميته دستمزد در هفته آين .معيشت خانوار از ديگر مواردی بود که در اين جلسه مطرح شد

   .شورای عالی کار ارائه خواهد شد

 ستنده فقر خط زير ايران در نفر ميليون ۵٠ ودحد

 سياست نتيجه اينها همه که ندباش فقر خط رزي ايران ميليونی ٨٠ عيتجم از نفر ميليون ۵٠ حدود شايد بيشتر دقت با اما هستند فقر خط زير نفر ميليون ۴٠ حدود گويد می امداد کميته رئيس
 .است نادرست اقتصادی های

 قوق تومان ميليون ٣٠ باالی مديران از برخی که است حالی در اين و هستند فقر خط زير هم کارگران درصد ٧٠ تا ٦٠. تندهس کار سن در ايرانی ميليون ٦٦ مچنينه: افزود رزاقی ابراهيم
 .است نماتو ميليون ١ حدود انهماه کارگر، و تهرفگ

 کرد اعتراف جمهور رؤسای از يکی اول معاون ما، خود کشور همين در: ددا ادامه است ها رانت ديگر و نفت روشف و واردات گرو در آنان سود که دولتی مسئوالن به اشاره با همچنين وی
  تسنيم/  .باشند ما با و ندبرو مجلس به برخی تا کرديم خرج زيادی های پول که

  تندهس مطلق فقر خط زير ايران نراکارگ سوم دو
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 در او گفته به.  هستند مطلق فقر خط زير ايران در کارگران درصد ٧٠ از بيش که گفت دانارئيس زفريبر. برداشت پرده کارگران فقر خط از یجديد آمار از پرده اقتصاددان يک هایگفته
٣ خانوار يک   .است پيشنهاد اين سوم يک از کمتر يران،ا کارگران کنونی دستمزد حداقل حاليکه در. باشد تومان هزار ٧٠٠ و ميليون ٣ از کمتر نبايد کارگران دستمزد حداقل ن،رااي نفری ۵

 توجه مرکز در ديگر بار وعموض اين سر بر بحث حال. ستا کارفرمايان و کارگران کشاکش هایصحنه از يکی و بوده برانگيز بحث ساله هر نو، سال آستانه در دستمزد حداقل تعيين
 هایگرانی و ايران اقتصادی اوضاع روزافزون وخامت از ناشی معيشتی مشکالت پاسخگوی بتواند بايستی رگران،کا دستمزد حداقل. است گرفته قرار عمومی افکار و جمعی هایرسانه

  ...باشد کارگری هایخانواده برای افزايشی

  هستند ربيکا غربیانآذربايج در ساختمانی رگرکا هزار٩

  هستند بيکار ساختمانی کارگر رهزا٩ غربیآذربايجان در تنها چون کند عدفا کارگران حقوق و حق از بايد کار وزارت:گفت لسمج در اروميه نماينده

  ستسياسی ا ورم رسمی در ايران،ت يا ميرود/نرخوض از دندگی ميکند و مقرزنايرانی مقروض  عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسالمی کار مطرح کرد: کارگر

استان مازندران و عضو هيات مديره کانون  (رييس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار ميرعلی شيرافکن : آمده است ٩٧ بهمن١٩عه اريخ جمايلنا،درت -به گزارش خبرگزاری کار ايران 
ت: منتظريم اين مبلغ به سيد، گفهزار تومان ر ١٠٠افزايش، به مبلغ  تومان هزار ۶٠ار که طی آن حق مسکن با ک ر شورای عالیجلسه اخياشاره به  با (رشوعالی شوراهای اسالمی کار ک

  .ان برسدوزير تصويب هيات

 ناشی از اين مذاکرات هستيم.ی روان-ای روحیفشاره و درگير اين مسائلا آينده، اظهار داشت: هر ساله در اين دوره زمانی م وی در خصوص موضوع تعيين دستمزد کارگران برای سال
 چالشهای بسيار زيادی برای تعيين دستمزدها روبرو هستيم. وی گفت: نرخ تورم ند، باانک مرکزی نرخ واقعی تورم را اعالم نميکيت که بکشور و اين واقع وجه به وضعيت تورم باالیبات

درصد است ولی آنچه دولت  ۵٠ یان باالمورد استفاده کارگران، تورم واقعی در ايراسی به گرانی کاالهای اس باتوجهم ميکند. معتقدتبعيت ن وده و از واقعيتب رسمی در ايران همواره سياسی
هر کيلو ی هزار تومان ٨٠ديک به آور شدن قيمت نزادي بيشتر دور ميزند. عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با د عموما در محدود ده درصد يا کمیاعالم ميکن

نتوانند يک کيلو گوشت تازه بر سر سفرهشان بياورند.... ماه حتی  ٣به دست ميآورند ممکن است طی  ندکی کهکارگر و خانوادهاش با اين دستمزدهای ا يکرد: گوشت تازه، اشاره ک
 ارب سفاست؟ نکته تا تر شده ا سفره کارگران رنگين؟ آين اندازه رشد پيدا کرده استميارگران نيز هک ، حقوقصد رشد داشتهانددر ٣٠٠تصريح کرد: آيا درحاليکه برخی قيمتها تا  شيرافکن

 کارگر درگونهای باشد که ه اينکه نبايد وضع ب زير رقم حداقل مصوب شورای عالی کار است. ... شيرافکن در پايان، با تاکيد بر ميدهند که حتی اين است که برخی کارفرمايان دستمزدهايی
 دريافت مساعده و يا قرض از دوستان واوايل يا اواسط ماه، ناگزير از  در هماندشان کارگران ما متاسفانه بعد از اتمام دستمز گفت:دستمزدش ته بکشد،  هر ماه، ولروز ا ١۵-١٠

است. درحاليکه مقروض  ما گراننند و ميميرند. اين وضع کاريکيند، زندگی مدنيا ميآرگران مقروض به کا آشنايانشان هستند. طال و جواهراتشان را ميفروشند. متاسفانه در جهان سوم،
  يکندنمهمين کارگران باال آمده، هيچ کاری برای آنها  نيا را ترک ميکنند. اما در چنين شرايطی دولتی که با اتکا به رایهستند، د يکنند و درحاليکه همچنان مقروضدگی مهستند، کار و زن

 !ديده شيرا افزا یابقه بازنشستگبعد سن و س د،يران فراهم کنرگکا یا را برامشابه اروپ طيشرا

کاهش آن  یبرا یرا به حال خود رها کرده و فکر هانياز کار در کشور وجود دارد که ا یحوادث ناش ليال به دلهزار کشته در س ٢گفت:  یاجتماع نيمان تأمساز یاامن ئتيه عضو
 .ميافتیم یاعاجتم نيتام قکاهش بحران صندو یبرا کيپارامتر ندارد؛ بعد به فکر اصالحات یتيما اهم یبرا یانسان یرويجان ن م؛يادهنکر
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رگران کا یبه زندگ یاديز بيآس یعاجتما ني) قانون تامکياصالحات پراسنج (پارامتر نکهي) با اشاره به ایاجتماع نيسازمان تأم یامنا ئتيکت (عضو هاکبر شو لنا،يگزارش خبرنگار ا به
مطرح  یاسالم یاست که مجلس شورا هياصالح نيا یبندها نيآنان جزو بدتر مهيبنرخ حق  شيافزاکارگران و  یسن و سابقه بازنشستگ شيط به افزامربو یهااظهار داشت: بخش ،ندرسایم

 کرده است. 

دو سال و هر سال  یط مهيمشمول کسر حق ب یايدرصد حقوق و مزا ٧از  یاعتماج نينون تأمقا )٢٨ماده ( کيتبصره  وعشده موض مهيسهم ب مهينرخ حق ب« ه؛ياصالح نيا یگفت: ط یو
 ديهد رسواسال خ ٣۵سال به  ٣٠از  هياصالح نيا یط یحال سابقه بازنشستگ نيبالغ گردد و در ع مهيمشمول کسر حق ب یايو مزا درصد حقوق ٩تا به  ابديیم شيدرصد افزا کي زانيبه م

 هد داشت.واخ شيافزا زين یو سن بازنشستگ

کارگران به تعهدات  یبرا منيا طيشرا جاديو ا یآورانيدر بحث سخت و زکارفرما نتوانست  ايانجام دهد  یاجتماع نين تأمخود را در برابر سازما دولت نتوانست تعهدات یادامه داد: وقت او
 خارج کند.  یآورانيخت و زکار را از حالت س طيت که محاسا موظف بوده آوردند. باالخره کارفرم یور یضدکارگر هياصالح نيخود عمل کند، به ا

 .انددهيکش شيرا پ »کياصالحات پارامتر«قرار گرفته است بحث  یدر حالت بحران طيکرد: حاال که شرا انيشده است، بوارد  یاجتماع نيبه سازمان تام یاديز یهافشار هنکيا انيبا ب شوکت
 . مينوع اصالحات فکر کن نيبه ا یحله بعددر مر گرفته شود و منافذ نيا ديوجود دارد که اول با یاديمنافذ ز یاجتماع نيتأمن سبت به سازمادر عملکرد دولت و مجلس ن

 ی. وقتميرگران انجام دهکا یبرا زيرا نمشابه فرانسه  طيشرا دياب م،يرا به کشور فرانسه برسان یسن بازنشستگ ميخواهیکرد: اگر ما م حيتصر یاجتماع نيسازمان تام یامنا ئتيه عضو
. مييفزايبه مشکالت کارگران ب ميخواهیچطور م م؛يکنیرا بهتر نم ديتول زارآالتو اب یتکنولوژ م؛يکنیخارج نم یآورانيز سخت و ها را از حالتو کارگاه ميرا رها کرد یرد اصلموا

 اند. دهکرخارج  یآورناين را از حالت سخت و زشامعادن یمثل سوئد حت يیشورهاک

شان کمتر شده قرار گرفتن یاجتماع نيها و تحت پوشش تامدن خانوادهش سرپرستیب زانيکند و م دايکاهش پ ینندگادث راکردند که حو یمثل آلمان و اروپا کار يیکشورهاادامه داد: در  او
 است. 

 ٢اظهار داشت:  رند،يگیقرار م یاجتماع نيبا مرگ فرد تحت پوشش تام هستند که یزار نفر جزو کسانه ۵حداقل  م؛يردا یهزار حادثه رانندگ ١٨ االن در کشور نيهم نکهيا انيبا ب یو
د به بعندارد؛  یتيمما اه یبرا یانسان یروينن جا م؛ياکاهش آن نکرده یبرا یرا به حال خود رها کرده و فکر هانيکه ااز کار در کشور وجود دارد  یحوادث ناش ليهزار کشته در سال به دل

 . ميافتیم یاجتماع نيکاهش بحران صندوق تام یبرا کيفکر اصالحات پارامتر

که  ميافتیم یصالحاتا بعد به فکر م،يرا رفع کن یآورانيسخت و ز طيبدهد و شرا شيرا افزا زاتيکه تجه ميکنیهم کارفرما را ملزم نم یآورانيخاطرنشان کرد: در بحث سخت و ز وکتش
به سمت  ديتوانیرا هرچه م یماعاجت ني. خدمات تامرديقرار بگ یو بررس لعهارد مطمو شرفتهيپ یدر کشورها ديبا آورانيل سخت و ز. بحث مشاغشودیه کارگران موج ضرر آن متعمالً 

دچار  يیهابحران نيبه چن زين یجتماعا نيباشد، آنوقت سازمان تام یاجتماع نيتامبه دوش سازمان  يیهانهيهزاستخدام شوند و  یشتريتا الزم نباشد که کارمندان ب ديببر شيشدن پ یکيالکترون
  .شودینم

 نيسازمان تام د،پرداخت شو یبدهکار نيبدهکار است، اگر هم یاجتماع نيتومان به سازمان تام ارديليهزار م ١٨٠کرد: دولت  حيتصر نايدر پا یاجتماع نيسازمان تام یامنا ئتيه عضو
دولت و  یکار برا نيحت تررا اي. گوشدینم دهيکش نجايبحران تا به ا ود،نب یاجتماع نيطرح تحول سالمت بر دوش سازمان تامهمچون  یمال یشت. اگر بارهادانخواهد  یشکلم یاجتماع

 لنايمردم است. ا بيمجلس زدن از ج

  کندیان را حل نمحقوق، مشکالت بازنشستگ یپلکان شيافزا

  .کندیل نمآنها را ح یشتيحقوق بازنشستگان، مشکالت مع ینپلکا شي: تداوم افزانديگویم سمنان یکشور و یفرهنگ بازنشستگان
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  .سمنان انتقاد کردند یکشور یصندوق بازنشستگ رين از اظهارات مداستان سمنا یاز بازنشستگان کشور یجمع

  .قشر از جامعه است نيمشکالت ا یگشاستگان گرهحقوق بازنش یپلکان شيو افزا یسازوم همسانتان سمنان گفته است؛ تدااس یکشور یصندوق بازنشستگ ريقرار معلوم، مد از

 یپلکان شي! افزاديشبانگر است. واقع فتادهيبازنشستگان ن شتير معد یاتفاق خاص چيو هنوز ه گذردیها محقوق یپلکان شيو افزا یسازهمسان یسال از اجرا ٢: مدت نديگویم ستگانبازنش
  !ارند، حل کندند یفتايتومان هم در ونيليسال تالش و خدمت، دو م یسکه بعد از  یالت بازنشستگانشکم تواندینم حقوق

ات دمخ تيرينون مدکه الزام قا »یسازهمسان« کبارهيداده شود تا به  صيتخص یبودجه به اندازه کاف ديبا» حقوق یپلکان شيافزا«مثل  یناکارآمد یهاطرح یجاهبازنشستگان ب نياعتقاد ا به
  لنايشود./ ا يیم بازنشستگاِن مشمول اجراتما یهست، برا زين یکشور

 گذرانند؛یم سر از »برانکول« چهآن

 کمر و بسته شدن مرزها سکي,  د مرگ  ن،يبا م جدال

بسته شدن مرزها  ايکمر  سکيد اي نيمگر م شوندیارند و نه بازنشسته مد مهينه ب اند؛یراض یبران به لقمه نان: کولديگویران مکولب یِ آکنده با مرگ و ناکام یزندگ ميدر ترس یداوود بوارير
 د!کن رشانکايب

 چيهمراه است که ه یتچنان با رنج و سخکولبران آن ی. زندگستديایجان، در طلب نان م یو به پا گذاردیم فشينح یهارا بر دوش یندگکه همه بار ز ستیمعرف کس» کولبر«واژه  
 .شودیتر هم مدردناک ،یسرد زمستان یهاماه دنيکه با از راه رس یدردناک ستي. زتقل کندو هراس دائم است، من ميآنها را که آکنده از ب یستيتجربه ز تواندینم یولدلو دال و م فيتعر

» کولبران« یزندگ فيست، در توصکولبراِن غرب کشور ا یروزهر ه یهاهد رنجشا کيسروآباد) که از نزدو  وانيمر یکارگران ساختمان یفانجمن صن رهيمد اتي(عضو ه یداوود بوارير
 یليت خندارند و ممکن اس یدرآمد ثابت چيچراکه ه شودیو ناخالص محاسبه نم خالص ديثبت نشده است. درآمدشان با تول یفالمعاررهيدا چيدر ه یاواژه نيچن یاست ول ن کولبر: نامشاديگویم

آنها را از  توانین متوما ونيليکنند و آن وقت با چند م دايهمن پبرف و بآوار  ريفنا شود و جسدشان را چند روز بعد، ز شانهيتمام مال و سرما ،یانسته سوزناِک زمسحرگا کيراحت در 
 فت!ل گريتحو مارستانيب

 گمرک شود! سيپسرم رئ خواهمیم

ها و منابع فراواِن از ثروت یسهم چيکه ه غيدر د؛يآینم رشانيگ یادي. آنها پول زفروشندیم یلقمه نان یشان را براهوزهر ر یزندگ ؛کنندیا با نان معاوضه م: کولبران جان ردهدیادامه م او
 گمرک شود!" سيپسرم رئ خواهمیم کند؛یشوم، فقر خردم م کاريب ترسمی"م گفتیاز آنها با افسوس م یکيارند؛ کشور ند

ا باشد آنجا کار فرسالعبور باشد و بار طاقت، راه صعبباشد کجا مرزندارد هر  ی: فرقدهدیو ادامه م خواندیم اينشغل د نيترو ناامن نيترطهابضیرا ب »یبرکول« یعنيشغل  نيا یاوودد
دو  بينص یچه سود دانندیمن یعني نياطالع ندارند؛ ا نشايبارهاکوله تيخودشان هم از ماه یگاهسردتر!  یتر گاهسخت یمانند آنها گاه کنند؛یکار م شانيهااسب یها به جاآدم ني! اکنندیم

 کرده بود! دايپ یشيبار لوازم آرا ريپسر جوانش را مرده ز گفتیم یادر! مشودیطرف سودا م

 باشند! یرقانونيکه غ »ناچارند«
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ر شد؛ دالهم شده؛ بازار کساد با ادتريبود؛ ز اديواهد زتا دلت بخ شانيهای: نگرانديوگیم یداوود دالر چگونه است؛ یج گرانو در مو رياخ یدر بحران اقتصاد شانیشغل طيشرا »کولبران«
مهر خروج و بعد هم  روندیل مرگ مآنها ترس نان دارند نه ترس جان؛ به استقبا  شود؛یم دتريکه هر روز شد ستيیهایهمه نگران نهايرا ببندند، اکند، راه خراب باشد، مرزها  نييباال و پا

 د!باشن یرقانونيخروج کنند، که غ یرقانونيکه غ» ناچارند«از مرز! آنها  ینونقاريغ

 کند! کارشانيببسته شدن مرزها  ايکمر  سکيد اي نيمگر م شوندیدارند و نه بازنشسته م مهينه ب اند؛یراض یبران به لقمه نانکول ،یکارگران ساختمان یفعال صنف نيا یفتهگ به

 ريپ نيحساس قادر به درک بار سنگ: نه عقل و نه اديگویندارند؛ م» بردنکول«به جز  یار راهباز یکساد یهادر دوره یو ساختمان یصلاز کارگران ف یاريبس نکهيا بر ديبا تاک انيدر پا او
 !یآنها مرگ را لمس کن یروز به جا کي ديبا یحالشان را بفهم یاه.... اگر بخوديد ديفقط با د؛يد ديبا که با کول و مرگ همدم هستند، یکودکان ايکه کولبرند  ستين یرمردانيزنان و پ

  

  ست؟يچ شانيته هاهستند وخواس یت وپنجه نرم کردن باچه مشکالتدرحال دسپرستاران 

  ؟خواهد شد اختصاص داده یپرستاران اعتبار یتحقق خواسته ها یبرا١٣٩٨ال بودجه س حهيدر ال ايآ

 یاجراکار،عدم  نيح یامکانات رفاه نييپا ،سطحیکارواضافه  در پرداخت کارانه،عدم پرداخت بموقع حق کارانه ضي،تبعیاجبار یکار د،اضافهايز یکار ر،حجمن،کمبودپرستاييپا حقوق
است  یمله مشکالتزجمجموعه ا نيااز یناش یوخانوادگ یروان،یارض روحوعو یوشرکت یموقت وسطح نازل حقوق پرستاران بخش خصوص یآور،قراردادها انيقانون مشاغل سخت وز

  .ن کشوردرحال دست وپنج نرم کردن با آنها هستندکه پرستارا

  .ديآ یپرستاران بحساب م یاساس بش،مشکليسال از تصو١١از شيشدن ب یباسپر یپرستار دماتخ یقانون تعرفه گذار یاجرا یبودجه برا صيخصعدم ت-

  .ران کشوراستپرستا یاصل یز خواسته هاا یکينون قا نيا یاجرا

  .یناقصش دربخش خصوص یااجرايو بيا تصونظام سالمت پس از سال ه ینيهروري کارکنان بال، قانون ارتقاء ب یعدم اجرا-

  .پرستاران کشوراست یخواسته ها گريازد یمراکز درمان یقانون درتمام نيکامل ا یاجرا

  .باشد یرمآو انيدرزمره مشاغل سخت و ز یپرستار نکهيااز موعد باتوجه به  شيپ یبازنشستگپرستاران از  یريعدم بهره گ-

  .است انگرپرستاريد یسال کار ازخواسته ها٢٥پس از یگوبازنشستآور  انيقانون مشاغل سخت و ز یاجرا

  .که با اعتراضات پرستاران در سراسر کشور روبروشد یمارستانيطرح پرستار ب یاجرا-

  .ستنده یطرح ضدپرستار نيوقف اخواهان ت پرستاران

اران در قالب طرح قاصدک به آنها حق کارانه واضافه کار پرست یعنيعملکرد است  بر یبتنهمان طرح م اين روبرو شد طرح موسوم به قاصدک که با اعتراضات پرستارا یگريدطرح  -
  شود یپرداخت م

از مراکز  یاريپرستاران بس یت اعتراضتاران است که اعتصاب وتجمعارسمشکالت پ گريماه روبروست از د١٨و سالکياز شيب یريباتاخ یعدم پرداخت بموقع مطالبات که درموارد -
  .رابطه رابهمراه داشت وکماکان دارد نيمدرهشورراک یدرمان
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  بموقع حقوق ومطالبات خواسته پرستاران کشوراست اختپرد

  .شکالت استم گريمراکز ازد نيمشاغل درا یطرح طبقه بند یوعدم اجرا ین بخش خصوصق پرستاراحقو نييتاسه ماه ،سطح پا کيموقت  یقراردادها -

  .گذارد یبرجام یوخانوادگ ی،روحیجسم ريبران ناپذوج یکارکنند که عوارض منف فتيچندش ايو یمانمرکز در مجبورند درچند یبخش خصوص پرستاران

  .هستند مشکل نيترضند وخواهان رفع امعوبه آن  ستندگرروبروهيقوق ومطالبات دت بموقع حوعدم پرداخ یشغل تيبا مشکل امن یپرستاران شرکت -

  .شوديراشامل م یپرستار بخش خصوصهزار  ١٠ها و ) دانشگاهیمانيو پ یقرارداد ،ی(شرکت حدود هزار پرستار یاجبار یکاراضافه-

  . دهند ، ممنوع است یمم آور انجا انيخطرناک و سخت و ز یکارها ايشبانه که کار  یبه کارگران یقانون کار، ارجاع کار اضاف ٦١ماده  براساس

  .است یو ....ازجمله مشکالت پرستاران درمراکز درماناز اتاق استراحت و خوابگاه مناسب  یرخوردارکارچون ب نيپرستاران درح یامکانات رفاه نييپا اريح بسسط -

  ان هستند.رمحل کارشدسته از امکانات د نيا نيخواهان تام پرستاران

  

 یدگيتار رسانتقاد کردند و خواس یحجم یخود و قراردادها یگوار شغلنا تيمجلس، از وضع یاجتماع ونيسيکم یبه اعضا سرگشاده خطاب یافت در نامهشرکت ن یمانکاريکارگران پ
 شدند

 طيشرا انيم ضيتبعناگوار خود پرداختند و از  طيشرا ميبه ترسمجلس،  یاجتماع ونيسيکم یسرگشاده خطاب به اعضا یاصنعت نفت در نامه یمانکاريپ کارکنان لنا،يگزارش خبرنگار ا به
 کردند.انتقاد  هایخود و رسم یشغل

گاز، نفت،  یشرکت مل تابعه وزارت نفت اعم از یهاارکان ثالث) شاغل در شرکت اي یمانکاري(پ یشرکت یرويهزار نفر ن ستيو ب کصدي بيقر نجانبانينامه آمده است: ا نياز ا یبخش در
ً يوجه به مطالبات ما را تلوو ت تيعدم حما ليدل شانيوزارت نفت، ا یحقوقو  یارلمانبا معاونت پ یمکاتبات یپس از آنکه ط ها؛یميشو پترو ینفت یهاخش فراوردهو پ شيپاال ،یرحفا  حا

 لياز جمله تبد شيمطالبات خوبا مکاتبات متعدد  نجانبانيا یدالت سازمانع یتاکنون در جهت برقرار شيعنوان کردند، از حدود دو سال پ یشرکت یروهايدر حوزه ن یگذارضعف قانون
در سراسر کشور انعکاس داده و از  یاسالم یمجلس شورا ندگانياز هشتاد و پنج نفر از نما شيبه ب ،یورحض یهامالقات یبا دستگاه متبوعه خود را ط ميقداد مستو عقد قرار تيوضع

ها در رسانه ندگانياز نما یمتناقض برخ یرنظرهاظهاجز ا یسقابل مالحظه و ملمو ،یعمل جهينت چياکنون به ه. لکن با کمال تاسف تمياتهگرف یت و همکارقول مساعد زيمذکور ن گانندينما
سه در دستور جل ٩٧/٠٩/٢٧خيتار بار در نيه آخر"کیانسان یروين نيتام یرمانکايپ یهاو حذف شرکت يیاجرا یهاتوسط دستگاه یخدمات یروهايبا ن ميدر مورد "طرح عقد قرارداد مستق

  .ميادهيقرار گرفت، نرس یاجتماع ونيسيکم

  

  کارگر جهان شد. نيررتيفق یرانيا ريحقوق بگ
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 ست.مانده ا یچهارم سال گذشته باق کيشده، اما دستمزد کارگران  یکاالها با واقع متيق ،س از سقوط ارزش لایرپ کسالي 

  است.بهتر نشده  تچوقيکارگر  ه ديخر بود و قدرت دهينرس ٨٠نوز به ارزش دهه دستمزدها ه ٩١در  سقوط لایرسال از  ٦س از آنکه پ زيبرانگ تاسف

  

  دهيتومان رس ونيليکارگران به پنج م شتيماهانه سبد مع نهيهز
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 شتيماهانه سبد مع نهيمختلف، هز یهاخانوار در مناطق و استان شتياز وضع مع یکارگر یهاو تشکل یصنف یهامزد انجمن یهاتهيکم یو محاسبات آمار یدانيم قاتياساس تحق بر
  سنايخانوار چهار نفره در ماه است. /ا کي یزندگ نهيرقم هز نيو ا دهين رستوما ونيليماکنون به پنج کارگران هم 

  

 یو اجتماع یفعاالن کارگر یها یريدستگ یسراسر موج

قرار  بيتحت تعق یون تنها کسانکه کن اياند، گوتکب نشدهمر یتياست که جرم و جنا يیهایاز ورود زندان یديروزها شاهد موج جد نيا ،رانيا کيو نزد دور یمختلف در شهرها یهازندان
 و مردم تحت ستم است. دستانیدفاع از حقوق مردم، کارگران و زحمتکشان، ته"شان که "جرم رنديگیم

است بر  یننگ ،یکاريفقر و ب ،ینگ،گرسیوابخ،کارتنیابانيخ : وجود کودکنديکه بگو یدفاع کنند، کسان یزندگ یها براند که از حق انسان"مجرم" ا یکسانزها به زعم مسووالن فقط رو نيا
مت به مردم، تنها به فکر خد یت که به جااس یمسووالن یسودطلب تيمحاک صلمعضالت حا نيو همه ا ینجوم یحقوق ها رندگانيران، غارتگران اموال مردم، گارگران، اختالسگتثماس

 کوب و چپاول اموال آنانند.سر

 مينبود که بهنام ابراه یو ... کاف یآرش صادق ان،يجالل نبيز ،یاسد ديمج با،يشک اميپ رزاد،يش ديسع ،یبيمحمد حب ،یلنگرود یمحمود بهشت ،یعبد ليعاهمانند اسم یایسايس انيزندان وجود
قوق کارگران شان دفاع از ح... هم که تنها جرم و یمحمد نيپرو زاده،ميعظجعفر  ان،يقل دهيپس ،یاريفرد، ساناز اله یحمدم نيحس ري، ام یقل ريام ريما ،یبخش ليعسماا ،یديس اريزاده، ماز

نظر داوود  ديدادگاه تجد یبرگزار ،ینجات یموقت عل یو آزاد یريدستگشود؛ در کنار آن  ترليمحقوق کارگران تک یحام ِرشدگانيتا تابلو دستگ رفتندیبه زندان م ديکشان است، باو زحمت
 زيپاژند ن وانيک ن،يبکتاش آبت ،یرضا خندان مهاباد سندگانيکانون نو رانيسه تن از دب  یبرا نيسنگ یها قهياضافه شد و صدور وث هابه آن احضار معلمان هم منازل و شيو تفت یرضو
 کرد. ليتابلو را تکم نيا زين انيانار زنداعترافات تحت فش مستند از یهااليرنخواهد ماند. ساخت و پخش س عقوبتیهم ب انيب یاز آزاد ده شود که دفاعمسائل شد تا  نشان دا نيا یچاشن

 خواهد کرد. شتريآتش اعتراضات مردم را بها چاره درد قدرت طلبان نبوده و تنها و ببندها و سرکوب ريبگ نيه شده است که اهمواره نشان داد ماا

 .  یدگردايه جان آمده از بمردم ب یها و دردهااهد بود بر زخمخو یمسکنمرهم و  یاسيس انيتمام زندان یو شرط و فور ديق یب یشود.  آزادشکسته  ديدور باطل با نيا 

 مدافعان حقوق کارگر کانون

 ١٣٩٧بهمن  ٢٢
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   سازیخصوصی وال عمومی درمسير چپاول امرباره گزارشی د

فقدان  ليبه دل یگلو امالک ائل زيتبر یسازنيماش یگرختهير ز،يتبر یسازنياشکو اراک و مه، هپتپهفت شکرينفت کرمانشاه، ن شيهمچون پاال يیاهشرکت یواگذار اسبات کشور:ديوان مح
  .است دهيگرد لمالاتيبه ب انيز باعث بروز ضرر و ،داريتوسط خر یو تخصص کاف تياهل

تومان واگذار  داريليو نود و نه م کصديبه مبلغ  یدرصد ٧٠ش کاه ،یاگذارو أتيه بيتومان بوده که با تصو ارديليصد و هفده مشنفت کرمانشاه، حدود ش شياالشرکت پ یارشناسک متيق
  است.شده 

  نوشت: یسازیت سازمان خصوصتخلفاه جزئيات دربار *»کل کشور ١٣٩٦ال بودجه س غيتفر«گزارشی تحت عنوان ديوان محاسبات کشوربهمن ماه سال جاری طی

تومان به   ارديليم کيو  یل هزار و هفتصد و سو چه کصديا به مبلغ اند ربوده یسهام دولت یت که داراشرک ٨٣٥د تعدا ١٣٩٦سال  انيتا پا ١٣٨٠سال  یاز ابتدا یسازیخصوص ازمانس
) ٣اره (شم وستيرج در پنددرصد متعلق به دولت، م ٥٠از  شيشده با سهام بشرکت واگذار  ١٠٠مربوط به  تومان ارديليم لغ نود و سه هزار و نهصدار نموده که مبواگذ یردولتيبخش غ

  .انون بودجه کل کشور بوده استق

و مقررات  نيبا قوان ريغام یموارد یاساس) قانون ٤٤اصل ( یکل یهااستيس ین اجراطبق قانو یدولت یاهشرکت ی، در ارتباط با واگذار١٣٩٦ده در سال به عمل آم یهایبررس در
  :شودیرش مزاگ رياز آن به شرح ز يیهاکه نمونه دياهده گردمش
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  »:تياهل شيو احراز و پا کياستراتژ انيمشتر روش انتخاب« يیدستورالعمل اجرا تي: عدم رعاالف

 یکاف صصو تخ تيفقدان اهل ليبه دل یگلو امالک ائل زيتبر یسازنيماش یگرختهير ،زيتبر یسازنيشتپه، هپکو اراک و ماهفت شکريمانشاه، ننفت کر شيچون پاالهم يیهاشرکت یواگذار
  .است دهيدگر المالتيبه ب انيبروز ضرر و ز باعث دار،يتوسط خر

  :یواگذار أتيها توسط هبنگاه هيپا متيق لي: تعدب

ار تومان واگذ ارديليو نود و نه م کصديبه مبلغ  یدرصد ٧٠کاهش  ،یواگذار أتيه بيده که با تصوتومان بو ارديلياه، حدود ششصد و هفده منفت کرمانش شيشرکت پاال یکارشناس متيق
  ت.شده اس

  »:دادگستري یقانون کارشناسان رسم«و  »بنگاهها يگذار متيق هاي وهيش يیاجرا نامه نيآئ« تيعدم رعا:ج

  محترم ميشود: شما نمايندگان ر به عنوان نمونه تقديم اردي به شرح زيدر اين خصوص مو

 تومانچهارده ميليارد صد و  مبلغ نهند به  ا عهده داشتهمورد نياز کشور را بر محصولز مي اتوليد ني کور که تقريبابمذالمهدي و طرح هرمزال: واگذاري شرکتهاي  ومينيشرکت آلوم -١
با نهايتا  رشناسيکانفره  گيري ديوان محاسبات و درخواست هيأت سه تومان با پي اردميلي پانصد به ارزش تقريبیها  بخش اعظمي از داراييل عدم ارزيابي فته است که به دليصورت پذير

 يلياردبه ميزان دويست و شصت م شرکتهاي مذکور ان نشان می دهد کهبررسی های اين ديو انو همچن .ت افزوده گرديد ارزش سهام شرک بهرد ميلياو شش  چهلمبلغ سيصد و ي مجددارزياب
  اند. واگذار گرديده واقعي ارزش کمتر از

ه ک م شرکت بيش از چهارهزار ميليارد تومان بودهرآوردارزش واقعی سهاديوان محاسبات ب طسصورت گرفته تو اي ميدانيررسيهتوجه به با مجتمع کشت و صنعت و دامپروري مغان: ب -٢
  گرديده است. المال و زيان به بيت ز ضررموجب بروتومان  جاه ميلياردر و هشتصد و پنهزا مپروري مغان به ارزششت و صنعت و داک عواگذاري مجتم

  .......و....

  

  

  راکارگران معترض کارخانه هپکو ازار که اذيت وآادام -

محکوم  یريتعزماه حبس  ۶به » نظام هيعل غيتبل«بت اتهام تن با کيو  »یر نظم عموممعاونت اخالل د«بابت اتهام  راک،:هفت کارگرکارخانه هپکو اهپکو کارخانه ارگراناز ک یجمع ليوک
و  نظر تبرئه شدند ديصادره در دادگاه تجد یبه را عتراضشد که با ا قيسال معلق و تعل ۵ به مدت یقانون مجازات اسالم ۴۶ده استناد مابه  یر در متن رأمجازات مذکو یشده بودند که اجرا

 نيانقالب است به ادگاه دا تيصالحچون در  یدگيرس یاتهام برا نيا ینقض شده ولوم شده بودند، حکممحک ینظام که در دادگاه بدو هيعل غيان تبلاز آنها تحت عنو یام برخدر خصوص اته
  .جاع شده استدادگاه ار

و نامشخص  یزددر اعتراض به معوقات م یجارخرداد ماه سال ن شرکت هپکو اراک که در ه تن از کارگراگفت: پانزد یرمحمديم ديسع ديسبهمن،٢٥گزارش رسانه ای شده بتاريخبنابه 
ً  یفريدادگاه ک ١٠۶ه توسط شعب زده بودند، یتراضشرکت دست به تجمع اع تيبودن وضع به  کهه ضربه شالق محکوم شدند. احکام صادر ١١١٠حبس و ماه  ۶سال و  ٢۴به  دو اراک جمعا

   .بود شده قيسال تعل ۵صادر شده به مدت  یبدو که در دادگاه یصورت گروه
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 ديفر ،یميکر ابولفضل ،یفاضل یهاد ،یزيعز یپور فرزانگان، مرتضوشنگ ه ريام ،یاحمد درضايند، حمبهروز حسنو ،یفيلط ديکارگران، مج نيا ی: اسامداشت انيب یمحمد ريم
  .شده است الماع یجردو بهروز والش یملک یعل ،یعابد یار، مهدافش ديفر ريام ،یقلم اسريپور، حفتا ريام ،يیايحي ديمج ،یکوهدان

محکوم  یريضربه شالق تعز ٧۴حبس و سال  کيبه  »یقانون ريرکت در تجمعات و تظاهرات غش قيراز ط یموماخالل در نظم ع« به اتهام یکارگران در دادگاه بدو نيان کرد: اعنو یو
  .شدند

به  »کارگران کيتحر قياز طر یمعاونت در اخالل در نظم عموم«اتهام  از بابت کيهر  یميبولفضل کرو ا دافشاريفر ريام ،یفاضل یبر آن هاد پکو گفت: عالوهاز کارگران ه یبرخ ليوک
محکوم شده  یريسال حبس تعز ١به » نظام هيعل غيتبل«ام از بابت اته زين دحسنونبهروز  نيال حبس محکوم شده بودند و همچنس ١به  کيهر » نظام هيعل غيتبل«و از بابت اتهام حبس  ماه ۶

  .بود

مجازات  یده بودند که اجرامحکوم ش یريحبس تعز ماه ۶به » نظام هيعل غيتبل« اتهامتن بابت  کيو  »ینظم عموم معاونت اخالل در«کارگران، بابت اتهام  نياز ااضافه کرد: هفت تن  یو
از  یم برخنظر تبرئه شدند و در خصوص اتها ديدادگاه تجد صادره در یبه را عتراضبا ا شد که قيو تعل سال معلق ۵به مدت  یسالمقانون مجازات ا ۴۶ه استناد ماده ب یمذکور در متن رأ

  .دادگاه ارجاع شده است نينقالب است به ادادگاه ا تير صالحچون د یدگيرس یاتهام برا نيا ینقض شده ولحکممحکوم شده بودند،  ینظام که در دادگاه بدو هيعل غيتبلحت عنوان آنها ت

  

 !شود؟یمعدن تمام م رهيذخ ندهيسه، چهار سال آ نديگویچرا م/ميدر چادرملو مخالف ليتعد نوع هر با

معادن  نياز بزرگتر یکيوابسته است. چادرملو چادرملو  اتيبه ح ميرت مستقهزار نفر به صو ١٢از  شيب اتيح م،ياوريرا به حساب بکارگران  یها: اگر خانوادهديگویم پوريعل اکبر
 کنند. انتياشتغال گسترده را حفظ و ص نيو مسئوالن ا رانيمد یستيدرملو است و باچا

 واحد نيکارگران ا یبرا ديجد ینگران کيقبل است، از  یهاتب بدتر از سالبه مرا یران در سال جارگاوضاع کار کهنيا انيکارگران معدن چادرملو) با ب یمن صنفانج سي(رئ پوريعل اکبر
  خبر داد. یمعدن

 نيکارگران ا یارطراب مضاعف باسترس و اض جاديباعث ا ها،یزنگمانه ني. اشودیتمام م ندهيمعدن چادرملو تا سه، چهار سال آ رهيذخ نکهيبر ا یباال گرفته مبن يیهاگفت: زمزمه یو
 یاند؛ اگر قرار است کار به زودمعدن کرده یو عمران ساتيتاس یهادر بخش یهنگفت یهانهياواخر هز نينه! هم ايدارد  تيها واقعرفح نيا ميدانیما نم کهیحاله است؛ آنهم درمعدن شد

 !سازند؟یم ديناام ندهيآ ان و نسبت بهو اگر هم نه، چرا کارگران را نگر کنندیم هنيچرا هز ابديخاتمه 

هزار نفر به صورت  ١٢از  شيب اتيح م،ياوريبه حساب ب کارگران را یهاافزود: اگر خانواده ؛کنندیمعدن کار م نيدر ا ميکارگر به صورت مستق ٥٠٠٠حدود  نکهيا انيبا ب یفعال صنف نيا
 دور کنند. اضطراب را از کارگران نين اران و مسئواليدم یستيچادرملو است و با معادن نيرگتراز بز یکيچادرملو وابسته است؛ چادرملو  اتيبه ح ميمستق

 !ميمخالف ليتعد با

ما  ارگران کنند؛ک ليقرار دهند و شروع به تعد ليتعد زيدستاورا  ندهيمعدن در سه، چهار سال آ الوقوعبيقر یليممکن است تعط راني: مدکندیمطرح م نگونهيرا ا گريد ینگران کي پوريعل
 ايسال  ٢٠که  یاز موعد کسان شيپ یبکاهند، بهتر است با بازنشستگ شاغل یروهاين ادکه اگر قرار است از تعد ميعتقدو م ميدر چادرملو مخالف یالاحتم لينوع تعدبا هر یدر انجمن صنف

 .ستيمورد قبول ن يیروين ليتعد نوع چيوگرنه ه از موعد است، شيپ یشستگنوافقت با بازم نيهم روهاي. تنها راه کاستن از تعداد ننديسابقه کار دارند، موافقت نما شتريب

  لنايمثل چادرملو باشند./ا یميقد يیاشتغال انبوه کارگران در واحدها یدارسازيبه فکر پا عات،يرواج شا ی: بهتر است مسئوالن به جاکندیم یادآوريکارگران معدن چادرملو  ندهينما
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  نشينانزرد بهارستان   توعدم تبديل وضعيت و وعده های و  یحجم یاردادهاقر دراعتراض بهصنعت نفت  یرمانکايکارگر پ ده ها هزار هنامه سرگشاد -

ده های توزرد عو و دم تبديل وضعيتوع  یحجم یقراردادهاسبت ا ناعتراضشان رس، مجل یاجتماع ونيسيکم یاضخطاب به اعطی نامه ای سرگشاده  صنعت نفت یمانکاريپ کارگران
  ده است:ه ای شد،ازجمله آمهای ازاين نامه که بيست وپنجم بهمن ماه رسان دربخش رسانه ای کردند. ،ناننشيبهارستان 

و پخش  شيپاال ،یرگاز، نفت، حفا یمل ه وزارت نفت اعم از شرکتابعت یهادر شرکت ارکان ثالث) شاغل اي یرامانکي(پ یشرکت یرويهزار نفر ن ستيو ب کصدي بيقر نجانبانيا
در حوزه  یراگذضعف قانون حاً يو توجه به مطالبات ما را تلو تيعدم حما ليدل شانيوزارت نفت، ا یوقو حق یبا معاونت پارلمان یمکاتبات یاز آنکه طپس  ها؛یميو پتروش ینفت یاههفراورد

ا ب ميقو عقد قرارداد مست تيوضع لياز جمله تبد شيمکاتبات متعدد مطالبات خوبا  نجانبانيا یالت سازماندع ین در جهت برقرارتاکنو شيز حدود دو سال پ، اعنوان کردند یتشرک یروهاين
و  تقول مساعد زيذکور نم ندگانيس داده و از نماعکاسراسر کشور ان در یاسالم یمجلس شورا ناندگياز هشتاد و پنج نفر از نما شيبه ب ،یحضور یهامالقات یود را طدستگاه متبوعه خ

با  ميها در مورد "طرح عقد قرارداد مستقدر رسانه ندگانياز نما یمتناقض برخ یظرهاظهارنجز ا یقابل مالحظه و ملموس ،یعمل جهينت چيبا کمال تاسف تاکنون به هکن . لمياگرفته یهمکار
قرار گرفت،  یجتماعا ونيسيدر دستور جلسه کم ٩٧/٠٩/٢٧خيبار در تار نيآخر ه"کیانسان یروين نيمتا یمانکاريپ یهاف شرکتحذ و يیاجرا یهاهتوسط دستگا یخدمات یوهارين

  .ميادهينرس

در مورد  بوده که اطالعیآن ب تيعوض نيجلسه، از آخرتن طرح مذکور در دستور فتعجب ندارد با گذشت تنها دو هفته از قرار گر یجا ايآ نان پرسيدند:نامه از مجلس نشي در ادامه آنها
در سراسر کشور  يیااجر یهاستگاهشاغل در همه د یکتشر یرويپانصد هزار ن بيطرح که شامل حال قر ني!؟ اکنندیم انيمتناقض ب يیرهااظهارنظ هایدر خبرگزار سرنوشت آن

  ردن ندارد!؟نوشتش ارزش به حافظه سپراست که س تيآنقدر کم اهم گردد،یم

گونه  چينموده و ه یرا حجم یانسان یروين نيتام یهامانيپ راً يما، اخ یلشغ یدادن و ارتقا شرفتيپ یاه جوزارت نفت ب دياست بدان آمده است: جالب ملهازج ینامه طوالن نيامه ااد در
، به دمتسال خ انيرا بعد از سال ا سابقه و با تجربهب لکرده،يتحص یروين کي ايدندر کل  ايکه آ سوال دارد یاست! جا فتهريتذکرات مکرر ما صورت نپذ رغميموضوع عل نيبر ا زين ینظارت

پسرفت  شرفت،يپ یه جابو  کنندیم یاو را بدتر و او را حجم تيوضع نکهيا اي دهندیم یشتريب تي، بها و مسئولنموده و به او ارج یرسم اي یو قرارداد دهندیارتقاء م یلحاظ سازمان
  دهند؟یم

و  کيتار یلشغ ندهيآ ميو ترس تيرينحوه مد نيندارند و قطعا با ا ندهيبه آ یديام چيه ماتيتصم ليقب نيا با یپرسنل شرکت ميکن ديتاک الزم است آمده است:ن نامه خطاب به مسئوالن اي درادامه
 د،چرخیست توانمند آنها مدعمال چرخ صنعت به  و دهندیم لينفت را تشک ارتتابعه وز یهاتدر شرک نيدرصد شاغل ٨٠ زا شيکه ب یکارکنان شرکت نيب یديفراهم شدن موجبات نا ام

عت وجود نص تيو تالش مضاعف جهت بهبود وضع ینوآور ها،تيبروز خالق یبرا روهايدر ن یاهيو روح زهيانگ چيخواهد خورد چراکه ه ندهيرا در آ هایريتدبیب نيصنعت نفت چوب ا
 بر جامعه به جا یبه شدت منف یود که قطعاً اثربه جامعه خواهد ب ديو ناام زهيانگیب ،یسرخورده، عصب ینمودن کارگران ريازسر تشيتنها مز زيعز نيولمسئ یتيريمد نينو سبک نيندارد. ا

  .ذاشتگذاشته و خواهد گ

از آنها  یکي یول دهند،یانجام م زين کار را کي نايو ع دکننیم تيو هم تراز فعال فيدر مشاغل هم رداتاق  کينفر همکار در  ود یوقت اياند: آصنعت نفت در ادامه آورده یمانکاريپ یروهاين
 تيريچه سبک مد نينلرزد؟ ا رکه دستمان در کا ماندیم یما باق یبرا یديام گريد کند،یم هست نگاا یکه شرکت یگريد شهروند درجه چندم به کياست به چشم  مياد مستققرارد اي یکه رسم

ه ک يیهایستگياس شابر اس یسازمان شرفتيما را به پ ميرارداد مستقما به ق تيوضع ليچرا با تبد ؟یکن شرفتيتا پ ینباش یکترش دينبوده و فقط با یستگيدر آن بر اساس شا رفتشياست که پ
رارداد و قبا خود ا ماياست مستق زاياش نازمان متبوعهسال خدمت او در س یبه س و دباشیم يیاجرا مستمر در دستگاه یتيعالفکه در حال انجام  يیرويدارد ن یليچه دل د؟يکنینم دواريم اميدار

  سطه به او حقوقش را بپردازند؟منعقد نگردد و با وا

 هدولت دارد؟ ب یبرا یموضوع بار مال نيا یکجا د،يخودمان بپردازبه  مايبپردازد را مستق تا او به ما ديدهیم مانکاريرا که به پ یمبالغ مييگوی: ما مرشدندپايانی يادآو بخش دراين کارگران 
  . ابديیم زين شيز سازمان متبوع خود، افزاا ميمستق افتيو درل حذف واسطه يبلکه کمتر شده وحقوق ما به دل دشوینم شتريدولت نه تنها ب یارج یهانهيهز بيترت نيا
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  دزيریم اياغن بيرا به ج دالر ارديليم ۴۵دولت 

دارد  ديتاک نياست. او همچن ريناپذ زيها گرنرخ شيدارند که افزا ديمجلس خود تاک ندگانيو نمامحاالت است؛ چراکه دولت  جز ابدين شيافزا نينزنرخ ب نکهي: تصور اديوگیم اقتصاددان کي
دوچرخه  کي ی. آنها حتاصال خودرو ندارند ندکنیم یو روستاها زندگکوچک  یدر شهرها هک درصد خانوارها ۵٠چراکه  اهد شد؛و خو شودیم عيقطعا ناعادالنه توز نيپنهان بنز ارانهيکه 
  .ندارندهم 

 یعني. ميندار یراه متيق شيو افزا یبندهي: "جز سهمديگوی. زنگنه در پاسخ مديمصرف سوخت دار یسامانده یبرا یا: برنامهپرسدینفت م رياز وز یخبرنگار لنا،يگزارش خبرنگار ا به
است؟ زنگنه با خنده پاسخ  یمنطق متيق شياز افزا زاني: چه مپرسدیم یاز و یگريد نگار!" خبرگهيد ميبکن ديرد. چه کار باوجود ندا یه شود. راهداد متيق شيافزا ايود ش یندبمهيسه ديبا
  "!مردم تحمل کنند ی: "تا وقتدهدیم

که  یتا زمان ديگویم ريوز نکهيند. ااداده شنهادي" را پیرمان"شوک د یارو عده نياول و درمانده است. از مل ر،مايتصاد کشور بواجب است؛ چراکه اق رانيا یاقتصاد یکه جراح نديگویم
  .است یمردم تحمل کنند، نمود کامل شوک درمان

ردٔه گست یسازیهمراه خصوصکشور؛ به  کيدرون  یآنآزاد و تجارت  یگهانطور نابه یدولت یهانهااريحذف  ،یارز یهاو نظارت هامتياند: رهاکردن قنوشته یشوک درمان فيتعر در
" در سال نوشهي"اگوستو پ ینظام یپس از کودتا یليبازار آزاد؛ در ش یتصادنظام اق ی" حامدمنيفر لتوني"م هيبار به توص نياول یشوک درمان نديگویدولت است. م تيکه در مالک ريذخا

  .تفاق افتادو نهصد و هفتاد و پنج ا هزار

نجات  یه براک يیشد؛ گو سيو نزد طرفدارانش تقد ريندارد اما آرام آرام تطه یوجه خوب یر افکار عمومرو د نيآمد از ا انينظام یهابا چکمه المللنيب خيدر حافظه تار یاندرم کشو
واهان هم خ یاما با زبان انتقاد یااما، عده رانير اوجود ندارد. د یاقتصاد کيک ازچک سهم مردم و کو یبخش عموم یهانهيزبه جز کاستن از ه یراه برنامه،یو ب ليعل یاقتصاد یهانظام

دانشگاه الزهرا و  " اقتصاددان، استادینوفرست دجواديدستمزدها هستند. "س شيافزا قيان از طرکارگران، بازنشستگان و کارمند ديقدرت خر شيپنهان و هم خواهان افزا ارانهيحذف 
  .اندزده يیکارگران خود را به ناشنوا ديدر مقابل ساقط شدن قدرت خر یاههشدار داده بود که عد لنايگذشته در گفتگو با ادسته است. او سال  نيااز  یرژاس اقتصاد انکارشن

 یکس گريا فراهم کند؛ دردن حقوق و دستمزدها رک نييشرافتمندانه تع نهيبدهد و زم یرا تکان که اگر دولت اقتصاد دهدیشرح م ،یانرژ ارانهيرو، او ضمن دفاع از حذف  شيپ یگفتگو در
  داشته باشد.    یازين زشيرآميتحق عيو سبد کاال با آن شکل توز رانهايکعه به  شودینم دايپ

  

 ! یاجتماع نيتام رانيبگ ید مستمردرص ٧٠خط فقر بودن  ري, ز شتيمزدها و سبد معتدس نيوابسته به حکومت، به انجماد دستمزدها، اختالف فاحش ب یکارگر یاعتراف عناصر تشکلها

از نجابت کارگران  یاعده دياست. نبا یاجتماع نيکار ظلم به بازنشستگان تام ني. اشودیوارد م یجد بيشود، به بازنشستگان کشور آس نييتع لرمعقويدستمزد به صورت غ حداقل اگر
 سوءاستفاده کنند.

 شتيقانون کار ذکر شده است که تورم و سبد مع ۴١دستمزد در ماده  شيادر افز تميدو آ نکهيبه ابا اشاره  لنا،ينگار ارگر) در گفتگو با خبرانه کامازندران خ يیاراج ري(دب یگيابيدر هللانصر
اساس قانون و بر چگاهيسال گذشته ه ول چندمتاسفانه در ط است که کنندهنييمزد تع نييمشاغل در تع یبرخ یبرا زين یجمعدسته یهامانيحال پ نيکارگران است.، اظهار داشت: در ع

 .مياشتهحقوق ندا شيافزا یقانون یارهايمع
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 کي نهيهزدستمزد و سبد  نيشد که ب دييجانبه دولت، کارگر و کارفرما تاکار با نظرات همه یعال یدر جلسه شورا یخاتم یکار بودم؛ در دولت آقا یعال یدر شورا شتريافزود: من پ یو
نژاد  یاحمد یاما در دولت آقا ابدي شيپر شده و دستمزد ساالنه کارگران افرا الدر چهار س شتيه فاصله دستمزد و معک ميو با هم توافق کرددر ماه وجود دارد؛  یتومان هزار ١۵٠شکاف 

 نرفتند. یتوافق قانون نيبار ا ريز نيطرف

 ٣کار اعالم کرده است،  یعال یه شوراک یرقم ید، گفت: اکنون طش زين شترينشد بلکه ب ها جبرانسال نيدر ا ارگرانک شتيو سبد مع حداقل مزده تنها فاصله ن نکهيبر ا ديبا تاک یگيابيدر
 شته است. دا یبربرا ٢۵ یشيافزار جبران نشده است بلکه اخانو شتيتنها فاصله سبد مع هتاکنون ن یخاتم یاز دولت آقا دهدیخانوار است که نشان م شتيهزار تومان سبد مع ٧۶٠و  ونيليم

دارند.  یبه جامعه کارگر یو باورنکردن ژهيو یهایبودجه کم لطف حهيدولت و ال ،یاسالم یمجلس شورا قيتلف ونيسيدجه و کمت که سازمان برنامه و بواس نيا یاد: معضل کنونادامه د او
 . رديسال قرار بگمزد ام شيافزا یمبنا دياداده است نب نهيزم نيادر  یشنهاديمجلس پ ايه است کرد شنهاديان پکارگر یدستمزد را برا شيد افزادرص ٢٠رقم  یعتمداريشر یآقا نکهيا

دلسوز  ريوز یرار بدهند. البته آقاق ريفضا را تحت تاث نييبا اعالم ارقام پا ديکار کامال مستقل است و دولت و مجلس نبا یعال یکرد: شورا حيخانه کارگر مازندران تصر يیاجرا ريدب
 اند. ان دولت گفتهکارمند یدستمزد را برا شيدرصد افزا ٢٠ست و گران اکار

٣خانوار  کي نهيکار مشخص شده است، سبد هز یعال یشورا یفرع تهيکه در کم یدستمزد و گزارش تهيفزود: در کما یو ٢ وبه د کيهزار تومان است. ما نزد ٧۶٠و  ونيليم ٣نفره ٣ ۵ 
 .ميکنیمبه صورت ضداشتغال عمل است که  ني نشانگر اه کامالک ميعقب هست نهياز سبد هز ونيليم

 دچار مشکل دياست، تول یرا ٣کارگران تنها  یو را یرا ۶کارفرما  یدولت و را یرا نکهيبا توجه به ا م،يببند یرقانونيکف حقوق را به صورت غ مياگر بخواه نکهيا انيبا ب یگيابيدر
جوان  یجا بيترت نيچند شغل داشته باشند؛ به ا دياست که کارگران بامعنا  نيبه ا تاشتغال اسکارگران ضد  شتيسبد معصله حداقل دستمزد با ران فاعدم جب مييگویم نکهيخواهد شد، گفت: ا

معلول  اي رنديمیم یاديکارگران ز ساالنهوادث کار است. از ح یليمسبب خ یخستگ ني. همدهندیانجام م نييپا یورو بهره یکارشان را باخستگ رند؛يگیهم م گريد یرا در جا کاريب
 . کنندیساعت کار م ٨از  شيهستند که ب یکارگران کسان نياغلب ا .شوندیم

و  ديآیم نيين پاکارگرا ديکه قدرت خر خاطر نيشتغال است. به ااو  ديبا تول تيضد یبه معنا م،يدستمزد داشته باش شيدرصد افزا ٢٠گذشته تنها  یهاچون سال زيادامه داد: اگر امسال ن او
 زيرا ن کندیکه در آن کار م یامحصول کارخانه ديآمده و توان خر نييکارگر پا نيا ديخر قدرتدرآمد دارد،  شيهانهيچهارم هز کيه فقط دخانوا کي ی. وقتکندیم دايپ شيواقع رکود افزادر 

 ندارد

 سامان داده شده است. ور کرد که مشکال اقتصاد کارگر زد و تص بياز ج مدام توانیدارد و نم یتصادبا توسعه اق یميود: دستمزد رابطه مستقزاف یفعال کارگر نيا

ل دستمزد معادل حداق یمستمر  یاعماجت نيهزار نفر از کل بازنشستگان تام ۵٠٠ ونيليم ٣درصد از حدود  ٧٠خاطرنشان کرد: من مسئول کانون بازنشستگان هستم،  انيدر پا یگيابيدر
کار ظلم به بازنشستگان  ني. اشودیوارد م یجد بيبه بازنشستگان کشور آس ود،ش نييمعقول تع ريمزد غ.  اگر حداقل دستکنندیم افتيرا در شودیم نيعکار م یعال یوسط شوراه که تساالن

 بازگردد. یرآرامش به جامعه کارگ شود کهبسته  یاگونه دستمزد به ديه کنند. باداز نجابت کارگران سوءاستفا یاعده دياست. نبا یاجتماع نيتام

  

  

 تنگاتنگ دارند یرقابت یپرستار نيقوان یاجرا عدم یراب یاجتماع نيتام مسئوالن

 .ميرشده دااجرا ن نيقوان تا دلتان بخواهد، یستاررگفت: در حوزه پ یاز جامعه پرستار یبخش یبه عنوان کارفرما یاجتماع نيسازمان تام کرديبا انتقاد از رو یديعم محمد
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قانون  یروزها در کنار عدم اجرا نيگفت: ا ن،يقوان یاقهيناقص و سل یپرستاران و اجرا یبرا نيز اجرا نشدن قوانا ديستار) ضمن انتقاد شدخانه پر یمرکز یو شورا(عض یديعم محمود
 نيازمان تامهر جا به نفعشان نبود س و یدولت نيا تابع قوانر یاجتماع نيتامستند زم دان.، در هر جا الکار و . طيشرا یسخت ،یرانوبت ک ،یقانون بازنشستگ آور،انيمشاغل سخت و ز

 اند.خودمختار دانسته یارهيرا جز یاجتماع

حق  درصد همان نيا بيضر ٨۶سال  از افته،ي شيزاو حق شغل سال به سال اف از حق شغل بوده یتابع یاجتماع نيخود سازمان تام یهاکار که طبق تمام ابالغ طيشرا یادامه داد: سخت یو
 شوند؟یم بيتصو یزيچه چ یبرا نيقوان نياصال ا اشدکارفرما ب اريمصوب در اخت نيقوان یايمزا یبنا باشد اجراو اضافه نشده است. اگر  مانده یباق ٨۶شغل 

احکام  سان،کيابه و استنادات کامال کامال مش یهادرخواست ضوع با وجودابت هر موب ميکنیکه مراجعه م هابه دادگاه م؛يشنویم حرف کي م،يکنیبه مجلس مراجعه م یافزود: وقت یديعم
اند و اشتهمسئوالن مسابقه  گذ ن،ينقوا یچرا در عدم اجرا دانمی! واقعا نمبردیم سوال ريها را زراحت احکام دادگاه یليخ یاجتماع نيسازمان تام یحقوق ريو تازه مد شودیمختلف صادر م

 شود؟یهم م قيکند، تشو دايپ دور زدن قانون یبرا یکس راههر 

 !ميقانون اجرا نشده داردلتان بخواهد  تا

پرداخت  یفيک یکاراضافه ،یادار نابه همکار یاجتماع نياز مراکز سازمان تام یاريدر بس راياست که اخ نيموضوع ا نيا یکرد: مثال ساده حيخانه پرستار تصر یمرکز یشورا عضو
 هيو به ثان سيبا کول ابشانيحضور و غ نکهي)، در مورد پرستاران جز ادندار یفيک یکارآن اضافهبه  یهم بروند ربط یگريد یهر مرخص اي یاستعالج یلب است که اگر مرخص(جا ودشیم

ق به او تعل یدارد مرخص یرکاکه اضافه یکس نديگویو بعد م گذارندیم یاجبار یکارکه اضافهجالب است  شود،یاجرا م تنها در مورد پرستاران ايامر گو نيو البته ا شودیم یريگاندازه
 از دو روز آف داشته باشد. شيب تواندینفر نم کي نديگویم یو از طرف رديگینم

 .شودیل بعد منتقل نمبه سا روز را هم ١۵ز ا شيب نکهيتر او جالب دشویپرستاران به ناحق حذف م یو استعالج یگونه است که مرخص نيادامه داد: ا یو

سال سابقه است اما  ٢٠به درخواست مستخدم و در مشاغل سخت با  یموجود، بازنشستگ نيداد: در تمام قوان حيسال سابقه توض ٢٠با  یموضوع بازنشستگ در خصوص نيهمچن یديعم
 کي یهر کس یبه هر حال برا .ميکنیرا قبول نم یربازمثال س اينبوده و  انمات در سازسابقه ديگویده مع کيمثال به  ؛زندیرا دور م نيقوان نيچطور ا یاجتماع نيکه سازمان تام مينيبیم

 .ميريتا جواب بگ شدکیها طول ممدت رديگیمصورت  یعدالت ادار وانيبه د یتيهم  شکا یاست. وقت متيغن فتد،يبه عقب ب یکه دو سال هم بازنشستگ دگاهيد نيبا ا کنندیم دايبهانه پ

 .ان یقانون یها ماده به یاجتماع نيتام برخورد و خود یکار طيشرا به معترض رستارانپ

  

  :عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسالمی کار مطرح کرد

  سياسی است ايرانی مقروض زندگی ميکند و مقروض از دنيا ميرود/نرخ تورم رسمی در ايران، کارگر 

استان مازندران و عضو هيات مديره کانون  ن هماهنگی شوراهای اسالمی کارلی شيرافکن (رييس کانوميرع : آمده است ٩٧ بهمن١٩ا،درتاريخ جمعه ايلن -به گزارش خبرگزاری کار ايران 
مان رسيد، گفت: منتظريم اين مبلغ به هزار تو ١٠٠افزايش، به مبلغ  تومان هزار ۶٠با  اشاره به جلسه اخير شورای عالی کار که طی آن حق مسکن با (عالی شوراهای اسالمی کار کشور

  .وزيران برسد هيات تصويب
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هستيم.  روانی ناشی از اين مذاکرات-فشارهای روحی آينده، اظهار داشت: هر ساله در اين دوره زمانی ما درگير اين مسائل و ی در خصوص موضوع تعيين دستمزد کارگران برای سالو
 های بسيار زيادی برای تعيين دستمزدها روبرو هستيم. وی گفت: نرخ تورمچالش اعالم نميکند، باواقعيت که بانک مرکزی نرخ واقعی تورم را  کشور و اين وجه به وضعيت تورم باالیبات

درصد است ولی آنچه دولت  ۵٠ ر ايران باالیمورد استفاده کارگران، تورم واقعی دهای اساسی به گرانی کاال رسمی در ايران همواره سياسی بوده و از واقعيت تبعيت نميکند. معتقدم باتوجه
کيلو  هزار تومانی هر ٨٠يادآور شدن قيمت نزديک به  بيشتر دور ميزند. عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با محدود ده درصد يا کمیاعالم ميکند عموما در 

 ....کيلو گوشت تازه بر سر سفرهشان بياورند ماه حتی نتوانند يک ٣است طی  دهای اندکی که به دست ميآورند ممکنيک کارگر و خانوادهاش با اين دستمز کرد: اشاره گوشت تازه،
بار  کته تاسفشده است؟ ن يا سفره کارگران رنگينترکرده است؟ آحقوق کارگران نيز همين اندازه رشد پيدا  اند، درصد رشد داشته ٣٠٠شيرافکن تصريح کرد: آيا درحاليکه برخی قيمتها تا 

ای باشد که کارگر در  تاکيد بر اينکه نبايد وضع به گونه تی زير رقم حداقل مصوب شورای عالی کار است. ... شيرافکن در پايان، باح دستمزدهايی ميدهند کهاين است که برخی کارفرمايان 
 ه و يا قرض از دوستان وناگزير از دريافت مساعد همان اوايل يا اواسط ماه، دستمزدشان در : کارگران ما متاسفانه بعد از اتمامه بکشد، گفتماه، دستمزدش ت روز اول هر ١۵-١٠

است. درحاليکه مقروض  ن ماوضع کارگرا کارگران مقروض به دنيا ميآيند، زندگی ميکنند و ميميرند. اين آشنايانشان هستند. طال و جواهراتشان را ميفروشند. متاسفانه در جهان سوم،
  همين کارگران باال آمده، هيچ کاری برای آنها نميکند يکنند. اما در چنين شرايطی دولتی که با اتکا به رایهستند، دنيا را ترک م وضر و زندگی ميکنند و درحاليکه همچنان مقرهستند، کا

  بوکسهای شهرداری بر تن دستفروشان پنجه

ضرب و شتم مامورين  سه راه نمکی سنندج مورداد زيادی از دستفروشان ، تعد٩٧بهمنماه  ١٨پنجشنبه  ست : صبح روزروز آمده ا٩٧٣١بهمن  ٢٠ يت اخبار در تاريخ شنبهنوشته سا به
  .گزارش شده است تن از آنها وخيم ٣نيروی انتظامی قرار گرفتند که حال 

تظامی و مرگ ازيهای مکرر مامورين انبا تيراند ان در شهرهای ايران در همزمانیاستفاده از باتوم و پنجه بوکس و مرگ دستفروش د،آوری و ضبط کاالهای موجو برهم زدن بساط، جمع
دوختِن رديف طرحهای  ی کنشگران شهری به چشم نيوز , در اين بين مداخله به گزارش سرخط .بر گردهی کارگراْن شده است» تحميل رنج«سازی شده از  عادی به تيتری کولبران، بدل

ی فاقدين  گسترده پا با روند فقيرسازی جمعيت وبگر سازمان شهرداريهای کل کشور، همسياستهای سرک با اعمال محدود ميماند. اتفاقی که» ثابت دستفروشانطرح اسکان «ی  نخورده کليد
ای از  هدستفروشان در روز گذشته تنها نمون و شتم ضرب .وشان بپردازدفيزيکی مطرودين و معيشت دستفرخيال آسوده به حذف  سرمايه، اين امکان را فراهم ميآورد تا سازمان شهرداری با

بسيار محدود است و از طرفی کارگران اخراج شده و » اشتغال به کار ی بنگاه توليدی و گزاره«مشخص در شهر سنندج، کارگاه و کارخانه به مثابه  ماتيک است. به طوراين سرکوب سيست
نيز  های خالی کارگران رصد رشد داشته است، آيا جيبد ٣٠٠کاالهای اساسی تا  قيمت در شرايطی که افزايش .بينند ود نمیوشی را پيش پای خسرمايْه چارهای جز دستفر وم ازمحر

درصدی دوماه گذشته  ٧٠افزايش تورم  .های و تبديل به توليد خبر ميشودموازات وضعيت متغير آب و هوايی تنها رسان اين روزها افزايش نرخ تورم نيز به همطراز با گرانيها پُر شده است؟
ای از  با دور زدن واقعيْت سعی در الپوشانی وقيحانه درصدی اعالم ميشود، که اين وارونه خوانی نيز از اساس سياسی است. امری که ١٠ جريان مسلط تنها با رقمهای  از سوی رسانه

 ست. حاال در اينجا نه تنها بای دستمزد ساالنه ا محاسبهمعطوف به قرارگيری در  های کارگرانْ  دهی معيشت خانواقانون کار، بررس ۴١بند دوم ماده  طبق .دارد مرگ و معيشت کارگران
ز سيستان و بلوچستان ني ران و سوختبران، فقدان بيمه و سرکوب عيان دستفروشان، کولب»تعديلسازی» سازی گستردهی نيروهای کار تحت لوای تعيين دستمزدهای حداقلی که با اخراج

   .است ی مطرودين اجتماعی در کليِت نابودسازی حيات محرومينراندگ شدگی و حاشيه سلب یها امری که به تنهايی نشانگانی از تکه مواجهيم.

   :درصد اعالم شده است و نيم ٣١نرخ بيکاری در سند ملی شايسته برای جوانان شهری جويای کار 

خبرگزاری فارس ، که بخش هايی از اين سند را  به گزارشخبر داده است . بنا برنامه ششم از تصويب سند ملی کار شايسته  ولرا سازمان برنامه در گزارش خود از عملکرد سال ااخي
٣١به  ١٣٩٧جوانان شهری درتابستان  داده است ، نرخ بيکاری انتشار ٠در سال قبل  درصد رسيده است که نسبت به فصل مشابه ۵ اين سند از هر  بر طبق .درصد افزايش داشته است ٧

١٨،  ١٣٩٧ن تحصيل کرده ، در تابستا براساس همين گزارش نرخ بيکاری جمعيتيک نفر بيکار است . شهری جويای کار  سه نفر جوان مقامات  بنا به اعتراف .درصد بوده است ٧
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ميشوند" در رابطه در آينده نزديک  ظارو خلق فرصتهای جديد شغلی در ابعاد مورد انت دارند که مانع از شکل گيری ن از وجود چالش هايیمسوول در اين سند، "روند های اخير اشتغال نشا
 س حاکی از اين است که "يکی از مهمترين معضالت کنونی بازار کار،مجل با آمار بيکاران هم چنين گزارش نظارتی

جزء جمعيت  ت در سن کاردرصد از جمعي ۶٠حدود در  ١٣٩٧طوريکه در تابستان  نه بيکاران. به د. اين افراد نه جزئی از شاغلين محسوب ميشوند وتعداد جمعيت غيرفعال ميباش افزايش
  بيشتر از رقم ذکر شده است ياربه اين ترتيب نحوه آمارگيری نشان می دهد که نرخ واقعی بيکاری بس ".است درصد از جمعيت در سن کار جمعيت فعال بوده ۴٠غيرفعال بودهاند و 

  :شته بوده از محورهای مهم اعتراضات کارگری طی هفته گذتمزدهای معوقدس

ه کارگران نگهداری را کارکنان و▪ اعتراضات کارگران مربوط به حقوق معوقه در طول هفته گذشته آمده است : گوشه ای از ١٣٩٧بهمن  ٢٢سايت اخبار روز در روز دوشنبه  نوشته به
کارگران شهرداری توحيد در ▪ حقوق معوقه، ماه ٧تراض به آيسان تبريز در اع کارگران و کارکنان پروژه▪ حقوق معوقه، ماه ٣ر اعتراض به آهن زاگرس، در شهرستان انديمشک د

 گران نيروهای تراورسکار▪ معوقه،ماه حقوق  ٩خوزستان، در اعتراض به  کارگران شهرداری آبژدان انديکا در استان▪ ماه حقوق معوقه ۵دراعتراض به  شهرستان چرداول استان ايالم
زده اند. خبرهای  ماه حقوق معوقه،دست به تجمع و اعتصاب ٣کارخانه سيمان صوفيان در اعتراض به  کارگران▪ ماه حقوق معوقه و ۴زگان در اعتراض به ايستگاه احمدآباد در هرم

تسويه بخشی از علل الحساب،  رداخته شکل قطعی حل نمی شود و با انواع وعده ها، پحدهای کوچک بمعوقه در وا ات مربوط به دستمزدهایکارگری نشان می دهد که اغلب اعتراض
ه کارگری در حوزه بندی اعتراضات ساالن جمع .قضايی و پرونده سازی، با مطالبه دريافت مزد کارگران برخورد می شود بدهی، همچنين اخراج کارگران و برخوردهای امنيتی و

همچنان فراگيرتر می شود و بخش بيشتری از مزد و حقوق  کشور تبديل شده کههای اصلی توليد در دستمزد معوقه به يک مشکل مزمن در شاخه  ست کهحاکی از آن ادستمزدهای معوقه 
 دهای معوقه، همچنين فقدان وحدتوف گرفتار مزها، تنوع شاخه های کار و صن سپاری گيرد. اين در حالی است که به خاطر پراکندگی و خرد بودن واحدها، برون بگيران را دربرمی

بتواند چتر حفاظتی  مانده است. در عين حال سازمان مستقل سراسری کارگران کشور هم وجود ندارد که الباتی بر محور محيط کار در حد استثنا باقیای، سازمان دهی مط مستقل اتحاديه
ی خال ناشی از همين چتر حفاظتی را هم در حدود که بتواند تا فراهم کند. همچنين قدرت مستقل رسانه ای موثریزدهای معوقه دستم حدهای کوچک و پراکنده در حوزهبرای مطالبه گری وا

   .مزد و حقوق بگيران پرکند، وجود ندارد حوزه پوشش مطالبات اين بخش از

  :نفر در روستاها از شموليت قانون کار ١٠ی زير مخالفت تشکلهای کارگری با طرح خروج کارگاهها

های صنفی، مجمع  انجمن هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان، کانون بازنشستگان تامين اجتماعی، کانون کانون : است آمده ٩٧بهمن ماه  ٢٣گزارش خبرنگار ايلنا، در تاريخ سه شنبه  به
طرح  که در مخالفت به درضوی هستن کارگران و بازنشستگان استان خراسان مشترک کارگری و بازنشستگان شش تشکل صنفی يرخانهنمايندگان کارگران، جامعه اسالمی کارگران و دب

  .اند شموليت قانون کار به بهانه ايجاد اشتغال بيانيه صادر کرده نفر در روستاها از ١٠های زير  خروج کارگاه

  :ستان خراسان رضوی به شرح زير استمتن کامل بيانيه تشکلهای کارگری و بازنشسته ا

تابه کارگران و نيروهای مولد به  زورگويی پايان دهيم و آزاد زندگی کنيم. نظام جمهوری اسالمی را برگزيديم اد وا به دوران استبدتم تا از ظلم و ستم رهايی يابيم. انقالب کرديم کردي انقالب
هزار  ١۴يش از ت سال دفاع مقدس بخونها داديم و در هش . در راه صيانت از انقالبداری پايان يابد ه شود و نظام استبداد و سرمايهنگا های اجتماعی و اقتصادی چشم بزرگترين سرمايه
را بر  اميده ميشود. سايه پر مهر خودکار به واقع بعد از قانون اساسی، قانون مادر ن چتر حمايتی قانون ۶٩اهدا نموديم. در مسير پر فراز و نشيب انقالب و در سال  شهيد کارگری به نظام

که قانون کار با حداقلهای ممکن  اصليترين عنصر اقتصاد و توليد مورد تکريم و احترام قرار گيرد.در حالیعنوان  روی کار بهاری خاتمه يابد و نيقرار داد تا نظام سرمايهد سر کارگران
بار با دارندکه البته هر  مخدوش نمودن آن رامقاطع متعدد سعی در  ف و درهای مختل عده ای به بهانه تنظيم کرده، متاسفانهبهترين نحو ممکن  روابط بين کارگران و کارفرمايان را به
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قانون کار  ۴١امنيت شغلی ماده  ادزايی و به اصطالح ايج نيز موسسه نذر و اشتغال اصفهان به بهانه اشتغال نمايندگان کارگران و البته درايت مسئولين محترم ناکام ماندهاند. اخيراً  هوشياری
مناطق روستايی پيشنهاد نموده تا مجدداً بعد از گذشت  نفر در ١٠ق توافقی را برای کارگاههای زير قوق واقعی است حقوحدود يک چهارم ح یو در حالی که حداقل مزد فعل را نشانه رفته

و يا ندارند  ،کارگری هه گويا در خانواداست جمعی از نمايندگان مجلس کها حاکی  شنيده يرد و در اين ميان با کمال تاسفاسالمی ،نظام استبداد و سرمايهداری رونق گ چهار دهه از انقالب
در مدت زمان کوتاهی  مستمر که متاسفانه های تلخ گذشته همچون قراردادهای کار موقت در کارهای غير ميکنند.آيا تجربه دار هستند، چشم بسته از اين طرح مستبدانه حمايت خود سرمايه

کارگران ايران با قراردادهای کوتاه مدت کار ميکنند، خارج کردن  يش از نود پنج درصد ازجهانی کار امروز بهای سازمان  هنام شد و برخالف مقاوله ميم دادهبه کارهای مستمر و دائم تع
ی عده زيادی برا فاده راحل نموده؟ به جز اينکه راه سوءاست را در حوزه اشتغال و يا اقتصاد قانون کار مشکلینفر و يا کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری از شمول  ١٠زير  های کارگاه

ا رعايت هرگونه اصالح و تغيير بايد ب مخالفت شديد با طرح ياد شده اعالم مينمايند خط قرمز کارگران قانون کار است و ايحال تشکالت کارگری خراسان رضوی ضمن موده است.علیباز ن
  .ردگری سکوت نخواهد کجامعه کار منافع کارگران باشد در غير اين صورت اصل سه جانبه گرايی و در راستای ايجاد

  :معترضيم» سازی تبريز ماشين«ازی اعالم جرم شود/نسبت به واگذارِی س در طومار مردم تبريز مطرح شد؛عليه سازمان خصوصی

کنندگان در  امضای شرکت به بريز، طوماری رابهمن، بسيج دانشجويی دانشگاه سهند ت ٢٢در مراسم گذشته  روز : آمده است ٩٧بهمن ماه  ٢٣سه شنبه  اريخگزارش خبرنگار ايلنا، در ت به
سازی اعالم جرم نمايند و  ه سازمان خصوصیبنسبت  اند، سازی تبريز انتقاد شده بود.در اين طومار مردم از مسئوالن خواسته ماشين مراسم راهپيمايی رساند که در آن نسبت به وضعيت

تپه نيز اشاره شده و  ی مشابه مثل هپکو، آذرآب و نيشکر هفت شده خصوصی اين طومار به سرنوشت واحدهای بازپس بگيرند.درکه اهليت آن ثابت نشده،  سازی تبريز را از مالکی ماشين
گرانی تبريز ابراز ن یساز از اين نيز بارها نسبت به سرنوشت شرکت ماشيندانشگاه سهند تبريز پيش  ست.بسيج دانشجويیفته اها در سالهای گذشته مورد انتقاد قرار گر واگذاری روند کلی

  .شده بود سازی کشور کرده و خواستار رسيدگی به تخلفات سازمان خصوصی

   : ميليون تومان سقف هزينه سبد کاال ٥خبر؛ مبلغ 

کارگران  اهانه سبد معيشتمختلف، هزينه موضع معيشت خانوار در مناطق و استانهای  کارگری ازهای مزد انجمنهای صنفی و تشکلهای  ی کميتهآمار ميدانی و محاسبات بر اساس تحقيقات
  خانوار چهار نفره در ماه است.  هم اکنون به پنج ميليون تومان رسيده و اين رقم هزينه زندگی يک

  /د بايد به اندازه تغييرات نرخ دالر باشددستمز وگو با ايلنا مطرح شد؛ افزايش در گفت

  :کندتوليدی حمايت  کارگران از واحدهای پردازی به جای اعانه دولت به 

ايشان با  زارت متبوعهای وزير کار مبنی بر اينکه و افزايش حقوق کارمندان دولت و صحبت درصد ٢٠پيشبينی  : آمده است ٩٧بهمن ماه  ٢٣ايلنا، در تاريخ سه شنبه  به گزارش خبرنگار
ی کارگر به  برای طبقه های بسياری را ی معاش مزدبگيران را جبران کرد، نگرانیحمايتی کمبودهاهای  بسته رگران همراه است و عالوه بر آن بايد بادرصدی دستمزد کا ٢٠افزايش 

دستاويز قرار دادن مشکالت توليد و  دوباره با قانون کار، پشت در گذاشته شود و ۴١ه مزدی، نص صريح قانون يا همان ماد قرار است بازهم در مذاکرات همراه آورده است؟ آيا
 به کوتاه آمدن کنند؟ رکارگران را مجبوکارفرمايان، 
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   : کارديگر جهت استثمار بيشتر کارگران بوسيله مقررات زدايی از نيروی  نفر در روستاها از شمول قانون کار، گامی ١٠طرح خروج کارگاه های زير 

بستٔه ٬تحت عنوان " :ديماه خبرگزاری مهر ٧مطابق گزارش  .ر قرار گرفتهون کار در دستوشمول قان های زير ده نفر در روستاها ، از کارگاه های گذشته طرح خارج کردن کارگران ماه در
نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی...  ١٠تر از کم . کارفرمايان مشاغل ايجاد شده در روستاها باقانون کار.. ۴١تبصره به مادٔه  ... قرار بود با الحاق يک٬هاحمايتی برای اشتغال در روستا

 بواسطه اعتراضات تشکل ها و .ارگر و کارفرما" تعيين شودقرارداد بين ک حق بيمه و ساير مزايای متعلقه کارگران اين مشاغل در روستاها صرفاً بر اساس دستمزد،شوند و پرداخت خارج 
از نيروی کار در روستاها  ه بهانه ايجاد اشتغال ، می خواهندجاد اشتغال و باست . هر بار تحت عنوان اي د از چند ماه مطرح شدهن کارگری اين طرح مسکوت ماند و حاال دوباره بعفعاال

های  کارفرمايان برای کارگاهقرار شد بيست درصد سهم  از شروع سال نود و هفت روستا نيست که مشمول مقررات زدايی قرار می گيرد . وی کار دراين تنها نير کامال مقررات زدايی کنند
زدايی کند و  هرچه بيشتر از نيروی کار مقرراتخالی کرده و هربار طرحی ارائه ميدهد که  پنج سال گذشته دولت گام به گام از انجام تعهدات خود شانهبپردازد اما طی  زير پنج نفر را دولت

از نيروی کار استثمار بيشتر کارگران  ات زدايیديل کرده . مقررصد نيروی کار را امروز به نيروی کار قراردادی تبدر به جای مقررات کار حاکم کند. همانطور که نودقانون جنگل را 
  .است

  :درصد است ۵٠های زندگی بيش از  درصد افزايش يابد/ تورم هزينه ۴٠مزد بايد حداقل  در تحليل خروجی کميته دستمزد مطرح شد؛

سرانجام رسيد و عدد آن  به» سبد معيشت خانوار«جانبه، در نهايت محاسباِت  سه ی ری سه جلسهبرگزا آمده است : پس از ١٣٩٧بهمن  ٢۵ خ پنجشنبهگزارش خبرگزاری ايلنا در تاري به
هزار تومان، حتی  ٧٠٠ميليون و  ٣ليست و بسيار حداق ی شوراها)با تاکيد بر اينکه اين عددتوفيقی (رئيس کميته دستمزد کانون عال هزار تومان.فرامرز ٧۵٩ميليون و  ٣ای شد؛  رسانه
 جانبه را با دولت و رايی بوده و تنها برای اينکه بتوانيم مذاکرات سهگ جانبه سه خانوار کارگری را پوشش نميدهد، ميگويد: قصد گروه کارگری تداوم يک ای زندگِی متوسطه حداقل

های  خانوار متوسط هم نيست و حداقل کف معاش حداقلی يکدد، ميدانند که اين ع ا و کارفرمايان نيزه خوِد دولتی :تاکيد ميکند وی ايم. پيش ببريم، اين عدد حداقلی را قبول کردهکارفرمايان 
ی تاکيد ميکند :همين عددی که شورای عالی کار خواهد بود.توفيق نای مذاکرات درای سهجانبه، اين عدد، مبه زنی است اما برای ورود به چانه ميليون تومان در ماه ۴واقعی زندگی بيش از 

هزار  ۶٧٠ميليون و  ٢است که  ٩٧با سبد هزينه های حداقلی  ٩٨های  توفيقی، مقايسه سبد هزينه های زندگی است.مبنای محاسبات هزينه درصدی ۴٠دهنده تورم  نشان پذيرفتند، سه طرف
يافزايد: اگر بخواهيم براساس بالفاصله م البته افته است.اودرصد افزايش ي ۴٠های زندگی، حداقل  د که هزينه، نشان ميده٩٨ لذا محاسبات سبد معيشت برای سال تومان محاسبه شده بود؛

ويد: س کميته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه ميگحداقلی است.رئي درصد بسيار ۴٠درصد است و اين  ۵٠های زندگی باالی  بايد بگوييم تورم هزينه واقعيتهای ملموس صحبت کنيم
کارگران همراهی کنند  در نظر بگيرند و آنها هم در جلسات شورای عالی کار با»حسن نيت«معيشت را  اقلِی سبدرقم بسيار حدوه کارگری و قبول دولتيها و کارفرمايان، همدلی گر اميدوارم

درصد را  ۴٠د بگوييم اين هزار تومان، باي ٧۵٩ ميليون و ٣ند: البته با توجه به پذيرش رقم دستمزد اِعمال کنند.او تاکيد ميک اند روی کرده درصدی را که خودشان قبول ۴٠و حداقل همين 
   .زنی ندارد؛ مزد بايد خيلی بيشتر از رقم افزايش يابد ديگر جای چانه اند و هر سه طرف مذاکره پذيرفته

  ران بايد بپردازند؟را کارگ ت به سازمان تامين اجتماعید تومانی دولهزار ميليار ١٨٧آيا بدهکاری 

 ٣٣٠هزار و  ١٧بدهکار است. کارفرمايان و مديران صنايع  هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعی ١٨٧ايلنا آمده است : دولت  - ری کار ايرانآنچه در سايت خبرگزا برپايه 
پارامتريک  يمه پردازی و با اصالحاتشستگی و سابقه بند با افزايش سن بازنرا می خواه لت و کارفرمايانار هستند. آنوقت هزينه بدهکاری دواجتماعی بدهک سازمان تامين ميليارد تومان به

ند. گذاشتند تا بر اهميت آن تاکيد کن وسسات اعتباریصندوقهای بازنشستگی را در کنار بحران محيط زيست و بحران م از جيب کارگران بپردازند. مجلس سال گذشته جلسه گذاشتند و بحران
تاکيد کرده و در حال حاضر اين طرح در حال رسيدگی در مجلس  "الحات پراسنج (پارامتريک )قانون تأمين اجتماعیال بر "قانون اصاجتماعی امس ان تاميناما برای حل بحران سازم

 ١اعی با حقوق ن سازمان تامين اجتمدر حالی که مستمريبگيرا .شدوصول  مطرح و بهصورت "عادی" اعالمصورت "عادی"  هاين طرح چندی پيش در جلسه علنی ب .شورای اسالمی است
ند اجتماعی می آي ميليون تومانی به سازمان تامين ١۵ميليون تومانی يا  ١٠ذهنيت دريافت حقوق  هزار تومان زندگی خود را مجبورند بچرخانند، کسانی با ٣٠٠ميليون و  ١و  ٢٠٠ ليون ومي
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از حقوق های سرسام آور مديران تامين  نگاه می کنند. صدای خانه کارگری ها هم کردن جيب های خودچون منبعی برای پر ماز دسترنج کارگران بناشده هو به سازمان تامين اجتماعی که 
ود. اين رويکرد شمسی اينگونه ب ٧٠و  ۶٠، ۵٠منبع درآمدی. دهه  ويش بدانند؛ نهآن را معبد خ مديران و کارکنان سازمان تامين اجتماعی بايد ":اجتماعی درآمده حسن صادقی می گويد

نفر به پرسنل  هزار ۶تا  ۵عنوان منبع درآمد مادامالعمر نگاه ميکند. هر سال شاهد هستيم که  . حاال هر کسی که در سازمان تامين اجتماعی استخدام ميشود به آن بهکرده است ز تغييرامرو
  تاييد می کند رامتريک را تحت شرايطیهايتا اصالحات پابا حاشيه رفتن ها ن توجه." حسن صادقی قهای قابلاجتماعی اضافه ميشود؛ آنهم با حقوسازمان تامين 

  :نظارت کند قانون کار ١۶٧اجرای ماده زندگی کارگران افزوده شد/کميسيون اجتماعی مجلس بر  های تومان به هزينه ٢٢۶هزار و  ٨٩ميليون و  ١علی خدايی مطرح کرد :

 ، در٩٧اندازهگيری سبد معيشت خانوارهای کارگری در سال  خدايی" در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره بهمده است : علی آ ١٣٩٧ بهمن ٢۵ خبرگزاری ايلنا در تاريخ پنجشنبه به گزارش
ين عدد به شد. اتومان محاسبه  ٢۶٢هزار و  ٧۵٩ميليون و  ٣ ،سال جاری های سبد معيشت خانوارهای کارگری در ينهکميته مزد شورای عالی کار، گفت: هز جلسه عصر روز گذشته

     امسال  هزار تومان محاسبه شده بود و سبد ۶٧٠ميليون و  ٢های سبد سال گذشته که  هزينه هر سه طرف کارگری، کارفرمايی و دولت رسيد.خدايی افزود: اگر بخواهيم بين امضای
به آن معناست که اگر بخواهيم  دگی کارگران افزوده شده است. اينهای زن انه به هزينههيتومان به صورت ما ٢۶٢ هزار و ٨٩ميليون و  ١ای انجام دهيم، به اين نتيجه ميرسيم که  مقايسه

ط فراکسيون کارگری مجلس شورای های سبد معيشت توس هزينه دايی با اشاره به اعالمميزان به دستمزد ماهيانه کارگران اضافه کنيم....خ قدرت خريد کارگران را حفظ کنيم بايد به همين
 شورای عالی کار است اما ما با نمايندگان همکاری نزديک داريم. از اين رو عدد سط شورای عالی کار، گفت: بايد گفت که تنها مرجع تعيين دستمزداعالم آن تو پيش ازروز اسالمی يک 

کارفرمايی -ترکيب کامال دولتی  لی کار يکاضر ترکيب شورای عاال حاست....اين فعال صنفی کارگری افزود: در ح اعالمی ميليون تومان، نزديک به عدد ۴عنی حدود محاسبه شده آنها، ي
دولت، کارفرما محسوب ميشود.از سويی وزرات  دارايی در آن حضور دارند. وزير کار هم به نوعی به واسطه انتصاب توسط رئيس ت و وزير اقتصاد و امورنعاست؛ چراکه وزير ص

     وزارت اقتصاد هم سالهاست که با سياستهای معيوب خود به  .ايع بزرگ، کوچک و متوسط رو به روسته با جامعه کارفرمايان صنميگيرد؛ چراک بيشترين بودجه را از دولتت نعص
 تورم ميشود در مزد موجب افزايشنمايی که افزايش دست الل و وارانهکارفرمايان با اين استد که نمايندگان دولت و ودبرده است.وی با بيان اينکه گاها مشاهده ميش های کارگران هجوم سفره

قانون  ١۶٧ ادهمقاومت ميکند. طبق م هايی که بحث کارگری در بودجه دارد بازهم در مقابل افزايش دستمزد خاطر هزينه مقابل افزايش دستمزد مقاومت ميکنند، گفت: از يک طرف دولت به
ديگر که توسط وزير کار انتخاب ميشوند تا در جلسات حضور داشته  ا بايد دو نفراست. البته قيد نشده است که حتمعالی کار برعهده وزير کار  شورایکار انتخاب ترکيب اعضای دولت در 

از مصاحبه بوی حمايت  :ای قانون در اختيار دارند، گفتاينکه نمايندگان مجلس دهها ابزار برای اجر نبيابايد دولتی باشند....رئيس کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران با  باشند، حتما
نی ميکند، نگيقوا که در حال حاضر به نفع کارفرمايان س برآيد به سخندانی نيست." ترکيب شورای عالی کار بايد تغيير کند تا موازنه اند: "به عمل کار د؛ از اين رو از قديم گفتهبلند نميشو

حداقل ميتوان  دولت داشته باشند، موازنه قوا بازهم به نفع دولت سنگينی خواهد کرد امابا  شناس) عقايد هماهنگ و جامعه اگر آن دو نفر (اقتصاددان يد کهتوجه داشته باش برقرار شود. البته
  مطمئن بود که ساخِت نابرابِر قدرت تکانی خورده است

  !ديگران نصيِب ما بوشهريهاست، پولش سهمعسلويه اخراج ميشوند/ بوی بد  رانای عالی استانها: هر ماه تعداد زيادی از کارگورماينده بوشهر در شن

  ١ويهعسل

استانها، سهم مردم بومی  شورای عالیدر ی نماينده بوشهر  ها و اشتغال عجين است اما به گفته آالينده با» عسلويه«ناِم  : آمده است ٩٧٣١بهمن  ٢۶گزارش خبرگزاری ايلنا ، در جمعه به
چند نارسايی عمده اشاره ميکند: سلسله  اکبر فاطمی در تشريح وضعيت کارگران عسلويه به .سيدعلینصيب ديگران شده است و اشتغال است و کار» دگی و تخريب محيط زيستآلو«فقط 

بوميها.نماينده بوشهر در  نگرفتن سهميه کافی برای اشتغال ظرهای گروهی و در نهايت در ن اخراج و تعديل يشود،اين طريق به حقوق کارگران م هايی که از مراتب پيمانکاران و تعديل
ز سياری اب اند؛ ماهانه تعداد زيادی از کارگران پيمانکاری اخراج ميشوند؛ مراجعات شده استانها ميگويد: کارگران عسلويه، بيش از يک سال است که درگير مشکِل تعديل ی عالیشورا

ميگويند برويد خانه ما هر زمان پروژه جديدی  ارگران ندارند؛ خيلی ساده به آنهاحلی هم برای اين ک  ان هيچ راهکارفرماي اند؛ بقه کار، اخراج شدهکارگرانی داريم که با وجود چند سال سا
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 رفرمايان درادامه ميدهد: شرکت پيمانکاری و کاشورای عالی استانهای کشور  قی نظارتِ معاون حقو البته هيچ وقت آنها را دعوت به کار نمی کنند.فاطمی شروع شد، خبرتان ميکنيم! که
، درحاليکه ما در استان بوشهر چه کسانی را استخدام ميکنند! بوميها در اين بين سهمی از اشتغال ندارند؛ ش نيرو هم ميکنند منتها مشخص نيست نيرو از کجا ميگيرند ومواردی اعالم پذير

زياد داريم؛ در استان بوشهر، از عسلويه تا ديلم، کارگر ساده و  همعمرانی داريم. حتی کارگر ساده رده داريم؛ هم افراد متخصص فنی و تحصيلک ای باسابقه داريم، هم نيروهایهم نيروه
ميداند و  »شرکتهای پيمانکاری«مشکالت شغلی کارگران عسلويه را در  شه برخی ازري است ولی متاسفانه شرکتها هيچ اهتمامی برای جذب اين نيروها ندارند....فاطمی متخصص، بسيار

  :يدميگو

نيروهای خودشان را با خود ميآورند و کارشان که اينجا تمام  استانهای ديگر برای گرفتن پروژه به عسلويه و بوشهر ميآيند؛ اين شرکتها گاهی بومی نيستند و ازشرکتهای پيمانکاری بعضاً 
   .شان کوچ ميکنند به يک استان ديگر هاینيرو با کلشد، 

  :یستيان بهزسازم

   نفر از آنها در استان تهران قرار دارند ۴٠٠٠ در کشور ابانير کودک کار و خهزا ١٢ نياز ب

   هستند گانهيدرصد آنها جزو اتباع ب ٧۵تا  ٧٠ نيتعداد ب نيا نياز ب

  ميها هستآن یهابيآس کاهش دنبال به ميرا حذف کن ابانيکودکان کار و خ ميتوانینم

  

  قتلگاه کارگران؟ ايار ک طيمح

. بر شودیکارگر بر اثر حادثه کشته م ۴از  شيکارگر و هر روز ب ١هزار نفر بوده است. هر ساعت  ١۶ده سال  یاز حوادث کار ط یت ناشاعالم کرده است که امار تلفا یقانون پزشک
  است. یساختمان یادث مربوط به کارهادرصد حو ٢٠از  شياساس آمارها ب
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 کرد مياهخو زيده اش تجمع مسالمت آمو خانوا یبخش لياز اسماع تيحما در نبهش سه فردا

واست آزاد کردن او در و با خ لياز اسماع تياز همکاران در حما یو تعداد یبخش ليا، اسماعم دهيو زجر کش زيعز ندهيامروز خانواده همکار و دوست و نما م،يکه اطالع دار همانطور
 یو قانون یو کارگر زيتجمع آرام، مسالمت آم کي. ما فردا سه شنبه با انجام استآزار شده دفاع از حقوق ما حبس و  یاما است و بر ندهينما ز،يعز ليد. اسماعتجمع کردن یمقابل دادگستر

 . ميکنيم یو همدل یاو اعالم همبستگ یو مادر گرام ليشد. ما با خانواده اسماع ميخواه لياسماع یخواهان آزاد

خواهند کرد. دوره  یتيدر شرکت، تجمع آرام و حما زين گريملحق شوند و  همکاران د ليرزند اسماعبه مادر و همسر و ف یدگسترامکان دارند ساعت ده صبح در مقابل دا که یهمکاران
و  ز او خواسته اند توبه نامهاعتراف کذب کند و ا گرانيخودش و د هيلع خواهنديم وفشار در سلول رها کرده اند و از ا است اما او را تنها و تحت دهيرس انيبه پا ليماه اسماع کيبازداشت 

 ار قرار داده اند.و آز یاحترام یمورد ب زيرا ن زشيمادر، همسر و فرزند عز نطوريتحت فشار نگه دارند و هم شتريرا ب ليبا نگه داشتن او، اسماع خواهندي. اکنون مسديتعهدنامه بنو

و مسالمت  یان هفت تپه، فردا سه شنبه به طور قانوناسته ها و مطالبات ماست. ما کارگردفاع از خو ليفاع از اسماعو همکار و پاره تن ماست؛ د ندهياز نما تيحما ل،يما از اسماع تيحما
 کرد. ميتجمع خواه زش،ياز مادر، همسر و فرزند عز تيو در حما یبخش لياز اسماع تيدر حما زيآم

 مختلف یبخش ها از -از کارگران هفت تپه  یجمع

 بهمن ماه ٢٩  دوشنبه

  

 ! یفور -یاريدرخواست  -یفراخوان عموم –تپه  هفت یها یاز بازداشت تيحما یبرا یاضطرار اقدامات

 و جهان! رانيدر ا یکارگران و افکار عموم به

 ! داريب یراد و وجدان هارسانه ها، اف ،یو حقوق بشر یکارگر یان، تشکل هاو جه رانيکارگران در ا ريهفت تپه، سا همکاران

ندامت نامه و تعهد  نيکند و همچن یاعتراف اجبار گرانيخودش و د هيتحت فشار است تا عل دايکه او شد مي. مطلعگذرديم یبخش ليهفت تپه، اسماعما کارگران  ندهيداشت نماماه از باز کي
از همکاران  ی. تعدادميز اعالم تجمع کرده بودامرو یما براکرده اند.  دجايبوده ا یگرها و تنها مدافع حقوق کارکه تن انيخانم قل یرا برا یدشوار و ضد انسان طيشرا ني. همسدينامه بنو

از خانواده خواهر و  نطوريو هم ميکن یکامل م تياعالم حما زيعز لياعنه. ما از خانواده اسم اي شونديها آزاد م یتا روز چهارشنبه بازداشت ايکه معلوم شود آ ميبود که بگذار نينظرشان ا
 که: ميرساني. به اطالع منايخانم قل مانفرزند

 گرفت. ميخود را از سر خواه یو اعتراض یتيهفته آزاد نشوند، تجمعات حما نيمربوط به ما کارگران هفت تپه در ا یها یکه بازداشت یصورت در-١

 یتشکالت کارگر ارير گرفته و آن متن در اختقرا یاريبس تيتقبال و حمامورد اس ميمنتشر کرد رانياز دولت ا تياکه با موضوع شک یمتن که اند داده اطالع مستقل لکانا در ما همکاران-٢
 یم آمادگکه اعال یدوستان قيمتن ها و اسناد مختلف و از طربعد از ترجمه  یزود بهکار و سازمان ملل  یدر سازمان جهان رانياز دولت ا تيقرار خواهد گرفت. شکا یجهان یو حقوق بشر

همکارمان  یبرا یپرونده ساز هيعل زيو ن ینجات یهمکار بازنشسته آقا هيعل یو پرونده ساز انيو خانم قل یبخش ليامه بازداشت اسماعنامه به اد تيشکا نيدر ا کرده اند انجام خواهد شد. ما
 .مياعتراض کرده ا فريمحمد خن
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 ليمسا نيو مستمر ا قيدامه بازداشت دوستان ما، به طور کامل و دقکرده اند که در صورت ا یگتماس گرفته اند و اعالم آماد یمتعدد یاه رسانه که اند کرده اعالم مستقل کانال همکاران-٣
 .ميکنينها هم اعالم مآ هب قيطر نيمراتب تشکر خود را از هم هادشانشنيخواهند داد. ما ضمن استقبال از پ یرا پوشش خبر

اعتراف   لميف کي یبازداشت شدگان برا هيو آزار عل تيداده که اطالعات در حال فشار و اذداد. کانال مستقل خبر  ميبه تالشمان ادامه خواه یساز یخصوص لغو تا تپه هفت کارگران ما -٤
متهم کردن  ی. به جاکننديم شترينفرت و خشم ما را بو تنها  کننديم شتريرا ب نپخش کنند مشکل خودشا هم یکرده و هفتگ یاليرا سر یاعتراف اجبار لميفاگر  ی. حتگراستيد یاجبار

را محکوم  یاعتراف اجبار لميکرده و پخش هرگونه ف تيمشکل ماست. ما از تمام بازداشت شدگان اعالم حما یساز ی: خصوصديمشکل را حل کن ،یکارگر انيو حام ندگانيکارگران و نما
 .ميکنيم

و  یهماهنگ همکاران، ريسا ني) هستند، از هم اکنون بانيخانم قل نطوريو هم زمانيعز ليسماعها( مشخصا ا یبازداشت یر صورت عدم آزادکه خواهان ادامه تجمعات د یزيعز همکاران -٥
 را آغاز کنند.  یتيو حما یقانون ز،يتجمعات باشکوه، مسالمت آم یبرگزار یصحبت برا

 ١٣٩٧ن بهم ٣٠سه شنبه  -مختلف یاز بخش ها -ان هفت تپه از کارگر یجمع

 ان هفت تپهتوسط: کانال مستقل کارگر انتشار

  ! یفور -یاريدرخواست  -یفراخوان عموم –هفت تپه  یها یاز بازداشت تيحما یبرا یراضطرا اقدامات


