روزشمار رويدادهای کارگری در ايران – بهمن ١٣٩٧
از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران – خارج کشور
تهيه و تنظيم توسط :فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران – کﻠن
) ( ١١
مطالبات و مبارزات کارگران
شماره
رديف
١

تاريﺦ

حقوق های عقب افتاده
شهر

نام واحد

اخراج ها و تعطيلی کارخانجات و شرکت ها
تعداد
کارگران
٢

 ١بهمن٩٧

اهواز

-

٢

"""

لوشان

شهرداری

؟

٣

"""

شوش

فعال کارگری

١

٤

"""

البرز

شرکت قفلکار

؟

٥

"""

چندين شهر

اپراتورهای پستهای فﺸار قوی
برق

٣٠٠

٦

"""

انديمﺸک

پيمانکاری فضای سبز

؟

٧

"""

عسلويه

جوانان جويای کار

؟

٨

"""

نيﺸابور

شهرداری

٣٠٠

٩

"""

چندين شهر

بازنﺸستگان

؟

١٠

"""

تهران

سنديکای شرکت واحد

؟

حوادث محيط کار

شرح و مﻼحظات
صبح امروز ماموران امنيتی که برای بازداشت سپيده به خانه پدری سپيده مراجعه کرده بودند
با مقاومت مهدی قليان برادر سپيده مواجه شدند .ماموران با ضرب و شتم شديد و بدون هيچ
حکمی وی را هم به همراه سپيده بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند ) ( ١
تجمع کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به عدم پرداخت  ٨ماه حقوق برای دومين روز
ساعت  ۵۵/٢٣دقيقه امﺸﺐ پانزده ما شين پاترول!!؟ که حامل تعداد زيادی نيروی مسلح بوده
به خانه اسماعيل بخﺸی حمله ور شده واسماعيل بخﺸی را به مکان نامعلومی انتقال داده اند
با وجود اين که سه ماه از فروش اين شرکت می گذرد ،اما از محل فروش آن هنوز مﻄالبات
کارگران پرداخت نﺸده
"کﻼه زردها" مقابل وزارت نيرو جمع شدند/چرا چارت خالی برای استخدام ما در نظر
نميگيرند؟وضع استخدامی خود شده اند ،آنها ميگويند  ۴١١٠نفر در سراسر کﺸور هستيم که
عليرغم پيگيريهای متعدد ،هنوز در بﻼتکليفی به سر ميبريم
اعتصاب کارکنان پيمانکاری فضای سبز انديمﺸک مقابل فرمانداری اين شهر /اعتراض انها به
نداشتن بيمه و عدم دريافت حقوق بعد از هﺸت ماه
تجمع جوانان جويای کاربا مسدود کردن در ورودی و بازداشت تعدادی از آنها توسط نيروی
سرکوبگر انتظامی در عسلويه
مقاومت کارگران دربرابر تبديل قرارداد دائمی به موقت/نگرانيها ادامه دارد .هر يک از
کارگران بابت حق سنوات و اضافهکاری تا  ٣٠ميليون تومان از شهرداری طلبکارند.
صدها بازنﺸسته ؛ بار ديگر مقاوم و استوار برحق خود پای کوبيدند :تا حق خود نگيريم ؛ از
پای نمی نﺸينيم ۴٠ .سال وعده و وعيد داديد؛ ديگر تحمل نمی کنيم
طی بيانيه ای به نقد و افﺸای اهداف "طراحی سوخته" پرداخته و آن را محکوم نموده ) ( ٢

روزشمار رويدادهای کارگری در ايران – بهمن ١٣٩٧

٢
شماره
رديف
١١
١٢

تاريﺦ

شهر

 ١بهمن ٩٧
"""

تهران
قزوين  -البرز

نام واحد
گروه اتحاد بازنﺸستگان
بيمارستان رحيميان

تعداد
کارگران
؟
٦٠

١٣
١٤

"""
"""

شوشتر
شهريار

شرکت نئوپان کارون
کارگر آتش نﺸانی

٤٠
١

١٥
١٦

"""
"""

بهبهان
خارج کﺸور

پاﻻيﺸگاه بيد بلند خليج فارس
نهادهای همبستگی ...

؟
؟

١٧
١٨

"""
""٢

خارج کﺸور
آبادان

اتحاد بين المللی
آتش نﺸان ها

؟
؟

١٩

"""

تهران

بازنﺸستگان

؟

٢٠

"""

تهران

پيمانکاران شهرداری

؟

٢١

"""

کرج

بيمارستان خمينی

٣٠٠

٢٢

"""

بروجرد

شهرداری

؟

٢٣

"""

ورامين

چرمﺸهر

٣

٢٤

"""

عسلويه

پتروشيمی پارس

؟

٢٥

"""

انديمﺸک

کارکنان فضای سبز

؟

شرح و مﻼحظات
فردا  ٢بهمن در مقابل وزارت کار و رفاه گرد هم می آييم .قرار ما ساعت ١٠
فعاليت تنها بيمارستان شهر صنعتی البرز با دستکم  ۶٠پرسنل متوقﻒ شد :دستمزد پرسنل
بيمارستان از  ٢ماه تا  ٢سال پرداخت نﺸده است و کادر درمانی مﻄالبات مزدی معوقه دارند.
چهل کارگر اين کارخانه بعلت اتمام مواد اوليه و پايان قرارداد به صورت جمعی اخراج شدند
زرتﺸت احمدی راغﺐ که با لباس آتشنﺸانی و در اعتراض به اخراجش از کار به دليل
کفعاليتهای مدنی و حمايتهايش از زندانيان سياسی ،با شعارهای :اعتراض حق من است،
آزاديخواهی جرم نيست ،کارم را پس می گيرم و ظلم را نمی پذيرم ،جلوی فرمانداری شهريار
رفته بود بازداشت شد و بعد از چند ساعت بازجويی آزاد شد..
اعتصاب و تجمع کارگران
دژخيمان شکنجه گر جمهوری اسﻼمی سرمايه درايران ،با يورشی وحﺸيانه بارديگر افسار
گسيختند! ) ( ٣
)  ( ٤نمايش "طراحی سوخته" و بازداشت اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان را محکوم می کنيم
دستمزد آتش نﺸانان آبادانی پرداخت نﺸد؛ مقابل فرمانداری تجمع کردند .آنها از مهرماه ،مزدی
دريافت نکرده اند و حق بيمه آنها حدودا  ١١ماه است به تاخير افتاده است
گزارشی از تجمع امروز بازنﺸستگان در تهران در برابر وزارت کارخيابان آزادی .زنان در
صﻒ مقدم اين تظاهرات بودند .با شعار :شکنجه ،مستند ،ديگر اثر ندارد! مجلس ،دولت ،بس
است فريﺐ ملت! ) ( ٥با
جمعی از پيمانکاران شهرداری در اعتراض به عدم پرداخت مﻄالباتﺸان از سوی شهرداری،
در مقابل شورای شهر تجمع کردند
کارکنان اين بيمارستان مدتها است در اعتراض به حدود يکسال حقوق معوقه خود دست به
تجمع میزنند .سرانجام بيمارستان به مبلغ  ١٢٠ميليارد تومان فروخته شد که برابر کل بدهی
بيمارستان از جمله به کارکنان است!
چهارمين روز متوالی از تجمع کارکنان شهرداری بروجرد روبروی درب شهرداری مرکزی .
در اعتراض به عدم دريافت  ٩ماه حقوق عقﺐ مانده خود تجمع اعتراضی بر پا داشتند.
سقوط سه کارگردر ديﮓ بخار .در اين حادثه يک نفر مصدوم ودونفر جان باختند.
شماری از کارگران اخراج شده اين شرکت که طی دو روز اخير در اعتراض به اخراج خود ا
دست به تحصن زده بودند؛ توسط نيروهای انتظامی بازداشت شدند .اين کارگران در مقابل
ساختمان مديريت کار و خدمات اشتغال اين شرکت با مسدود کردن درب ساختمان اعتراض
خود را به گوش مسئولين رساندند و در پی آن توسط نيروهای انتظامی بازداشت شدند.
جمعی از کارکنان فضای سبز انديمﺸک در اعتراض به نداشتن بيمه و تعويق حقوق هﺸت
ماهه مقابل فرمانداری اين شهرستان تجمع کردند.
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٣
شماره
رديف
٢٦

تاريﺦ

شهر

نام واحد

 ٢بهمن ٩٧

البرز -قزوين

شرکت قفلکار

٢٧
٢٨

""٣
"""

اهواز
مريوان

نﺸريه گام
شهرداری

٢٩

"""

بجنورد

کﺸتارگاه

شرح و مﻼحظات

تعداد
کارگران
اين شرکت حدودا  ٣ماه است که به مبلغ  ٢ميليارد و  ١٠٠ميليون تومان فروخته شده و مبلغ آن
؟
در حساب سپرده دادگستری ميباشد ولی به دليل کارشکنی های مختلﻒ از سوی سازمان تامين
اجتماعی و بانک ملی قزوين کارگران تا کنون موفق به وصول مبلغی از آن نﺸده اند.
اطﻼعيه ی نﺸريه گام درباره طراحی از پيش سوخته ) ( ٦
؟
تجمع نيروهای شهرداری با پهن کردن سفره های خالی مقابل ساختمان شهرداری در اعتراض
؟
به پرداخت نﺸدن  ٦ماه حقوق و مزايا وارد سومين روز شد .
؟
کارگران کﺸتارگاه بجنورد دراعتراض به نداشتن قرارداد وعدم پرداخت مﻄالبات مبنی
بربخﺸی از حقوق دی ماه ونيزمبالغی از سال،٩٥برای چند ساعتی دست به اعتصاب زدند.

٣٠

"""

بيجار

شهرداری

؟

 ٤تا٥ماه حقوق کارگران شهرداری بيجارپرداخت نﺸده است .و چند روز است که در اعتصاب
هستند.مسئولين شهری نه تنها به مﻄالبه و اعتراض کارگران اهميتی نداده اند ،بلکه به بالکوت
و سانسور خبری آن پرداخته اند.

٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥

"""
"""
"""
"""
"""

آبادان
خمينی شهر
ورامين  -چرمﺸهر
قم
اهواز

شهرداری
کار ساختمانی
شهرک صنعتی
کارخانه توليد کننده موادشيميايی
خانواده سپيده قُليان

٢٠٠٠
٢
٣
١
؟

٣٦

"""

لوشان

شهرداری

؟

پرداخت بخﺸی ازحقوق وحق بيمه معوقه جمعی از کارگران پس از تجمعات اعتراضی سريالی
ريزش ديوار و مصدوميت  ٢کارگر
سقوط  ٣نفر در ديﮓ بخار در چرمﺸهر ورامين ٢/نفر جان باختند
مصدوميت يک کارگر  ٣٢ساله به علت سقوط به داخل يک مخزن  ١٢متری
خانواده سپيده قليان به دليل مصاحبه هايی که درباره فرزندانﺸان انجام داده اند" ،به شدت تحت
فﺸار نهادهای امنيتی هستند" ،و تهديد شده اند .سپيده قليان در تماس کوتاهی به خانواده اش
اطﻼع داده که در اداره اطﻼعات اهواز نگهداری می شود
ادامه اعتصاب واعتراضات کارگران شهرداری لوشان دراعتراض به عدم پرداخت٧ماه حقوق
وچندين ماه حق بيمه

٣٧

"""

گندمان

شهرداری

؟

٣٨

"""

بروجرد

شهرداری

؟

٣٩

"""

شادگان

شهرداری

؟

٤٠

"""

چندين شهر

اپراتورهای پستهای فﺸارقوی
برق )کﻼه زردها(

؟

٤١

"""

تهران

بازنﺸستگان

؟

ما از سال ٩۵به بعد مقداری از حقوق و عيدی و سنوات و پاداش هامون رو ندادن و خيلی
راحت ميگن نميديم )(٧
برای پنجمين روزمتوالی،کارگران شهرداری بروجرد به اعتصاب وتجمعﺸان دراعتراض به
عدم پرداخت ٩ماه حقوقﺸان ادامه دادند.
تجمع جمعی از كارگران فضای سبز و خدمات شهردارى شادگان در اعتراض به عدم پرداخت
حق بيمه و حقوق معوقه  ٢ماه اخير مقابل شهرداری
در پی تجمع روز دوشنبه مقابل وزارت نيرو ،سازمان توانير و نمايندگان اپراتورهای پستهای
فﺸارقوی برق ،توافقنامهای امضا کردند .در اين توافقنامه ،چند و چون جذب و تبديل وضعيت
کﻼهزردها با استفاده از چارتهای خالی وزارت نيرو مﺸخص شده است .آزمون لغو شد
ساعت  ١١٠٠امروز تجمعی از بازنﺸستگان در مقابل مجلس در اعتراض به پاسخ نگرفتن در
مورد مﻄالبات شان شکل گرفت
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٤
تاريﺦ

شهر

نام واحد

٤٢

 ٣بهمن ٩٧
"""

شوشتر
استان البرز

کارخانه نئوپان
بازنﺸستگان و شاغلين فرهنگی

تعداد
کارگران
؟
؟

شماره
رديف

٤٣
٤٤
٤٥
٤٦

"""
"""
"""
""٤

شهرآباد  -بردسکن
ساوه – کاوه
مﺸهد
خرم آباد

معدن ...
سرويس کارگران دو شرکت
ساختمان نيمه تمام
معلمان

١
١١
١
؟

٤٧

"""

چندين شهر

معلمان

؟

٤٨
٤٩

"""
"""

کرمانﺸاه
استان البرز

فرهنگيان
فرهنگيان

؟
؟

٥٠
٥١

"""
"""

اردبيل
اصفهان

معلمان
معلمان و فرهنگيان

؟
؟

٥٢

"""

خرم آباد

معلمان و فرهنگيان

؟

٥٣

"""

چندين شهر

کولبران

٢٠٠٠

٥٤

"""

شوش

بازنﺸستگان نيﺸکر هفت تپه

؟

شرح و مﻼحظات
تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده شرکت نئوپان کارون مقابل فرمانداری شوشتر
ما بازنﺸستگان و شاغلين فرهنگی استان البرز مانند ديگر همراهان خود در سراسر کﺸور در
اعتراض به عدم دسترسی به درمان فراگير و کار آمد و همچنين حقوق های چندين برابر زير
خط فقر ،در اعتراض به خصوصی سازی ها و غارت منابع مردم و در اعتراض به بازداشت
ها و صدور احکام غير موجه برای فعالين صنفی و اجتماعی ،متحد و هم بسته در کنار هم
تجمع خواهيم داشت .مسوﻻن بايد پاسخگو باشند .زمان وعده های فريبکارانه ديگرسپری شده
است .ديدار ما ۴ :بهمن ساعت  ١٠صبح اداره کل آموزش و پرورش استان البرز -کرج –
عظيميه _اتحاد سراسری بازنﺸستگان ايران _شورای بازنﺸستگان ايران.
قﻄع دست يک کارگر جوان حين کار
مصدوميت  ١١کارگر به علت تصادف دو مينی بوس سرويس کارگران
مصدوميت شديد کارگر ميانسال براثر سقوط به داخل چاله آسانسور
جمعی از معلمان و فرهنگيان خرم آباد در اعتراض به برآورده نﺸدن مﻄالبات خود ،اقدام به
برگزاری تجمع اعتراضی کردند
جمعی از معلمان و بازنﺸستگان فرهنگی در شهرهای مختلﻒ از قبيل اصفهان ،کرج ،کرمانﺸاه
و اردبيل به ادارات کل آموزش و پرورش مراجعه کردند .معلمان مﻄرح کردند:بيمه تکميلی
فعلی ناکارآمد است /بيست درصد افزايش حقوق برای سال آينده کافی نيست
تجمع فرهنگيان درمقابل اداره آموزش وپرورش باشعارمعيﺸت منزلت حق مسلم ماست )(٨
شکل گيری تجمع اعتراضی فرهنگيان در البرز .درود بر البرزی های شجاعﻄنين شعار :
فﻼکت ،تورم  ،گرانی /جواب بده روحانی در تجمع فرهنگيان استان البرز
تجمع اعتراضی معلمان در اعتراض به وضعيت اسفناک معيﺸت معلمان و بی کيفيتی أموزش
جمعی از معلمان و فرهنگيان اصفهان در اعتراض به برآورده نﺸدن مﻄالبات خود ،اقدام به
برگزاری تجمع اعتراضی کردند.با شعار :آموزش رايگان ،حق فرزند ايران ) ( ٩
جمعی از معلمان و فرهنگيان اصفهان در اعتراض به برآورده نﺸدن مﻄالبات خود ،اقدام به
برگزاری تجمع اعتراضی کردند
بيش از دو هزار نفر با امضا کردن يک نامه خواستار توقﻒ کﺸتار کولبران کرد در مناطق
مرزی استانهای کردستان ،آذربايجان غربی ،کرمانﺸاه ،و ايﻼم از سوی نيروهای مرزبانی و
سپاه پاسداران شدند.در بخﺸی از اين نامه آمده است» :کولبران نه تنها قاچاقچی نيستند ،بلکه از
روی ناچاری ،نبود شغل ،فقر مﻄلق ،و صرفا جهت امرار معاش ،تن به کار سخت و
غيرانسانی کولبری در شرايط بسيار خﻄرناک کوهستانی مناطق مرزی دادهاند .اگر دولت آنان
را قاچاقچی میداند ،چرا با صدور کارت کولبری ،کولبری را به رسميت شناخته است؟«
تجمع و اعتراض کارگران بازنﺸسته در شرکت نيﺸکر هفت تپه جهت دريافت مﻄالبات خود
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٥
شماره
رديف
٥٥

تاريﺦ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران
؟

 ٤بهمن ٩٧

مريوان

شهرداری

٥٦
٥٧

"""
"""

آبادان
چندين شهر

جوانان بيکار
معلمين

؟
؟

٥٨

""٥

دورود

کارخانه فارسيت

٣٤

٥٩

"""

شوش

فعال کارگری

١

٦٠

"""

شوش

مجتمع نيﺸکر هفت تپه

؟

٦١

"""

تهران

فعال کارگری

١

٦٢
٦٣

"""
""٦

تهران – حکيميه
مﺸهد

کار ساختمانی
شرکت اتوبوسرانی سيرطوس

١
؟

٦٤

"""

اهواز

قﻄار شهری )شرکت کيسون(

؟

٦٥

"""

بروجرد

شهرداری

؟

شرح و مﻼحظات
کارگران شهرداری مريوان روبروی  ،ساختمان شهرداری اين شهر ،برای چهارمين روز
متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان تجمع اعتراضی برپا کردند و سفره
خالی شان را در خيابان گستردند
تجمع جوانان در خيابان اميری آبادان در اعتراض به بيکاری و گرانی
به دنبال فراخوان های قبلی ،تعدادی از معلمين شاغل و بازنﺸسته در چندين شهر تجمع های
اعتراضی برپا کردند .شعارهای صنفی ،دموکراتيک و سياسی در اين تجمع ها تواما به گوش
می خورد .آزادی معلمان و کارگران زندانی ،اعتراض به شکنجه و مستندسازی که در قالﺐ
شعارهای مختلفی فرياد می شد ،در کنار مﻄالبات هميﺸگی فرهنگيان از جمله آموزش رايگان،
پايان دادن به کاﻻيی سازی آموزش ،بهبود وضعيت معيﺸتی معلمان شاغل و بازنﺸسته و
اعتراض به فقر ،تورم و گرانی عمده ی خواست های فرهنگيآن کﺸور را در تجمع های امروز
تﺸکيل می داد .اين تجمع ها امروز از جمله در شهرهای اصفهان ،کرج ،کرمانﺸاه ،اردبيل،
خرم آباد برگزار شد.
جمعی از کارگران پيمانی کارخانه »فارسيت درود« در استان لرستان که در سال  ٩۴نامه
بازخريدی آنان زده شده ،امروزمقابل کارخانه تجمع کرده و خواهان بازگﺸت به کار و پرداخت
معوقات خود هستند.
اخيرا ً دادسرا در ارتباط با پرونده غير امنيتی علی نجاتی که به اتهام اخﻼل در نظم عمومی
تﺸکيل شده ،قرار بازداشت را از  ۴٠ميليون تومان به وثيقه  ۵٠ميليون تومانی تبديل کرده
اعتصاب و تجمع بخﺸهايی از کارگران نيﺸکر هفت تپه دراعتراض به ادامه بازداشت اسماعيل
بخﺸی و پخش مستند ساختگی صدا و سيما
با گذشت نزديک به يک ماه و نيم از بازداشت بهنام ابراهيم زاده ،اين فعال کارگری کماکان در
بازداشت به سر می برد .در تاريخ  ٢٩ديماه قرار وثيقه وی صادر شده است با اين حال در پی
مراجعه خانواده ابراهيم زاده مسئولين تاکنون از قبول وثيقه و آزادی وی جلوگيری کرده اند.
فوت يک کارگر  ٤٣ساله به علت ريزش آوار هنگام گودبرداری
اعتصاب شرکت اتوبوس رانی بخش خصوصی سير طوس ماندگار ،برای چندمين بار در
اعتراض به پرداخت نﺸدن يارانه دولتی دست به اعتراض زدند.
برای يازدهمين روز در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها مﻄالبات با تجمع مقابل ساختمان قﻄار
شهری  ،خواستار ديدار با رئيس سازمان قﻄار شهری شدند .پس از رايزنیها مقرر شد تا
پايان بهمن ماه برابر با دو حقوق از مﻄالبات معوقه پرداخت شود.اما کارگران گفتند:
اعتراض ما همچنان باقيست و در صورت محقق نﺸدن وعده ها  ،اعتراض خود را به محل
کارگاه پروژه خواهيم برد.
کارگران شهرداری بروجرد دومين هفته اعتصابﺸان در اعتراض به عدم پرداخت ٩ماه حقوق
را با تجمع مقابل فرمانداری بروجرد آغاز کردند.
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٦
شماره
رديف
٦٦

تاريﺦ

شهر

نام واحد

 ٦بهمن ٧٩

شوش

مجتمع نيﺸکر هفت تپه

٦٧

"""

دانمارک

٦٨

"""

مريوان

رهبران احزاب وسازمانها و
نمايندگان پارلمان
شهرداری

٦٩
٧٠

تعداد
کارگران
؟
؟
؟

"""
"""

سرابله
اراک

کانال فاضﻼب شهری
-

١
١

٧١

"""

سردشت

کولبران

١

٧٢

""٧

انديمﺸک

دادستانی

١

٧٣

"""

اهواز

قﻄار شهری )شرکت کيسون(

؟

٧٤

"""

سروآباد

شهرداری

٤٧

٧٥

"""

خمين

رانندگان تاکسی

؟

٧٦

""٨

بجنورد

کارخانه سيمان

؟.

٧٧

"""

تهران – فرمانيه

کار ساختمانی

٢

شرح و مﻼحظات
احضار تعدادی از کارگران مجتمع نيﺸکر هفت تپه وبازداشت محمد خنيفرازطرف اداره
اطﻼعات شوش
شماری از سازمانها  ،رهبران اتحاديه ها و نمايندگان پارلمان دانمارک به دستگيری اسماعيل
بخﺸی و سپيده قليان اعتراض کردند
شﺸمين روز تجمع کارگران شهرداری مريوان در اعتراض به معوقات مزدی  ٦ماهه خود .
تهديد کارگران اعتصابی شهر مريوان توسط رئيس حراست شهرداری و شورای اسﻼمی  .ما
حقمان را ميخواهيم .تهديد و رعﺐ و وحﺸت چرا؟
مجروحيت يک کارگربدنبال سقوط درکانال فاضﻼب شهری
كارگري  ۴٠ساله در حين كار در يكي از خيابانهای شهر اراك به علت سقوط يك لوله فلزي
از يك جرثقيل ،جان خود را از دست داد.
چند روز پيش جمعی از کولبران در ارتفاعات مرزی قلعه رش سردشت هدف شليک مستقيم
قرار گرفتند و در نتيجه ی شليک اين نيروها ،يک کولبر به نام »سوران محمدی«  ٢٣ساله
فرزند رسول از ناحيه ی پا زخمی شد
عليرغم نياز مبرم علی نجاتی به مراجعه به پزشك معالج خود و درمان در خارج از زندان،
دادستانی انديمﺸك با مانع تراشی از پيگيري روند درمان اين كارگر عضو سنديكای کارگران
نيﺸكر هفت تپه جلوگيری مي كند.
کارگران پروژه قﻄارشهری اهواز در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت
مﻄالبات همراه با فرزندانﺸان مقابل ساختمان قﻄار شهری اهواز تجمع کردند.
برای دومين روز متوالی ،کارگران بخش خدمات شهری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها
حقوق،دراعتصاب هستند واز جمع آوری زباله ها از سﻄح شهر خودداری کردند.
جمعی از رانندگان تاکسی خمين دست به اجتماع اعتراضی مقابل فرمانداری اين شهر زدند.
تجمع کنندگان نسبت به فعاليت تاکسی های اينترنتی اعتراض داشتند و خواهان ساماندهی
درست اين شبکه جابجايی مسافران شدند
رانندگان بزرگترين کارخانه توليد سيمان ايران )سيمان تهران( چهار روز پيش در اعتراض به
پايين بودن کرايه های حمل و نقل دست به اعتصاب زدند .امروز رانندگان حمل سيمان کيسه
ای نيز به اين اعتصاب ملحق شدند و در حال حاضر تمامی رانندگان در اعتصاب به سر ميبرند
و تا رسيدن به خواسته های به حق خود از حمل بار خود داری ميکنند
مرگ دو کارگر پس از ريزش آوار در محل گودبرداری شده در خيابان فرمانيه
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٧
شماره
رديف
٧٨

تاريﺦ

شهر

نام واحد

 ٨بهمن ٩٧

دزفول

ساختمان نيمه کاره در دانﺸگاه
جندی شاپور

تعداد
کارگران
١

شرح و مﻼحظات
کارگر ساختمانی ٢٤ساله از روی داربست در طبقه سوم ساختمان به درون چاهک آسانسور
سقوط کرد که موجﺐ شکسته شدن هر دو پای وی شد.

٧٩

"""

آبدان

شهرداری

١

پاکبان آبدانانی در حال انجام خدمات شهری به خاطر برداشتن کيسه حاوی بﻄری اسيد بدون
درپوش از ناحيه دست دچار سوختگی شد.

٨٠

"""

مﺸهد

رانندگان اتوبوس

؟

٨١

"""

اهواز

دانﺸگاه علوم پزشکی جندی
شاپور

؟

٨٢

"""

اهواز

برادر سپيده قُليان

١

٨٣

"""

شوش

نيﺸکر هفت تپه

٢

٨٤

"""

بروجرد

شهرداری

؟

تجمع اتوبوس رانان دراعتراض به پرداخت نﺸدن مﻄالباتﺸان ،مقابل ساختمان شورای شهر
شکل گرفت.
جمعی از کارکنان زيرمجموعه دانﺸگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دراعتراض به عدم
پرداخت مﻄالبات از جمله پرداخت حق مناطق مرزی و به روز نﺸدن کارانه ها دست به تجمع
مقابل ساختمان مرکزی دانﺸگاه علوم پزشکی زدند.
مهدی قليان برادر سپيده قليان که صبح روز يکﺸنبه  ٣٠ديماه در منزل پدری خود بازداشت
شده بود ،با سپردن وثيقه  ١٠٠ميليون تومانی به صورت موقت آزاد شد
بدنبال اعتصاب در اعتراض به بازداشت مجدد اسماعيل بخﺸی و خبر حضور اسد بيگی در
شرکت  ،اداره اطﻼعات شوش تعدادی از کارگران را احضار و مورد بازجوئی قرار داد .از
جمله احضار شدگان محمد خنيفر و ايمان اخضری از نماينده های مجمع کارگری بودند  .ايمان
اخضری آزاد گرديده و در محل شرکت ديده شده ،اما محمد خنيفر به مکان نامعلومی منتقل شده
است ولی سپس با وثيقۀ  ٥٠٠ميليون تومانی آزاد شده است .
کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت ٩ماه حقوق به اعتصابﺸان ادامه دادند
ومقابل فرمانداری ويژه اجتماع کردند.

٨٥

"""

اهواز

قﻄار شهری )شرکت کيسون(

؟

کارگران به تجمعﺸان مقابل ساختمان قﻄار شهری اهوازبرای دستيابی به مﻄالباتﺸان ادامه
دادند .هفته گذشته  ٢ماه حقوق و روز گذشته نيز  ٢ماه حقوق ديگررا پرداخت کرده اند که
معوقات کارگران تا مهرماه سال  ٩٦پرداخت شده ولی هنوز  ١٥ماه ديگر طلﺐ دارند!

٨٦

"""

دشتستان

؟

کارگران پيمانی آب و فاضﻼب روستايی دشتستان دراعتراض به عدم پرداخت  ٣ماه حقوق
شان دست ازکارکﺸيده ودرمحوطه اين اداره تجمع کردند .و پيمانکار نيز به اين موضوع
توجهی ندارد .عﻼوه بر اين عيدی و مرخصی پايان سال و سابقه سنوات که اين مرخصی و
سنوات خود هر کدام يک پايه حقوق محسوب می شوند.

٨٧

"""

شوش

١

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

اداره آب و فاضﻼب روستايی

نيﺸکر هفت تپه
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٨
شماره
رديف
٨٨

تاريﺦ

شهر

نام واحد

 ٨بهمن ٩٧

باغملک

مربيان پيش دبستانی

٨٩

"""

کورائيم

شهرداری

٩٠

"""

مريوان

تعداد
کارگران
؟

شرح و مﻼحظات
در اعتراض به عدم جذب به صورت نيروی حق التدريسی توسط آموزش و پرورش و وعده
های توخالی ،مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

؟

کارگران شهرداری کورائيم در استان اردبيل اعتراضﺸان را نسبت به عدم پرداخت ٤ماه حقوق
 ٦،ماه حق اضافه کاری وچندماه حق بيمه ،رسانه ای کردند.

؟

خاتمه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران شهرداری مريوان پس ازيک هفته بدنبال وعده
قﻄره چکانی پرداخت مﻄالباتﺸان

٩١

""٩

تهران

رانندگان وانت بار

؟

٩٢

"""

رشت

کﺸتارگاه پرندک خزر

١٠٠

٩٣

"""

البرز – قزوين

شرکت قفل کار

؟

٩٤
٩٥
٩٦

"""
"""
"""

کرج
کرج
لندن

فعال کارگری
فعال کارگری
عفو بين الملل

١
١
١

تعدادی از رانندگان وانتبار نسبت به عوارض ورود به طرح ترافيک و همچنين طرح زوج و
فرد مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند
کارگران با برپايی تجمع مقابل استانداری خواستار بازگﺸايی اين کﺸتارگاه و پرداخت معوقات
خود شدند .اين واحد نزديک به چهار سال است تعﻄيل شده و بيش از صد نفر از کارگران
شاغل در آن از کار اخراج شده اند و حقوق و مزايای هيچکدام تاکنون پرداخت نﺸده است
کارگران معترض در تجمع خود مقابل دادگستری بر روی بنری خواسته خود را توجه به
مﺸکﻼت معيﺸتی و تسريع در تعيين مﻄالبات ،از مبلغ حاصل از فروش شرکت اعﻼم کردند
پروين محمدی فعال کارگری و نايﺐ رييس اتحاديه آزاد کارگران بازداشت شد
جعفر عظيم زاده ،فعال کارگری بازداشت شد
عفو بين الملل با صدور اطﻼعيه ای خواستار "اقدام فوری" در مقابله با "خﻄر شکنجه مجدد
اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان ،شده است
نمايندگان چند تﺸکل بين المللی کارگری در دفاع از آزادی کارگران زندانی در ايران ،مقابل
سفارت ايران در لندن حضور يافتند
کارگران شهرداری زرآباد واقع در شهرستان کنارک سيستان و بلوچستان از  ٧ماه مﻄالبات
مزدی پرداخت نﺸده خود خبر دادند.اين کارگران که در بخﺸهای مختلﻒ خدماتی و فضای سبز
مﺸغول به کار هستند ،ميگويند :ساير مزايای مزدی آنها نيز از سه سال پيش پرداخت نﺸده
است .در عين حال حق بيمه آنها چندين ماه به تعويق افتاده است
جمعی از کارگران قﻄار شهری اهواز ،جمعی از تاکسی داران شهرستان بوکان ،و جمعی از
پرسنل تراورس انديمﺸک در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسيدگی به مﻄالبات خود شدند
کارگران به علت عدم پرداخت دستمزدشان همچنان در اعتصابند و زباله ها در سﻄح شهر
انباشته شده اند.
سرمازدگی جان دو کولبر جوان بانه ای را گرفت.از قرار معلوم ،جسد بيجان اين دو کولبر را
در حالی در ارتفاعات نزديک بانه پيدا کرده اند که در اثر سرمازدگی به اغما فرو رفته بودند؛
اين دو کولبر قبل از رسيدن به بيمارستان جان باختند

شهرداری

؟

٩٧

"""

لندن

٩٨

"""

زرآباد – کنارک

نمايندگان تﺸکلهای بين المللی
کارگری
شهرداری

؟

٩٩

"""

چند شهر

چند واحد توليدی و خدماتی

؟

١٠٠

"""

مريوان

شهرداری

؟

١٠١

"""

بانه

کولبران

٢
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٩

تاريﺦ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران
؟

شماره
رديف
١٠٢

 ١٠بهمن ٩٧

سی سخت

شهرداری

١٠٣

"""

تهران

پرستاران

؟

١٠٤

"""

انديمﺸک

راه آهن

؟

١٠٥
١٠٦

"""
"""

اهواز
بوکان

شرکت مترو)پيمانکاری کيسون(
رانندگان تاکسی

٢٠٠
؟

١٠٧

" "١١

تبريز

ماشين سازی

؟

١٠٨

"""

اهواز

گروه ملی فوﻻد اهواز

؟

١٠٩

"""

دشت مغان

کﺸت و صنعت و دامپروری مغان

٢٠٠٠

١١٠

"""

سنندج

فعال کارگری

١

١١١

"""

تهران

جمعی از زندانيان سياسی و
فعالين مدنی

؟

شرح و مﻼحظات
بخش زيادی از مﻄالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری سی سخت تقريبا از ابتدای
شهريور ماه سال جاری تا آبان ماه پرداخت شده و در حال حاضر دو ماه معوقات مزدی )آذر و
دی ماه( طلﺐ دارند .براساس مصوبه هيات دولت ،قرار بود تمامی افرادی که زير  ٣ميليون
تومان حقوق ميگيرند ،مﺸمول دريافت بسته حمايتی شوند ،ولی کارگران شاغل در اين
شهرداری که حداقل مزد را دريافت ميکنند ،از اين بسته حمايتی محروم مانده اند
عﻼرغم اين که طبق قانون مدت زمان ضروری برای بازنﺸستگی زودهنگام درکارهای سخت
 ٢٠سال است ،اما برخی شعﺐ تآمين اجتماعی از پرستاران  ٢٥سال سابقه کارمﻄالبه ميکنند!
جمعی از پرسنل راه آهن در اعتراض به عدم پرداخت ۴ماه مﻄالبات مزدی خود دست به تجمع
زدند .آنها در اين تجمع ،بنری در دست خود گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود» :ما
پرسنل راه آهن )شرکت تراورس( بعد از حدود ٢٠سال کار هنوز با قرارداد يک ماهه آزمايﺸی
کار ميکنيم۴،ماه حقوق نگرفته ايم ،ازسال  ٩٣بيمه نداريم .نان نداريم به فريادمان برسيد«
استمرار اعتراض کارگران متروی اهواز به  ١٨ماه مزد معوقه
در اعتراض به کم کاری تاکسيرانی و عدم رسيدگی به مﺸکﻼت رانندگان در مقابل اداره
تاکسيرانی دست به اعتراض زدند.
وضعيت کارخانه ماشين سازی تبريز نگران کننده است .خريدار کارخانه در زندان به سر
ميبرد و برای پرداخت حقوق کارگران اين مجموعه بخﺸی از اموال فروخته شده .
کارگران گروه ملی فوﻻد بار ديگر  ،در مقابل فرماندی برای ازادی بی قيد و شرط همکاران
بازداشت شده خود اعتراض نمودند…..
وعده تبديل قرارداد  ١۵٠٠کارگر پيمانکاری و شرکتی کﺸت و صنعت مغان به قرارداد
مستقيم .ضمنا ً اين شرکت که بيش از  ٤هزار ميليارد تومان لرزش داشته به قيمت ١٨٥٠
ميليارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده!
زانيار دباغيان فعال کارگری جهت رسيدگی به پرونده اش به شعبه دوم کيفری  ١٠٢دادگاه
سنندج احضار شده است .دادگاه او قرار است روز  ٢٣بهمن ماه برگزار شود .زانيار دباغيان
به دنبال آخرين دستگيری به مدت  ٧٠روز تحت نامناسﺐ ترين شرايط و شکنجه های روحی و
جسمی در سلوهای انفرادی محبوس بوده است
جمعی از زندانيان سياسی و فعاﻻن مدنی در نامه ای پخش اعترافات اجباری را محکوم کردند.
در اين نامه آمده است" :جمهوری اسﻼمی با ساخت سناريوی طراحی سوخته سعی دارد که با
اعﻼم اينکه اشخاص بازداشتی اعترافاتی عليه خود و ديگران داشته اند ،روحيه و ريﺸه مبارزه
طلبی در اين افراد را بخﺸکاند .از اين رو برآن شديم به عنوان انسانهايی که با اين رفتار غير
انسانی جمهوری اسﻼمی آشنا هستيم ،اعﻼم کنيم ،اين رفتار قرون وسﻄايی چيزی از ارزش
انسانی و حمايت جامعه از اين اشخاص کم نمی کند“.
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١٠
تاريﺦ

شهر

نام واحد

شماره
رديف
١١٢

 ١٢بهمن ٩٧

شوش

فعال کارگری

١١٣

"""

کرج

فعال کارگری

١

١١٤

" " ١٣

دزفول  -اهواز

فعال کارگری

١

١١٥

"""

اهواز

قﻄار شهری )شرکت کيسون(

؟

حال اسماعيل بخﺸی بسيار وخيم شده است و با اين وجود دادستانی دزفول و اداره اطﻼعات
اهواز برای تحت فﺸار قرار دادن او و خانواده اش از آزاد کردن بخﺸی امتناع ميورزند
هيجدهمين روز تجمع کارگران دراعتراض به عدم پرداخت  ١٦ماه حقوقﺸان

١١٦

"""

بروجرد

کارخانه سامان کاشی

؟

١١٧

"""

کارون و باوی

فرهنگيان

؟

به رغم وعده های داده شده درخصوص پرداخت مﻄالبات مزدی ،درحالی که مﻄالبات برخی
از آنها از مرز  ۴۴ماه نيز گذشته و برخی ديگر تا سقﻒ  ٢٠سال سنوات مﻄالبات دارند ،هنوز
در بﻼتکليفی به سر می برند .کارخانه از فروردين سال  ٩۴که اعﻼم ورشکستگی شده ،هنوز
مﻄالبات کارگران را نداده است
جمعی از فرهنگيان شهرستان کارون وباوی دراعتراض به عدم پرداخت حق مناطق جنگی
مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در اهواز تجمع کردند.

١١٨

" " ١٤

گچساران – دوگنبدان

سد چمﺸير

١٠٠٠

کارگران پروژه نيروگاه و سد چمﺸير در اعتراض به عدم پرداخت  ١٢ماه مﻄالباتﺸان دست به
تجمع مقابل فرمانداری گچساران،زدند.

١١٩
١٢٠

"""
"""

اهواز
تهران

قﻄار شهری )شرکت کيسون(
کارگاه ساعت سازی

؟
٧

ادامه سريال تجمعات اعتراضی کارگران پس از  ٢٢روز نسبت به عدم پرداخت مﻄالباتﺸان
سوختگی هفت کودک کار وکارگرجوان درحادثه آتش سوزی کارگاه ساعت سازی

١٢١

"""

خوی

شبکه فاضﻼب

١

کارگر  ٤٥ساله شبکه فاضﻼب اين شهرستان بر اثر افتادن در کانال حفاری پروژه کانال کﺸی
بيمارستان جان خود را از دست داد.

١٢٢

"""

مبارکه

١

يک کارگر بدليل گيرکردن بين دو واگن حين کار،جانش را ازدست داد.

١٢٣

" " ١٥

انديمﺸک

راه آهن زاگرس

؟

١٢٤

"""

خرم آباد

رانندگان تاکسی

؟

١٢٥

"""

چابهار

سد کهير  -شرکت جهان کوثر

؟

کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس انديمﺸک در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه
خود در اعتصاب هستند.
رانندگان تاکسی شخصی و اينترنتی در خرمآباد با تجمع در ميدان  ٢٢بهمن اين شهر دست از
کار کﺸيده و اعتصاب کردند .اين تجمع و اعتصاب در اعتراض به به پايين بودن درآمد،
مسافربرهای شخصی و تاکسیهای اينترنتی میباشد
اعتراض کارگران سد کهير نسبت به عدم پرداخت  ١۵ماه دستمزد در نامهای سرگﺸاده .اين
کارگران هﺸت ماه پيش نيز خواهان دريافت دستمزد معوقه خود بودهاند که کارفرما چندين
کارگر را به علت برگزاری تجمعی اعتراضی اخراج و بقيه را تهديد به اخراج کرده بود.

ايستگاه راه آهن فوﻻد مبارکه

تعداد
کارگران
١

شرح و مﻼحظات
ديدار جمعی از کارگران ،با علی نجاتی ،عضو هيئت مديره سنديکای کارگران نيﺸکر هفت
تپه ،که جهت معالجه پزشکی در خارج از زندان ،در مرخصی استعﻼجی به سر می برد
بهنام ابراهيم زاده عليرغم صدورقرار وثيقه برايش بتاريخ٢٩دی ماه وآمادگی خانواده اش برای
توديع بدليل کارشکنی مقامات قضايی ،کماکان دربازداشت بسرميبرد.
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١١
شماره
رديف
١٢٦

 ١٦بهمن ٩٧

احمدآباد  -هرمزگان

نيروهای تراورس

١٢٧

"""

تبريز

پروژه ساخت مجتمع آيسان

؟

١٢٨
١٢٩

"""
"""

دزفول
تهران

ساختمان نيمه کاره
سنديکای شرکت واحد

٤
١

١٣٠

"""

تهران

سنديکای شرکت واحد

؟

١٣١

"""

شوش

نيﺸکر هفت تپه

١

"""

تهران

١٣٢

تاريﺦ

شهر

نام واحد

بازنﺸستگان گمرک

تعداد
کارگران
؟

٤٠٠٠

١٣٣
١٣٤

"""
"""

شوش
نورآباد  -ممسنی

نيﺸکر هفت تپه
شهرداری

١
؟

١٣٥

"""

آبژدان-انديکا-خوزستان

شهرداری

؟

١٣٦
١٣٧

"""
"""

توحيد – خرد اول
مﺸهد

شهرداری
کارخانه گندم دشت

٢٣
١٥٠

شرح و مﻼحظات
کارگران در اعتراض به عدم دريافت  ٤ماه حقوق و همچنين عدم دريافت مزايای عيدی و
پاداش تا آخر اسفند ماه ،تجمع کردند.
جمعی از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع چند منظوره اداری ،تجاری و تفريحی
آيسان  ،در اعتراض به هفت ماه حقوق معوقه تجمع اعتراضی بر پا نمودند.
بر اثر ريزش سقﻒ يک ساختمان در حال احداث چهار کارگر جوان ساختمانی مصدوم شدند.
امروز دادگاه تجديدنظرداودرضوی عضوهيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد درشعبه
٣۶دادگاه انقﻼب برگزارگرديد .آقای صالح نيکبخت وکيل اين عضوسنديکا ،ضمن رداتهام
اجتماع وتبانی  ،ازفعاليت های سنديکايی رضوی دفاع کردند و شرکت درمراسم اول ماه مه و
پيگيری مﻄالبات مسکن و حداقل دستمزد را خﻼف قوانين ندانسته وازدادگاه تبرئه موکلﺸان را
خواستارشدند .داودرضوی دردادگاه بدوی ازسوی شعبه ٢۶دادگاه انقﻼب به دليل فعاليت های
سنديکايی به ۵سال حبس تعزيری محکوم شده اند.
تجمع فعاﻻن سنديکای شرکت واحد تهران برای دست يابی به مسکن .براساس مذاکره ای که
بين نمايندگان کارگران معترض وعوامل وزارت تعاون واستان واتاق تعاون صورت گرفت ،
نمايندگان کارگران خواستار عزل هيئت مديره متخلﻒ تعاونی مرکزی شرکت واحد شدند که
شکواييه ای دراين خصوص دروزارت تعاون به ثبت رسيد
فرزانه زيﻼبی ،وکيل اسماعيل بخﺸی به دادسرا احضار شد .بر اساس قوانين موضوعه،
احضار وکيل به دادسرا به عنوان مﻄلع و جمع دو عنوان وکيل و مﻄلع ،مرتبط با موضوع
پرونده موکلين وی صحيح نمی باشد
جمعی از بازنﺸستگان گمرک ايران دراعتراض به تعاونی مسکن گمرک مقابل اداره کل
کاراستان تهران تجمع کردند.
سه اتهام جديد اسماعيل بخﺸی نﺸراکاذيﺐ ،فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين به مقامات
کارگران بخش خدمات شهرداری نورآباد ممسنی دراستان فارس دراعتراض به عدم پرداخت
حقوقﺸان دست به اعتصاب زدند واز جمع آوری زباله ها از سﻄح شهر خودداری کردند.
کارگران در اعتراض به پرداخت نﺸدن  ٩ماه حقوق شان اعتصاب کرده و در مقابل شهرداری
آبژدان تجمع کردند.
تجمع کارگران شهرداری توحيد در اعتراض به  ۵ماه معوقات مزدی
در چندماهه اخير به دليل عدم تخصيص سهميه آرد دچار مﺸکﻼت زيادی شده و حتی سهميه
آرد آزاد هم به اين واحد توليدی اختصاص نيافته است .در حال حاضر ١۵٠نفر بﻄور مستقيم و
۴۵٠نفر هم غيرمستقيم در کارخانه مﺸغول به کار هستند همچنين بيش از ١۵٠٠نمايندگی در
سﻄح شهر و صادرات به کﺸورهای مختلﻒ ازجمله عراق دارند که به ناچار عﻼوه بر تعديل و
در نهايت شاهد تعﻄيلی کارخانه خواهيم شد.
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١٢
تاريﺦ

شهر

نام واحد

شماره
رديف
١٣٨

 ١٧بهمن ٩٧

مﺸهد

کارخانه رينﮓ سازی

تعداد
کارگران
٩٠٠

شرح و مﻼحظات
کارگران از روز گذشته با متوقف کردن فعاليت روزانه خواستار بازبينﯽ در طرح طبقهبندی
مشاغل شدند .همچنين نسبت به تاخير  ١۵روزهای که اکنون در پرداخت دستمزد دی ماه آنها
ايجاد شده و به ميزان پرداخت سنوات و پاداش پايان خدمت خود نيز معترض هستند.

١٣٩

"""

اهواز

قﻄار شهری )شرکت کيسون(

؟

روزگذشته کارگران به س﷼ تجمعات اعتراضيشان با وعده پرداخت يک سوم مطالباتشان تا
پايان سال ازطرف مديران اين سازمان منجمله مديرعامل خاتمه دادند واز صبح روزهفدهم
بهمن ماه کاردر بخشهای مختلف اين پروژه عمرانﯽ به حالت عادی بازگشته است.

١٤٠

"""

ساوه

ﻻستيک پارس

٢

دو کارگر طبق آنچه »تحريک کارگران برای اعتراض« خوانده شد ،تعليق از کار شدند .پيش
ازاين در٢٩مردادماه امسال،اين کارگران در اعتراض به خصوصﯽ سازی اجتماع اعتراضﯽ
درکارخانه برپاکرده بودند.

١٤١

"""

استکهلم

 ٥اتحاديه بزرگ

؟

١٤٢

"""

آبژدان انديکا

شهرداری

٤٠

١٤٣
١٤٤
١٤٥

"""
"""
"""

شوش
شوش
تهران

مجتمع نيﺸکر هفت تپه
فعال کارگری
کارگاه چوب بری

؟
١
١

طی بيانيه مﺸترکی به تعرضات حمهوری اسﻼمی به حقوق اساسی کارگران اعتراض کرده و
خواهان پايان دادن به تعقيﺐ ،اذيت و آزار و شکنجه فعالين کارگری شدند
کارگران دستکم  ٨ماه دستمزد پرداخت نﺸده دارند .جدا از دستمزد ،عيدی سال گذشته اين
کارگران نيز بعد از گذشت  ١١ماه از سال هنوز پرداخت نﺸده است
کارگران نيﺸکر هفت تپه هنوز حقوق های آذر و دی ماه خود را دريافت نکردند.
تفهيم  ٣اتهام جديد به اسماعيل بخﺸی :نﺸر اکاذيﺐ ،فعاليت تبليغی عليه نظام وتوهين به مقامات
يک کارگر٢٠ساله حين جابهجايﯽ الوار،زير پالتها گرفتار شد و جانش را ازدست داد.

١٤٦
١٤٧

"""
"""

دزفول
دزفول

کار ساختمانی
کار ساختمانی

٤
٢

١٤٨

" " ١٨

تهران

سنديکای شرکت واحد

؟

١٤٩

"""

تهران

فعال کارگری

١

بر اثر ريزش ديوارهای يک ساختمان در حال ساخت ٤ ،کارگرمصدوم شدند
نشت گاز سيلندر در يک ساختمان درحال تعمير باعث انفجار سيلندر و سوختگﯽ و مصدوم
شدن  ٢کارگرساختمانﯽ شد.
مراجعه جمعی از اعضای سنديکا به مديرعامل و معاون منابع انسانی برای پيگيری بازنگری
طرح طبقه بندی مﺸاغل و مسکن کارگران که با پاسخ های سرباﻻی آنها مواجه شدند
ممنوع المﻼقات شدن پروين محمدی پس از انتقال به زندان اوين .سه روز است که پروين
محمدی با خانواده خود تماس نگرفته است.

١٥٠

"""

سقز

فعال کارگری

١

احضار عثمان اسماعيلی از طرف اداره ی اماکن شهرستان سقز

١٥١
١٥٢

"""
"""

ميان آب
دزفول – انجيرک

کﺸت و صنعت نيﺸکر
کارگران کﺸاورزی

١
٧

١٥٣

"""

گتوند

حفر چاه

٢

جان باختن کارگر٣٧ساله حين کار درحادثه واژگونی جرثقيل
 ٧کارگر زن ومرد کﺸاورزی بدنبال واژگونی سرويس رفت وآمدشان)وانت( در روستای
انجيرک مجروح شدند.
 ٢کارگر چاه کن بدنبال حادثه در چاه دچار مصدوميت شدند.
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١٣
تاريﺦ

شهر

نام واحد

شماره
رديف
١٥٤

 ١٨بهمن ٩٧

اسفراين  -قزوين

معلمان

١٥٥

"""

کرج

شهرداری

؟

١٥٦

"""

اصفهان

معلمان

؟

١٥٧

"""

گيﻼن

کارخانه نخ ابريﺸم سفيد

تعداد
کارگران
؟

؟

١٥٨

" " ١٩

اصفهان

فرهنگيان و ساير اقﺸار

؟

١٥٩

"""

تهران

سنديکای شرکت واحد

١

١٦٠
١٦١
١٦٢

"""
"""
"""

تهران
قزوين
نور  -هردورود

حفر چاه
؟
معدن واريزه کوهی

١
١
١

١٦٣

"""

سردشت  -آﻻن

کولبران

١

١٦٤
١٦٥

"""
" " ٢٠

بانه  -هنگژال
قروه – نی بند

کولبران
معدن طﻼی ساريگونی

١
١

١٦٦

"""

شوش

دادسرای عمومی وانقﻼب

١

١٦٧

" " ٢١

تهران

رانندگان تاکسی بيسيمی

؟

١٦٨

"""

کرمانﺸاه

شهرداری

؟

١٦٩

"""

تبريز  -مرند

کارخانه سيمان صوفيان

؟

١٧٠

" " ٢٢

تهران

شورای عالی کار

؟

شرح و مﻼحظات
معلمان در اعتراض به وعده های دروغين تعاونی مسکن و عدم پاسخگويی و رسيدگی دستگاه
قضايی استان بعد از گذشتن  ١٢سال از وعده های پوچ در مقابل استانداری تجمع کردند.
کارگران شهر داری کرج مقابل شهرداری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خودتجمع
اعتراضی بر پا نمودند.
حمله ماموران با شليک گاز اشک آور و مقابله فرهنگيان در تظاهرات اصفهان برای چندمين
بار تکرارشد .همچنين معلمان اصفهانی در همبستگی با معلمان زندانی در تجمع امروز ضمن
اعﻼم همبستگی با معلمان زندانی ،به سرکوب و عدم رسيدگی به مﻄالباتﺸان اعتراض کردند
کارخانه نخ ابريﺸم سفيد گيﻼن ،بزرگترين کارخانه ابريﺸم بافی خاورميانه تعﻄيل شد .با تعﻄيلی
اين کارخانه صنعت نوغانداری در گيﻼن که هزاران تن را در بر میگيرد با رکود و نابودی
مواجه است.
معلم ،کارگر ،کﺸاورز ،اتحاد ،اتحاد گردهمايی فرهنگيان و ديگر قﺸرهای مردم اصفهان در
اعتراض به آبدزدی ،ستم ،فقر و فساد ،در کنار زاينده رود ،سی و سه پل
دادگاه تجديدنظر آقای داود رضوی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برگزار
شد و وکيل ايﺸان صالح نيک بخت تمام اتهامات وارده را قانونا ً رد و تقاضای برائت نمود
يک کارگر در حين کار با دستگاه حفر چاه در تهران دچار مصدوميت شد.
يک کارگر حين کار از ناحيه بازو دچار قﻄع عضو شده است

عدن واريزه کوهی هردورود نور در جاده
يک راننده ماشين آﻻت سنگين حين کار در م ِ
هراز آمل درحين کار دچار حادثه شد وجانش را از دست داد.
در جريان شليک نيروهای مرزبانی در منﻄقه ی مرزی بيتوش سردشت در دهستان آﻻن به
سوی جمعی از کولبران در اين منﻄقه يک کولبر به نام »سامان بخﺸی ٣۵ ،ساله ،فرزند سليم«
از ناحيه ی پا و پﺸت به شدت زخمی شد
يک کولبر به نام »مهدی فاروق زاده« ب تيراندازی نيروهای نظامی از ناحيه ی پا زخمی شد
يک کارگر جوان  ٢٢ساله به نام محمد رضا صادقياندر معدن طﻼ بر اثر نبود تجهيزات ايمنی
کارگری در دستگاه خرد کن سنﮓ افتاد و جان خودش را از دست داد.
بعد از بازداشت مجدد اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان ،فرزانه زيﻼيی وکيل آنها را هم ) به عنوان
"مﻄلع" ،نه وکيل!( به دادگاه احضار کرده اند
دهها تن از تاکسیداران بی سيم تهران  ٢١بهمن  ١٣٩٧با تجمع در مقابل سازمان تاکسيرانی در
اعتراض به عدم رسيدگی به شکايت شان خواستار خروج از تاکسی بی سيم تهران شدند.
کارگران شهرداری کرمانﺸاه  ،در اعتراض به دريافت نکردن  ٨ماه اضافه کاری و  ۴ماه
حقوق کامل در مقابل شهرداری اين شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
اعتصاب کارگران کارخانه سيمان صوفيان ،وارد پنجمين روز خود شده است .اين کارگران در
اعتراض به سه ماه دستمزد معوقه وعدم برخورداری از بيمه اعتصاب کرده اند.
کميته دستمزد  ٩٨چهارشنبه تﺸکيل ميﺸود برای تعيين هزينه معيﺸت کارگران
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١٤
تاريﺦ

شهر

نام واحد

شماره
رديف
١٧١

 ٢٢بهمن٩٧

شوش

جمعی ازکارگران نيﺸکر هفت تپه

١٧٢

"""

شوش

جمعی از کارگران نيﺸکرهفت تپه

١٧٣
١٧٤

"""
" " ٢٣

تهران
بوشهر

سنديکای شرکت واحد
شهرداری

١٧٥
١٧٦
١٧٧

"""
"""
"""

بندر عباس
سنندج
آباده

کار ساختمانی
فعال کارگری
کارخانه سيمان

١٧٨

"""

تبريز

پروژه مجتمع آيسان

١٧٩

" " ٢٤

کر ج

کارخانه کارتن ايران

شرح و مﻼحظات

تعداد
کارگران
فراخوان به ثبت و پيگيری شکايت از دولت ايران نزد سازمان جهانی کار و سازمان ملل متحد.
؟
هﺸدار! اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان تحت فﺸار برای اعتراف اجباری مجدد و سپردن
تعهدنامه و ندامت نامه
؟
شکنجه "اسماعيل بخﺸی" و "سپيده قليان" برای انجام مصاحبه ساختگی :اسماعيل بخشﯽ و
سپيده قليان هم اکنون تحت فشارشديد هستندتا ازآگاهيگری درباره شکنجه اعﻼم پشيمانﯽ کنند.
ناکارآمدی مديريت سامانه يک شرکت واحد در تهيه کارت اعتباری تاريخ گذشته کارگران
٢١٠
دوکارگر افغانستانی  ٣٠و  ٤٠ساله پروژه شبکه فاضﻼب بافت تاريخی بوشهرحين کار
٢
روبروی قدمگاه عباسعلی بدنبال سقوط بيل مکانيکی کﺸته وزخمی شدند.
دو کارگر ساختمانی در بندرعباس در حين گودبرداری زير آوار مانده و دچار مصدوميت شدند.
٢
زانيار دباغيان فعال کارگری به يک سال حبس تعزيری محکوم شد
١
اعتراض کارگران کارخانه سيمان آباده نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و پرداخت سيمان
٢٠٠
بجای حقوقﺸان!
کارگران اين پروژه دراعتراض به عدم پرداخت ٧ماه حقوق دست از کارکﺸيده ودرمحوطه
؟
کارگاه تجمع کردند.
؟
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کارتن ايران نسبت به کارشکنی اداره تامين اجتماعی
درمسيربازنﺸستگی کار سخت و زيانآورشان

١٨٠

"""

تهران

مترو

؟

اعتراض کارگران مترو تهران نسبت به عدم پرداخت حق بيمه شان

١٨١

"""

تهران

١٨٢

"""

تهران

مجمع کارکنان شهرداریهای
کﺸور
کارخانه کارتن ايران

؟
؟

١٨٣
١٨٤

"""
" " ٢٥

مﺸهد
مﺸهد

مخابرات
فرهنگيان بازنﺸسته و شاغل

٩
؟

اين مجمع خﻄاب به مسئوﻻن ،تحقق مﻄالبه صنفی دوازدهگانه مجموعه کارکنان و کارگران
شهرداریها را خواستار شد( ١٠ ) .
جمعی از کارگران »کارتن ايران« در اعتراض به مﺸکﻼت بازنﺸستگی با مﺸاغل سخت و
زيان آور خود ،مقابل ساختمان شعبه شش اداره تامين اجتماعی در تهران دست به تجمع زدند.
کار پيمانکار است!
تعديل  ٩نفر از شرکتیهای مخابرات /مخابرات :اگر تعديلی رخ دادهِ ،
جمعی از فرهنگيان بازنﺸسته وشاغل مﺸهد دست به تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش
استان خراسان رضوی،زدند.

١٨٥

"""

اروميه

فرهنگيان بازنﺸسته و شاغل

؟

١٨٦

"""

سنندج

معلمان

؟

جمعی ازفرهنگيان شاغل وبازنﺸسته اروميه دراعتراض سﻄح پايين حقوق وکيفيت پايين
آموزش درمدارس مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربی،تجمع کردند.
جمعی از معلمان شهر سنندج برای افزايش حقوق و لغو خصوصی سازی آموزش مقابل اداره
کل آموزش وپرورش استان کردستان،اجتماع کردند.
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١٥
تاريﺦ

شهر

نام واحد

شماره
رديف
١٨٧

 ٢٥بهمن٩٧

مريوان

فرهنگيان

تعداد
کارگران
؟

شرح و مﻼحظات
براساس فراخوان ازقبل داده شده در اعتراض به عملی نﺸدن مﻄالبات شان مقابل ساختمان
آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

١٨٨

"""

آبادان

کارگران پيمانکاری شرکت نفت

١٢٠٠٠٠

١٨٩

"""

کرمانﺸاه

فرهنگيان

؟

نامه سرگﺸاده ده ها هزارکارگر پيمانکاری صنعت نفت دراعتراض به قراردادهای حجمی
وعدم تبديل وضعيت و وعده های توزرد بهارستان نﺸينان
در اعتراض به عملی نﺸدن مﻄالبات شان مقابل اداره کل آموزش وپرورش تجمع کردند.

١٩٠

"""

اردبيل

فرهنگيان

؟

در اعتراض به عملی نﺸدن مﻄالبات شان مقابل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

١٩١

"""

زنجان

روغن نباتی جهان

؟

تجمع اعتراضی کارگران نسبت به نداشتن امنيت شغلی ،عدم پرداخت٥ماه حقوق وماه ها حق
بيمه و وعده های توخالی مسئوﻻن طراز اول استان مقابل استانداری زنجان ) ( ١١

١٩٢

"""

سياهکل

رانندگان تاکسی

؟

تجمع رانندگان تاکسی سياهکل دراعتراض به نابسامانی شغلی مقابل فرمانداری

١٩٣

"""

اراک

کارخانه هپکو

١٥

١٩٤

" " ٢٦

تبريز  -عجبﺸير

خط فنی راه آهن

؟

١٩٥

"""

عسلويه

شورای عالی استان ها

؟

١٩٦
١٩٧

"""
"""

مرند  -جلفا
لرستان

راه آهن
راه آهن

؟
؟

١٩٨
١٩٩

"""
" " ٢٧

تهران
تهران

کارواش
سازمان ورزش شهرداری

٢
٣٠٠

وکيل برخی از کارگران هپکو از صدور حکم برائت اين کارگران در دادگاه تجديدنظر استان
مرکزی خبر داد .پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در
اعتراض به معوقات مزدی و نامﺸخص بودن وضعيت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده
بودند ،توسط شعبه  ١٠۶دادگاه کيفری دو اراک جمعا ً به  ٢۴سال و  ۶ماه حبس و ١١١٠
ضربه شﻼق محکوم شدند ،اما احکام صادره که به صورت گروهی در دادگاه بدوی صادر
شده به مدت  ۵سال تعليق شده بود.
اعتصاب کارگران و کارکنان همچنان ادامه دارد .اين کارگران حقوق آذرماه ،سنوات و عيدی
خود را قبل از نوروز از شرکت گسترش راه آهن دريافت نکرده و نسبت به عدم پرداخت
اضافهکاری و حق مأموريت معترض اند.
»هر ماه تعداد زيادی از کارگران عسلويه اخراج میشوند» «.کارگران عسلويه ،بيش از يک
سال است که درگير مﺸک ِل تعديل شدهاند و ماهانه تعداد زيادی از کارگران اخراج میشوند«.
کارگران راه آهن در مرند و جلفا به خاطر عدم دريافت حقوق دست به اعتصاب زدند.
کارگران راه آهن در لرستان نيز با مﺸکل دستمزدهای معوقه روبرو هستند .اين کارگران  ٣ماه
حقوق و  ٣ماه بيمه را دريافت نکرده اند .شرکت برای فصل زمستان به کارگران لباس گرم
نداده و بايد با پول خودشان خريداری کنند
در سايه فقدان ايمنی محيط کار ،دو کارگر کارواش در تهران بر اثر آتش سوزی مصدوم شدند.
٣٠٠نفر از کارگران سازمان ورزش شهرداری تهران دربهمن ماه سال جاری از کاراخراج
شدند.جمعی از اين کارگران بيکار شده برای بنمايش گذاشتن اعتراضﺸان وبرای بازگﺸت
بکارهمه روزه مقابل ساختمان شورای شهر تهران اجتماع می کنند وهيچکدام ازاعضای
شورای شهرپايتخت ومديران شهرداری پاسخگويﺸان نيستند.
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١٦

تاريﺦ

شهر

نام واحد

شماره
رديف
٢٠٠

 ٢٧بهمن٩٧

تهران

سنديکای شرکت واحد

٢٠١

"""

تبريز

کارخانه بلبرينﮓ سازی

تعداد
کارگران
؟

؟

شرح و مﻼحظات
چنانچه مديريت شرکت واحد حق کارگران در مورد بازنگری طرح طبقه بندی مﺸاغل و
تسهيﻼت مسکن را پرداخت نکند ،اعتراضات تداوم خواهد داشت و رانندگان و کارگران
شرکت واحد حق هرگونه اعتراض مسالمت آميز را برای خود محفوظ می دانند.

تجمع اعتراضی کارگران ستمديده و کارد به استخوان رسيده بلبرينﮓ سازی تبريز با  ٧ماه
حقوق معوقه در مقابل فرمانداری
٢٥٠نفر از کارگران پيمانکاری مجتمع نيﺸکر هفت تپه برای عقد قرارداد مستقيم با شرکت
نيﺸکر هفت تپه ،مقابل دفتر مديريت تجمع کردند.

٢٠٢

"""

شوش

مجتمع نيﺸکر هفت تپه

٢٥٠

٢٠٣

"""

سروآباد

شهرداری

؟

٢٠٤

"""

سنندج

فعال معلمين

١

٢٠٥

"""

کرمان

فوﻻد زرند ايرانيان

؟

جمعی از کارگران کارخانه فوﻻد زرند دراعتراض به بﻼتکليفی استخدامی وعدم پرداخت
حقوق وحق بيمه،مقابل دفتر شرکت فوﻻد زرند ايرانيان تجمع کردند.

٢٠٦

"""

البرز  -قزوين

معلمان خريد خدمتی

١٠٠

٢٠٧

" " ٢٨

تبريز

پروژۀ مجتمع آيسان

؟

٢٠٨

"""

بُستان

شهرداری

؟

٢٠٩

"""

نمﺸير  -بانه

کولبر

١

گروهی از معلمان خريد خدمات آموزشی) بسته های حمايتی( استان قزوين در اعتراض به عدم
پرداخت حقوق و مزايای چندين ماهه ،بيمه ناقص  ٢۴روزه و نداشتن امنيت شغلی در شيفت
صبح از حضور در کﻼس درس خودداری کردند .اين تحصن در شيفت بعدازظهر نير ادامه
دارد .حقوق اين معلمان يک چهارم حقوق نيروهای رسمی آموزش و پرورش است.
جمعی از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع چند منظوره اداری ،تجاری و تفريحی
آيسان در مرکز شهر تبريز ،در اعتراض به معوقات مزدی هفت ماهه خود ،تجمع اعتراضی
برگزار کردند
جمعی از کارگران شهرداری بستان از توابع دشت_آزادگان دراعتراض به پرداخت نﺸدن
حقوق و حق بيمه  ۶ماه عقﺐ مانده خود مقابل شهرداری در اين شهر تجمع کردند.
يک کولبر به نام "بختيارحسنی" فرزند احمد از اهالی روستای "بوالحسن" از توابع بخش نمﺸير
شهرستان بانه در جريان شليک مستقيم نيروهای مرزی مستقر در مرز "هنگژال" کﺸته شد.

جمعی از کارگران شهرداری سروآباد  ،در اعتراض به معوقات مزدی  ٧ماهه خود ،در مقابل
ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند
مختار اسدی توسط ماموران اداره ی اطﻼعات سنندج ،درحاليکه همراه خانواده به سمت منزل
در راه بودند ،دستگير شد ،از علت دستگيری و محل انتقال وی هيچ اطﻼعی در دست نيست.
مختار اسدی فوق ليسانی جامعه شناسی و دبير آموزش و پرورش سنندج است ،که به خاطر
فعاليتهای صنفی ،در سالهای گذشته سه سال تبعيد و يکسال زندان کﺸيده است.
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١٧
تاريﺦ

شهر

نام واحد

شماره
رديف
٢١٠

 ٢٨بهمن٩٧

تهران

٢١١

"""

چندين شهر

شورای هماهنگی کارگران و کارکنان
نگهداری خط و ابنيه فنی راهآهن

٢١٢

"""

شيراز

بيمارستان نمازی

٢١٣

"""

زنجان

روغن نباتی جهان

٢١٤
٢١٥

"""
"""

کرج
تهران

بيمارستان خمينی
شهرداری

٢١٦

"""

کارون  -باوی

فرهنگيان و کارمندان

سهام عدالت

شرح و مﻼحظات

تعداد
کارگران
صبح امروز شماری از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت به دليل نامﺸخص بودن وضعيت
١٥٠٠
شغلی و معوقات مزدی خود تجمع صنفی برپا کردند .اين گروه از کارگران که از ٢٥
استانها و شهرستانهای مختلﻒ کﺸور برای پيگيری وضعيت شغلی و مﻄالبات معوقه خود
عازم تهران شدهاند ،میگويند :حدود  ١۵٠٠نفر هستيم که پس از  ١٢سال فعاليت در دفاتر
شرکتهای تعاونی سهام عدالت ،هنوز وضعيت شغلیمان مﺸخص نيست و در عين حال به
دليل پرداخت نﺸدن حدودا  ۴٨ماه از مﻄالبات مزدیمان ،در وضعيت بد معيﺸتی قرار داريم.
در نامه ای از مسائل مالی و مﺸکﻼتی که به مﻄالبات مزدی و بيمهای آنها بازمیگردد ،به
؟
عنوان علت اصلی مﺸکﻼت خود ياد کرده و خواستار رسيدگی به اوضاع نابسامان شغلی خود
در آستانه سال نو شدند.
پرستاران و کادر درمانی بيمارستان نمازی شيراز از عدم پرداخت کارانههای خود در  ٧ماه
؟
گذشته خبر دادند؛ طبق اظهارات اين پرستاران ،کارانه پزشکان اين بيمارستان نيز در  ١٣ما ِه
گذشته ،پرداخت نﺸده است.
کارگران در اعتراض به خصوصی سازی و پرداخت نﺸدن  ٨ما حقوق و  ٢٨ماه بيمه شان
؟
برای سومين روز در مقابل استانداری در اين شهر تجمع کردند.
تجمع کارکنان بيمارستان خمينی کرج مقابل بيمارستان.
٥٠٠
جمعی از پيمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مﻄالباتﺸان از سوی
؟
شهرداری ،با سردادن شعار »ليست اميد نمی خوايم ،ما پولمان را می خوايم« در مقابل
ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند.
فرهنگيان وکارمندان شهرستان کارون و باوی پس از تجمعات اعتراضيﺸان در خﻼل ماه های
؟
گذشته،در فهرست دريافت کنندگان امتياز حق مناطق جنگی قرار گرفتند و مقرر شده اين
امتياز در حقوق اسفند آنها اعمال شود.

٢١٧

"""

شوش

دادستانی

١

هنگامی که خانواده اسماعيل بخﺸی برای پيگيری وضعيت نامعلوم اسماعيل بخﺸی به دادستانی
شوش مراجعه کرده و خواهان مﺸخص شدن پاسخگويی پرونده اسماعيل بخﺸی میشوند ،به
جای پاسخگويی ،مامورين به دستور دادستانی به بازداشت و دستبند زدن مادر اسماعيل بخﺸی
اقدام کردند که باعﺚ مﺸکل قلبی مادر اين کارگر زندانی ميﺸود در نتيجه وی به مرکز
درمانی اعزام می شود که هنوز بستری و تحت مراقﺐ های درمانی می باشد.

٢١٨

"""

البرز  -قزوين

معلمان خريد خدمتی

١٠٠

دومين روز اعتصاب اين معلمان،مديرکل آموزش و پرورش استان قزوين راراهی تهران کرد
تا با معاون مالی ،اداری و پﺸتيبانی منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش ديدار کند.

٢١٩

"""

شوش

نيﺸکر هفت تپه

١٠٠

در يک تجمع اعتراضی تعداد  ١٠٠نفر از بازنﺸستگان کارخانه نيﺸکر هقتتپه حضور داشتند
که خواستار پرداخت سنوات سابقه کاری سال های  ٩۵و  ٩۶شده اند.
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١٨
تاريﺦ

شهر

نام واحد

تعداد
کارگران
؟

شماره
رديف
٢٢٠

" " ٢٩

شوش

دادگستری

٢٢١

"""

آبادان

شهرداری

؟

٢٢٢

"""

آبادان

واحد آتش نﺸانی

؟

شرح و مﻼحظات
امروز صبح دوشنبه مادر اسماعيل بخﺸی با جمعی از دوستان و کارگران هفت تپه برای
مﺸخص شدن وضعيت اسماعيل بخﺸی در مقابل دادگستری شوش دست به تجمع زدند
جمعی از کارگران مجموعه شهرداری آبادان ،در اعتراض به معوقات مزدی سه ماهه خود،
دست به تجمع زدند .کارگران معترض گفتند که عﻼوه بر حقوق ،حق بيمه آنها نيز با تاخير به
تامين اجتماعی پرداخت ميﺸود.
جمعی از کارگران واحد آتش نﺸانی نيز به نمايندگی از همکاران خود در ادامه پيگيریهای
صنفی ،تجمع اعتراضی ديگری را در مقابل دفتر امام جمعه آبادان برپا کردند .مﻄالبات آنها
تقريبا مﺸابه مﻄالبات مزدی و بيمهای کارگران خدماتی و فضای سبز است.
تجمع اعتراضی نسبت به کاهش ٣٠درصدی پايه حقوق مقابل دانﺸکده علوم پزشکی آبادان٧ .
ماه است که  ٣٠درصد از پايه حقوقﺸان کسر شده و مديران قصد ندارد آن را پرداخت کنند.

٢٢٣

"""

آبادان

کارکنان مرکز بهداشت

٢٠٠

٢٢٤

"""

تهران

سهام عدالت

١٥٠٠

٢٢٥

"""

آذربايجان

راه آهن

؟

تجمع کارکنان سهام عدالت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان از  ۴٨ماه گذشته تاکنون،
مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارايی
اعتصاب کارگران راه آهن آذربايجان برای شﺸمين روز متوالی ادامه يافته است .مسئوﻻن هيچ
پاسخ روشنی به مﻄالبه پرداخت حقوق معوقه و بيمه کارگران نمی دهند.

٢٢٦

"""

گچساران

شرکت نفت

؟

جمعی از نيروهای آموزش ديده شرکت نفت گچساران دراعتراض به بﻼتکليفی استخدامی برای
چندمين بار دست به تجمع مقابل اداره کار وفرمانداری زدند.

٢٢٧

"""

کرج

بيمارستان خمينی

٥٠٠

٢٢٨

"""

چابهار

شهرداری

؟

٢٢٩

"""

عسلويه

پتروشيمی مخازن سبز

١

٢٣٠

" " ٣٠

قزوين

متالوژی پودر ايران

؟

٢٣١

"""

تهران

شورای عالی کار

؟

٢٣٢

"""

اهواز

٢٣٣

"""

کرج

برای دومين روزمتوالی ،کارگران بيمارستان خمينی کرج دراعتراض به بﻼتکليفی شغلی
ومعيﺸتی در محوطه اين واحد درمانی تجمع کردند
جمعی از کارگران شهرداری چابهار ،در اعتراض به معوقات مزدی چند ماهه خود ،در دفتر
شهرداری اين شهر ،اقدام به برگزاری تجمع کردند.
يک کارگر حين کار در پتروشيمی مخازن سبز منﻄقه عسلويه ،از ارتفاع ٢٠متری سقوط کرد
و جان خود را از دست.
تعدادی از کارگران میگويند که دستمزد سه ماه آخر سال  ٩۶و آذر و دی ماه سال جاری آنها به
تاخير افتاده و عيدی و پاداش پايان سال  ٩۶را نيز دريافت نکردهاند.
يک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نﺸدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در يک
ماه باقی مانده به پايان سال  ،٩٧از احتمال موکول شدن تعيين دستمزد کارگران به سال آينده
خبر داد .ايسنا
کارکنان ايستگاه تقويت فﺸار گاز اهواز واقع در کريت کمپ در اعتراض به پرداخت نﺸدن
حقوق معوقه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
برای سومين روز در اعتراض به عملی نﺸدن تعهدات سازمان همياری نسبت به واگذاری
بيمارستان تجمع کردند.

ايستگاه تقويت فﺸار گاز
بيمارستان خمينی

؟
٥٠٠
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١٩
تاريﺦ

شهر

نام واحد

شماره
رديف
٢٣٤

 ٣٠بهمن٩٧

اهواز

گروه ملی صنايع فوﻻد

٢٣٥

"""

سنندج

سنديکای کارگران خباز

٢٣٦

"""

کاشان

نيروگاه سيکل ترکيبی

شرح و مﻼحظات

تعداد
کارگران
از روز شنبه ٢٧بهمن ماه از ورود احسان يوسفی کارگر معترض توسط حراست کارخانه به
١
شرکت ممانعت بعمل آمده است.احسان يوسفی که از بازداشت شدگان اخير اعتراضات
کارگری بوده است از معدود بازداشت شدگانی بود که دوبار توسط پليس امنيت و اطﻼعات
سپاه منزلش بازرسی و کامپيوتر شخصی و تلفن همراهش توسط مأموران ضبط گرديد.
١
؟

اقبال شعبانی بازرس سنديکای کارگران خبازان سنندج غروب دوشنبه  ٢٩بهمن در خيابان
توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
کارکنان نيروگاه سيکل ترکيبی کاشان در اعتراض به پرداخت نﺸدن ۶ماه حقوق عقﺐ افتاده
شان دست به عتصاب زدند.
صبح امروز يک کارگر جوان به نام محمد جعفر بهرامی پور شاغل در منﻄقه بهرگان ،بر اثر
حمله قلبی جان خود را از دست داد.
تجمع پيمانكاران طلبكار شهرداری مقابل شورای شهر تهران
جمعی از نيروهای جويای کار شهر مﺸراگه در استان خوزستان با تجمع مقابل بخﺸداری دراين
شهر خواستار بکارگيری نيروهای بومی در دکلهای نفتی و حفاری منﻄقه شدند.
کارکنان شرکتی مخابرات فارس میگويند :با وجود مدرک کارشناسی ارشد ١ ،ميليون و ٣٠٠
هزار تومان دستمزد میگيريم
کليه کارگران کﺸتارگاه ايﻼم در اعتراض به عدم پراخت يکسال حقوق و عيدی و مزايای
سالهای قبل در مقابل استانداری ايﻼم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

٢٣٧

"""

بهرگان

شرکت نفت فﻼت قاره

١

٢٣٨
٢٣٩

"""
"""

تهران
مﺸراگه  -خوزستان

شهرداری
نيروهای جويای کار

؟
؟

٢٤٠

"""

شيراز

مخابرات فارس

١٨٠٠

٢٤١

"""

ايﻼم

کﺸتارگاه

؟

٢٤٢

"""

اهواز

فعال کارگری  -اجتماعی

١

٢٤٣

"""

تهران

پيک سنديکای کارگران شرکت واحد

؟

٢٤٤

"""

آق قﻼ -گلستان

کارخانه توليد لبنيات

١١٠

٢٤٥

"""

شوش

مجتمع نيﺸکر هفت تپه

٢٠٠

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بازنﺸسته نسبت به عدم پرداخت مﻄالبات .حدود  ٣٤٠نفر از
بازنﺸستگان سال  ١٣٩٥در مجموع  ٥٠ميليارد ﷼ و حدود  ٢٦٠نفر از بازنﺸستگان سال
 ١٣٩٦حدود  ٢٦٠ميليارد ﷼ مﻄالبات دارند.

٢٤٦

"""

کرج

بيمارستان خمينی

٥٠٠

برای سومين روز متوالی ،کارگران دراعتراض به بﻼتکليفی شغلی ومعيﺸتی،در حياط اين
مرکز درمانی تجمع کردند

امير اميرقلی ،که به علت نوشتن مﻄالبی در حمايت از کارگران هفت تپه ،دستگير شده بود
مدتی است که به اطﻼعات اهواز منتقل شده و برای اعتراف اجباری در مقابل دوربين تحت
فﺸار شديد و آزار قرار گرفته است.
رانندگان وکارگران شرکت واحد ٢ ،اسفند دراعتراض به عدم بازنگری طرح طبقه بندی
مﺸاغل و عدم پرداخت تسهيﻼت مسکن درمحل کارحاضرنﺸويد.سنديکا واحد
کارگران دراعتراض به عدم پرداخت  ١٩ماه حقوق مقابل استانداری تجمع کردند.آنها حدود ٢
و نيم ميليارد تومان از شرکت طلبکارند.

روزشمار رويدادهای کارگری در ايران – بهمن ١٣٩٧

٢٠
شهر

تاريﺦ

نام واحد

تعداد
کارگران
١٥٠٠

شماره
رديف
٢٤٧

 ٣٠بهمن٩٧

تهران

سهام عدالت

٢٤٨

"""

تهران -پاسداران

ساختمان در حال احداث

١

٢٤٩
٢٥٠

"""
"""

خرمﺸهر
تهران

کﺸتی سازی
پروزۀ بزرگ ساختمانی

١
١

شرح و مﻼحظات
تجمع دوروزه کارکنان سهام عدالت ،بدنبال وعده پرداخت بخﺸی از مﻄالباتﺸان ورسيدگی به
امنيت شغلی ،خاتمه پيدا کرد.
سقوط کارگری جوان در يک ساختمان در حال احداث از طبقه منفی يک به منفی سه باعﺚ فرو
رفتن ميلگرد به بدن و مصدوميت شديدش شد
مصدوميت يک کارگر بدنبال سقوط از روی عرشه به طبقات مابين کﺸتی درحال ساخت
سقوط جرثقيل  ٦٠تنی  ،مصدوميت راننده جوان  ٢٨ساله آن را در پی داشت.

مﻼحظات:
)  - ( ١گفتگو با پدر سپيده قﻠيان:
»فرزندانم را با دست بند و پابند بردند و گلوی همسرم را با کارد زخمی کردند« ساعت ٧صبح ١٢مامور مرد و دو مامور زن با خﺸونت ريختند خانه ،دندانهای پسرم را شکستند .من و
همسرم را کتک زدند و گفتند :دخترت را هم می کﺸيم .وی از مردم خواست :خواهش ميکنم نگذاريد بچه های ما را بکﺸند .اين همه سال داستان دو طفﻼن مسلم را برای ما گفتند ،با بچههای
من بدتر رفتار کردند ،با ديﮓ غذا زدند توی سر دخترم ،سپيده فرياد ميزد .دست و پای پسرم را بستند انداختند صندوق عقﺐ ماشين .من رفتم اطﻼعات شوش گفتند تو را هم بازداشت ميکنيم.
يکی از ماموران فرياد ميزد :همه هم که ولش کنن ،من يکی ولش نميکنم ،ميکﺸم اين دختر رو

)  – ( ٢نمايش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراﺿات کارگران
به نوشته کانال تلگرامی سنديکای شرکت واخد در تاريخ ١بهمن ٩٧آمده است  :بخش خبری "بيست و سی" شبکه دو صدا و سيما با پخش نمايﺸی شرم آور به نام "طراحی سوخته" تﻼش
کرده است که مبارزات حق طلبانه کارگران هفت تپه و ديگر نقاط کﺸور برای حقوق های عقﺐ افتاده و عليه خصوصی سازی و تاراج صنايع کﺸور را نه تنها به احزاب اپوزيسيون خارج
از کﺸور بلکه وقيحانه به امپرياليسم امريکا و دولت نژاد پرست اسرائيل وصل کند .تﻼش کرده اند که با تهديد وضرب و شتم و شکنجه از کارگرانی همچون علی نجاتی و اسماعيل بخﺸی به
اصﻄﻼح اعترافاتی عليه خود و ديگر کارگران و فعالين کارگری بگيرند .از جمله نموداری جعلی و مملو از تناقﺾ و عاری ازهرگونه عقﻼنيتی درست کرده اند و در آن ناشيانه با چسبانيدن
يک سری اسامی تﻼش کرده اند ،بدون بررسی نقش اختﻼس و دزدی های افراد درون حاکميت در بوجود آمدن اعتصابات و اعتراضات کارگران ،به دروغ به بيننده القا کنند که اعتصاب
کارگران هفت تپه نتيجه ارتباط برخی کارگران هفت تپه با ديگر فعالين کارگری کﺸور برای براندازی بوده است! در اين شوی تلويزيونی همچنين نقش دزدی های صورت گرفته در
واگذاری اموال کارگران و مردم بنام "خصوصی سازی" که بعضا به يک هزارم قيمت واقعی ،آن هم با پرداخت وام بانکی سنگين به افراد خودی انجام داده اند ،که ريﺸه اعتراضات و
اعتصابات کارگران می باشد ،ناديده گرفته می شود .ارتباط سنديکای کارگران شرکت واحد با ديگر کارگران و تﺸکﻼت کارگری در کﺸور و تﺸکﻼت کارگری بين المللی امری بديهی و
مرسوم در همبستگی کارگری برای احقاق حق و حقوق کارگران است .سنديکا از ابتدای تﺸکيل خود تا به امروز همواره تﻼش کرده است که با حفظ استقﻼل از دولتها ،کارفرمايان و
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سرمايه داران و کليه جريانات سياسی بر مبنای منفعت کارگران شرکت واحد و مﻄالبات مﺸترک کارگران کﺸور ،از جمله حق دريافت منظم دستمزدها ،حق تﺸکل مستقل کارگری و نيز
عليه سياستهای خانمان برنداز خصوصی سازی ،حرکت کند .با اينوجود بسياری از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد از همان ابتدای بازگﺸايی سنديکا در سال  ١٣٨۴تا کنون بی
وقفه تحت انواع اذيت و آزار و تعقيﺐ های امنيتی و قضايی بوده اند .از يورشهای خﺸونت آميز شبانه به منازل اعضای سنديکا تا حبس در سلولهای انفرادی و کتک کاری بی رحمانه تحت
بازجويی ،تا حمله به تجعمات کارگری و ضرب و شتم شديد اعضای ما به دليل مﻄالبه ابتدايی ترين حقوق کارگری خود تا اخراج از کار و بازداشت های متناوب و زندانهای طويل مدت و
ادامه اين فﺸارها برای اعضای سنديکا در حال حاضر .پرونده شکايات تﺸکﻼت بين المللی کارگری در مورد نقﺾ مستمر و شديد حقوق اوليه کارگری و انسانی اعضای سنديکای کارگران
شرکت واحد کماکان در کميته آزادی انجمن سازمان جهانی کار مفتوح است و ما نيز همچنان پيگير آن هستيم و خواهيم بود و اطمينان داريم اين اعترافات زير شکنجه و سرکوب کارگران
هفت تپه و فوﻻد نيز به اين شکايات اضافه خواهد گرديد .به مقامات دولتی ،قضايی و امنيتی می گوييم که به جای پرونده سازی ،پاپوش دوزی ،توليد اين نمايش های ناشيانه که "نمايانگر
استيصال مسئوﻻن کﺸور در مواجهه با مﺸکﻼت جامعه" است و اذيت و آزار کارگران و نمايندگان کارگری و فعالين سنديکايی برويد جلوی سرقت اموال عمومی و اختﻼس های نجومی و
دزدی های کﻼن را بگيريد .تﺸکل مستقل و اعتراض حق مسلم و شناخته شده بين المللی کارگران از جمله در ايران است و ما به عنوان يک تﺸکل مستقل کارگری و همچنين عضو رسمی
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل تداوم اذيت و آزار و پرونده سازی عليه اعضای خود و ديگر کارگران عدالت طلﺐ را به گوش کليه کارگران جهانی خواهيم رسانيد .سنديکای
کارگران شرکت واحد اين نمايش تلويزيونی حقيرانه و اعترافات اجباری را به شدت محکوم می کند و هر گونه اتهام و برچسبی به سنديکای مستقل و مبارز واحد را قويا تکذيﺐ نموده و حق
خود ميداند که عليه صدا و سيما و قوه قضائيه که اجازه انتﺸار آنرا داده است رسما شکايت نمايد .ما بازداشت خﺸونت آميز اسماعيل بخﺸی و سپيده و مهدی قليان بدنبال پخش اين نمايش
تلويزيونی را به شدت محکوم می کنيم و خواهان آزادی بدون قيد و شرط آنها و نيز علی نجاتی و ديگر کارگران و معلمان و فعاﻻن کارگری و دانﺸجويان حامی کارگر هستيم.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
يکم بهمن ماه ١٣٩٧

)  -( ٣نهاد های همبستگی ؛ دژخيمان شکنجه گر جمهوری اسﻼمی سرمايه درايران ،با يورشی وحشيانه بارديگر افسار گسيختند
بعد از رو شدن "طرح سوخته"  ،شتر گاو پلنگی تصاويرسپيده قليان ،علی نجاتی و اسماعيل بخﺸی از تلويزيون اسﻼمی که زير شکنجه و داغ و درفش فراهم آمده بود؛ ما شاهد واکنش های
عمومی کارگران – آزاديخواهان جامعه ايرانی در داخل و خارج ازکﺸوربه اين نمايش مسخره بوديم .درهمان نگاه اول کارگران هفت تپه بعد از روشدن سناريوی تکراری تلويزيونی
برايﺸان نوشتند „  :با خواسته پنج هزار کارگر هفت تپه چه می کنيد؟ ای مستند سازان در نيروی امنيتی! يعنی اينهمه کارگر هفت تپه که ميگويند؛ بايد خصوصی سازی لغو شود از ترامپ
دستور ميگيرند؟ از احزاب کمونيسمی دستور ميگيرند؟ از احزاب برانداز دستور ميگيرند؟ “
ما امروز شاهديم که برای انتقام گيری از کيفر خواست اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان؛ شکنجه گران سرمايه داری درايران ،بار ديگر اسماعيل بخﺸی ،سپيده قلبان و برادرش مهدی را
وحﺸيانه با ضرب و شتم دستگير کردند .بر اساس آخرين خبرها ساعت  ،٢٣ .۵۵تاريخ ٣٠دی ماه۵١،ماشين پاترول که حامل تعداد زيادی نيروی مسلخ بوده ،به خانه اسماعيل بخﺸی ،
نماينده کارگران و عصو سنديکای کارگران نيﺸکر هفت تپه حمله برده و او را به محل نامعلومی انتقال داده اند .
برپايه شواهد اعﻼم شده ؛ صبح ٣٠دی ماه ساعت  ٧صبح  ١٢مامور مرد و  ٢مامور زن با خﺸونت نيز سپيده قليان به همراه برادرش مهدی را با زدن دست بند و پابند دستگير کرده و گلوی
مادرشان را با کارد زخمی کردند  ،مورد ضرب و شتم و توهين قرار دادند و گفتند دخترت را هم ميکﺸيم .
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اين لﺸکر کﺸی و وحﺸيگری رژيم زندان  ،شکنجه و اعدام که تازگی ندارد ،ازسر استيصال ،ترس و وحﺸت از رشد مبارزات جنبش کارگری و توده های زحمتکش مردم است ،که لرزه به
حيات صاحبان سرمايه و دولتﺸان انداخته است .
نهادهای همبستگی بر آنند  :کارگران مستقﻼ به سازماندهی اعتراضات و اعتصابات مستقل خود بدون وابستگی به جريانات داخلی و خارجی و امپرياليستی فعاﻻنه برای حق و حقوق خود به
مبارزه پرداخته و هيچ قدرتی نميتواند سيﻼبی که جاری شده است را سد کند .
ما فعاﻻن نهاد های همبستگی ضمن محکوم کردن اين توحش و وحﺸيگری ،تمامی کارگران ،آزاديخواهان ،تﺸکلها و نهادهای کارگری را فرامی خوانيم که فعاﻻنه به هر شکل که می توان،
مقابل رژيم ضد کارگر و ضد انسان اسﻼمی ايران به ايستيم .هم اکنون  :وظيفه همه ما است كه باحمايت قاطع و همبستگى با كيفر خواست اسماعيل بخﺸى و سپيده قليان  ،به مقابله با اقدام
جنايتكارانه رژيم برآئيم .رژيم سرمايه داری اسﻼمی در ايران آخرين نفس ها و جان کندن های خود را می کﺸد.
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کﺸور
دوشنبه  ١بهمن  ١٣٩٧برابر با  ٢١ژانويه ٢٠١٩

)  – ( ٤اتحاد بين المﻠﻠی :نمايش "طراحی سوخته" و بازداشت اسماعيل بخشی و سپيده قﻠيان را محکوم می کنيم :
برنامه به اصﻄﻼح مستند "طراحی سوخته" که شنبه  ٢٩دی ماه از تلويزيون صدا و سيمای جمهوری اسﻼمی پخش شد پيش از هر چيز و به رغم مقاصد رژيم از پخش آن اثبات کرد
اسماعيل بخﺸی ،سپيده قليان ،علی نجاتی و به احتمال زياد تعداد ديگری از کارگران بازداشتی مورد شکنجه های وحﺸيانه قرار گرفته اند .شکنجه دادن و مجبور کردن زندانی به "اعتراف"
مورد نظر بازجو در مقابل دوربين و سپس تهديد زندانی به پخش عمومی آن در صورت سرپيچی از در خواست های عوامل امنيتی ،يکی از اهداف اين اعتراف گيری ها بوده است .ناديده
گرفتن اين تهديد توسط اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان و افﺸا گری های شجاعانه آنان مبنی بر شکنجه شدنﺸان ،اين طراحی جنايت کارانه را دود کرد و به هوا فرستاد .بعد از آن افﺸاگری ها،
مقامات و دم و دستگاه های مختلﻒ رژيم از مجلس گرفته تا دولت و تا قوه قضائيه شکنجه شدن اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان را منکر شدند .اما خود نيز خوب می دانستند که کارگران و
مردم حرف های اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان را باور دارند و نه ادعای دم و دستگاه های رژيم را .بنابراين عوامل اطﻼعاتی به ترفند ديگری متوسل شدند و شکنجه شده گان را تهديد کردند
که حرف های خود را پس بگيرند .به اسماعيل بخﺸی اطﻼع دادند" :اگر شکايت را پس نگيری فيلم اعتراف را در برنامه بيست و سی پخش می کنيم" .اما اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان به
رغم همه تهديدها و فﺸارها بر سر حرف خود ايستادند و تاکيد کردند که شکنجه شده اند .به اين گونه تهديد عملی شد و "مستند" از همان کانال تلويزيونی پخش گرديد .کل اين به اصﻄﻼح
مستند شنيع و جنايت کارانه و در همان حال مفتضح و بی ارزش است .در يک فيلم  ١٩دقيقه ايی برش ها و تکه های بی ربط و متضاد را به هم بافته اند تا ثابت کنند هزاران کارگر هفت تپه
و فوﻻد اهواز نه به دليل ماه ها حقوق های پرداخت نﺸده ،سفره های خالی و نداشتن پول کيﻒ و کتاب فرزندان ،نه به دليل خصوصی سازی های پر اختﻼس که آينده شغلی و زندگی شان را
به مخاطره افکنده و نه به دليل هزار درد و رنج ديگر که همه کارگران با آن درگيرند ،بلکه تحت تاثير مستقيم توطئه های عواملی کامﻼ متناقﺾ همچون رسانه های گوناگون خارجی،
سياستهای جنايتکارانه ترامپ ،و احزاب و گروه های کمونيستی خارج از کﺸور و بدنبال گفتگوی چند فعال کارگری در تهران و شمال و ارتباط آنان با چند نفر ديگر از فعالين کارگری در
خارج ،دست به اعتصاب و تظاهرات طوﻻنی زدند .آيا هزاران اعتصاب ،تحصن  ،تظاهرات و تجمع اعتراضی توسط کارگران صنايع مختلﻒ ،معلمان ،بازنﺸستگان ،دانﺸجويان و ديگر
اقﺸار مردم در طول همين چند سال گذشته را نيز همان عوامل متناقﺾ برپا کردند که نمايش "طراحی سوخته" آنها را بانی اعتصاب های کارگران هفت و تپه و و فوﻻد اهواز می داند؟
همانﻄور که در مورد خيزش دی ماه  ٩۶تاکيد کرده بوديم ،اين اعتراضات کارگری خيزشی هستند از اعماق ،گدازه های آتﺸفﺸان خﺸم مردمی هستند که زخم های دردناک نزديک به چهل
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سال حکومت سرمايه داری اسﻼمی را بر پيکر خود دارند و از سرکوب ،فقر ،استثمار و بی حقوقی مﻄلق جان به لبﺸان رسيده است .اين اعتراض ها و تظاهرات ها ،فرياد و “نه ”بزرگ به
همه شرايط نکبت باری است که رژيم اسﻼمی به ضرب زور ،کﺸتار و زندان بر آنان تحميل کرده است .سناريوی اين به اصﻄﻼح مستند که نه حتی در سﻄح يک شعور پايين که در سﻄح
شعور کودن ترين نيروهای حزب الهی رژيم طراحی شده ،تا هم اکنون نيز نفرت عمومی کسانی که فيلم را ديده اند بر انگيخته و به ضد خود تبديل شده است .ضرب المثلی به زبان انگليسی
رژيم اسﻼمی در گودال فرو افتاده و از سر استيصال سخت در حال کندن است و با هر تﻼش خويش بيﺸتر فرو می رود .شکنجه
می گويد " وقتی در گودال افتاده ای از کندن دست بردار"ِ .
زندانيان و اعتراف گيری و نﺸان دادن فيلم اعترافات اجباری بخﺸی دائمی از شيوه حکومت گری جمهوری اسﻼمی بوده است .پخش اين اعتراف گيری ها ی جنايت کارانه بخصوص در
دهه خونبار شصت اگر می توانست قدر قدرتی رژيم را تداعی کند و فضای وحﺸت را در جامعه حاکم نمايد ،اکنون ديگر کارايی خود را از دست داده است و تنها تمسخر و تنفر عمومی را
باعﺚ می شود .پخش نمايش "طراحی سوخته" در عين حال بخﺸی از تﻼش رژيم برای سرکوب بيﺸتر و گسترده تر کارگران و فعاﻻن کارگری و کنترل اعتراضات رشد يابنده کارگری
است .روز بعد از پخش فيلم ،نيروهای امنيتی با هجوم به منزل سپيده قليان با توهين و ضرب و شتم او و برادرش را دستگير گردند و با خود بردند  .سپس بنا به گزارش سنديکای کارگران
شرکت نيﺸکر هفت تپه نيروهای مسلح با لﺸکرکﺸی به منزل اسماعيل بخﺸی او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند .حمايت قاطع از اسماعيل بخﺸی  ،سپيده قليان ،علی نجاتی و
فعالين نﺸريه گام که در همين رابﻄه دستگير شده اند ،يک وظيفه طبقاتی و انسانی است .مقابله با پاپوش دوزی و پرونده سازی عليه کارگران فوﻻد اهواز ،اعضای سنديکای کارگران نيﺸکر
هفت تپه و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در نمايش مفتضحانه "طراحی سوخته" کامﻼ مﺸهود است وظيفه جنبش کارگری ايران و بين المللی است .اعتراف
گيری زير شکنجه از فعالين کارگری و پخش اين اعتراف ها در تلويزيون ،توهين و تحقير کرامت انسانی است .بايد با صدای بلند به اين اقدام شنيع و جنايت کارانه اعتراض کرد .ما از همه
تﺸکل های کارگری ،معلمان ،دانﺸجويی ،همه افراد آزادی خواه ،نويسندگان و هنرمندان می خواهيم با اعﻼم بيزاری از اعتراف گيری های اجباری از اين فعالين کارگری حمايت کنند .اتحاد
بين المللی به سهم خود اين اقدامات وحﺸيانه رژيم را در سﻄح بين المللی بﻄور گسترده افﺸا نموده و از جنبش کارگری جهانی در خواست خواهد کرد که به شديد ترين شکل ممکن به پايمال
.
کردن کرامت انسانی فعالين کارگری توسط جمهوری اسﻼمی اعتراض کنند
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
 ٢١ژانويه ٢٠١٩

)  – ( ٥گزارشی از تجمع امروز بازنشستگان در تهران رد برابر وزارت کارخيابان آزادی :
برپايه فراخوان بازنﺸستگان و پيﺸکسوتان کﺸوری روز سه شنبه دوم بهمن ،نزديک به هزارتن از بازنﺸستگان در برابر وزارت کار در خيابان آزادی گرد آمدند .در اين تجمع تﺸکل های
صنفی معلمان ،و همچنين تﺸکل های نوپای بازنﺸستگان يعنی اتحاد سراسری بازنﺸستگان ايران و شورای بازنﺸستگان ايران نيز با تراکت و بنرهای تبليغاتی مﻄالباتی کارگری حضور
داشتند .کانون بازنﺸستگان فلزکار مکانيک از جمله ديگر تﺸکل های حاضر در اين تجمع بود  .در اين تجمع مانند تجمع های قبلی بازنﺸستگان عﻼوه بر شعارها ،پارچه نوشته ها و
پﻼکاردهايی که بر روی آن ها مﻄالبات بازنﺸستگان قيد شده بود به چﺸم می خورد .از جمله شعارهای تازه در اين تجمع »شکنجه ،مستند ،ديگر اثر ندارد« بود که واکنش معترضان نسبت
به شوی تلويزيونی اخير حکومت را نﺸان می داد .شعارها و دست نوشته ها در تجمع  ٢بهمن بازنﺸستگان :تجمع امروز بازنﺸستگان در برابر وزارت کار با شعارها و دست نوشته های
زير همراه بوده است :شکنجه! مستند! ديگر اثر ندارد توپ تانک مستند ديگر اثر ندارد معلم زندانی آزاد بايد گردد تورم گرانی جواب بده روحانی از وعده ها خسته ايم/ما همه هم بسته ايم.
کارگر زندانی آزاد بايد گردد .اختﻼس ها کم بﺸه /مﺸکل ما حل می شه .نان ،کار ،آزادی رفاه عمومی حق مسلم ماست

)  – ( ٦اطﻼعيه ی نشريه گام درباره طراحی از پيش سوخته :
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به نوشته سايت اخبار روز در تاريخ چهارشنبه  ٣بهمن  ١٣٩٧آمده است  :در نمايش امنيتی »طراحی سوخته« بارها نام نﺸريه ی گام به ميان آورده شد .چندين تن از اعضای تحريريه ی
اين نﺸريه اکنون بازداشت شده و در زندان تحت فﺸار هستند .اين نﺸريه اطﻼعيه ای در اين جهت منتﺸر کرده است که در زير می خوانيد :تحت فﺸار قرار دادن اسماعيل بخﺸی  ،سپيده
قليان  ،علی نجاتی و مازيار سيدنژاد با شکنجه های جسمی و روانی و وادار کردن آنها به تکرار متن های از پيش ديکته شده مقابل دوربين که در قالﺐ مستند "طراحی سوخته" پخش شد ،از
سناريوهای تکراری و دروغين نهادهای امنيتی است که در طول چهار دهه برای سرکوب فعالين عرصه های مختلﻒ بارها و بارها اجرا شده است .نﺸان دادن چهره خسته و رنجديده سپيده
قليان و نگاه های مضﻄرب اسماعيل بخﺸی ،و افﺸای حقايق مربوط به آن از سوی آن دو نفر در صفحات شخصيﺸان ،گواه تکرار مﻄالﺐ از پيش تعيين شده ای است که همزمان مصداق بی
قانونی و بی شرمی صدا و سيما در جانبداری و ترويج دروغ است .اين سناريوی تکراری و غير حرفه ای همکاران امنيتی کار صدا و سيما ،بيش از پيش پرده از روند پرونده سازی ها
برداشت و خواست دادگاه علنی و آزاد را ضروری کرده است .ربط دادن مﻄالبات و اعتراضات برحق کارگران هفت تپه و فوﻻد اهواز و پوشش خبری و تحليلی آنها توسط اعضای نﺸريه
گام به جريانهای "برانداز" و "ضدنظام" که اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان مجبور به تکرار گاه و بيگاه آنها بودند از سکانس های نخ نمای اين گونه مستندها شده است .پخش نوشته هايی
اجباری از عسل محمدی نيز تﻼشی است که نﺸريه گام را به عوامل و جرياناتی خارجاز کﺸور مرتبط نﺸان دهند ،تا به واسﻄه ی قربانی جلوه دادن يک نﺸريه مستقل در نقش گروهک معاند
و وابسته ،اين پازل مضحک را کامل کرده ،فﺸار را بر بازداشتی های تحريريه گام بيﺸتر نمايند .نمايش اين شوی تلويزيونی و در ادامه ،دستگيری مجدد سپيده قليان با حمله به منزل او و
اذيت و آزار خانواده اش و نيز لﺸگرکﺸی مسلحانه به منزل اسماعيل بخﺸی و بازداشت مجدد او ،و همچنين شرح واقعه از زبان اين فعالين در نوشته ها و فايل های صوتی و تصويری
منتﺸر شده از آنان و اطرافيانﺸان ،بهترين استناد به طرز برخورد نهادهای امنيتی با فعالين مستقل کارگری و دانﺸجويی است .سندی عيان و پيش رو برای قضاوت درستی شکنجه ها و
تهديدهايی که طی اين مدت به اين فعالين وارد آمده است .ما ضمن ابراز نگرانی از وضعيت سﻼمتی اسماعيل بخﺸی  ,علی نجاتی ,سپيده قليان و مازيار سيدنژاد  ،و تداوم بازداشت و بی
خبری از وضعيت اعضای نﺸريه گام اميرحسين محمدی فرد ,ساناز الهياری و امير اميرقلی  ،مسئوليت هرگونه آسيﺐ به تمامی اين عزيزان را متوجه نهادهای امنيتی ميدانيم .نﺸريه گام

) - ( ٧پيام از طرف جمعی از کارگران شهرداری استان چهار محال بختياری
درود بر شما
ما تعدادی از کارگران شهرداريهای استان چهارمحال در شهر گندمان هستيم.ما از سال ٩۵به بعد مقداری از حقوق و عيدی و سنوات و پاداش هامون رو ندادن و خيلی راحت ميگن نميديم
اگه ﻻزم باشه مدرک هم ارائه ميديم .سال ٩۵حدودا  ٣۵نفر بوديم ولی امسال شديم ١۴نفر.همه رو اخراج کردن ،بدون اينکه تصفيه حساب بهﺸون بدهند .ميگن پول نداريم ولی دروغ ميگن
ماهم بهﺸون گفتيم اگه پول نيست خودتون هم حقوق برداشت نکنين .ولی برای خودشون حقوق و اضافه کار و ماموريت و بخور و بچاپ هست .دوستانمان را بدون اينکه معوقاتﺸون رو
بدهن اخراجﺸون کردن .مﻄالبات ما شامل حقوق و عيدی و سنوات و حق لباس ميﺸه .اين مﻄالبات بصورت پراکنده است...مثﻼ سال ٩۵اومدن بجای پرداخت حقوق فقط به ما مساعده
ميدادن ..مثﻼ اگه کل حقوق و آضافه کار ما در طول سال ٢٠ميليون ميﺸد١٠ .ميليون اونرو بصورت مساعده دادن و ١٠تومنش هم بصورت مﻄالبات موند و کسی هم حاضر به پرداخت
اون نيست .تمام شهرداريهای کﺸور با پيمانکار کار ميکنن ما هم زير نظر پيمانکار هستيم .اين مﻄالبات بايد از طرف پيمانکار پرداخت بﺸه درسته..ولی صراحت قانونی هست که ميگه اگه
پيمانکار به هردليل از پرداخت دستمزد کارگر ممانعت کند.کارفرما مکلﻒ به پرداخت انها ميباشد .اين مﻄالبات شامل سالهای  ٩۵و  ٩۶و  ٩٧ميﺸه .سنوات هر سه سال را طلﺐ داريم .شما
که ميدونيد ما هر کی ميرسه ميزنه تو سرمون .همين اﻻن هم که سر کار هستيم چهار ماه حقوق بهمون ندادن .به پيمانکار ميگيم ميگه به عهده من نيست با شهرداريه .به شهردار ميگيم ميگه
به من مربوط نيست شما با پيمانکار قرارداد دارين .طلﺐ ما در سال ٩۵شامل حقوق و عيدی سنوات و اضافه کاره .سال ٩۶شامل عيدی و سنوات و اضافه کار و لباس کار ميﺸه .سال ٩٧
علی الحساب با چهار ماه حقوق عقﺐ افتاده داريم براشون کار ميکنيم .بﻄور تقريبی جمع مﻄالباتمون برای هر فرد ٢۴ميليون ميﺸه.
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)  ( ٨بيانيه پايانی تجمع فرهنگيان کرمانشاه مقابل اداره کل آموزش پرورش
روز پنجﺸنبه ۴بهمن ٩٧تجمع فرهنگيان کرمانﺸاه جلوی اداره کل آموزش پرورش فرهنگيان معترض شعار ميدهند
بيانيه پايانی تجمع فرهنگيان کرمانﺸاه
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
با تقديم گرمترين سﻼم ها به همه فرهنگيان شجاع و شريﻒ سرتاسر ايران ،بويژه پيﺸکسوتان بزرگوار که طی دو روز گذشته فرياد حق طلبانه خود برای مﻄالبه گری را در سرتاسر ايران و
جهان طنين انداز کردند.
بدنبال اقدامات گوناگون بويژه تجمع بزرگ ٢٠ديماه گذشته برای مﻄالبات فرهنگيان استان ،کماکان به هيچ کدام از خواسته های ما ،جوابی داده نﺸده است .لذا بر آن شديم که يک بار ديگر
همگام با ساير استانها و همچنين تجمع بازنﺸستگان ،مﻄالبات خود را اعﻼم کنيم.
البته ﻻزم است يادآوری کنيم که اقدامات ما برای حصول نهايی به خواسته هايمان از طرق قانونی ادامه خواهد داشت ،نظر به اينکه حق منﻄقه جنگی و برخورداری فرهنگيان اعم از شاغل
يا بازنﺸسته از مزايای آن درصدر خواسته های ما قرار دارد.
با تقدير از همه همکارانی که برای برپايی اين تجمع تﻼش کرده اند ،اهم مﻄالبات خود را به شرح زير اعﻼم میکنيم:
 -١آزادی بی قيد و شرط تمامی معلمان زندانی و مختومه اعﻼم کردن همه پرونده های قضايی عليه معلمان.
 -٢احتساب استان کرمانﺸاه به عنوان منﻄقه جنگی و برخورداری از مزايای آن حق مسلم همه ساکنان و فرهنگيان استان است .جداسازی مناطقی از استان ،منجمله مرکز استان خارج از
منﻄقه جنگی و همچنين مستثنی کردن فرهنگيان بازنﺸسته از اين مزايا ،يک ظلم و اجحاف آشکار در حق همه فرهنگيان استان است.
 -٣متوقﻒ کردن هر گونه تهديد ،ارعاب و احضار غيرقانونی فرهنگيان بدليل فعاليت صنفی و حرفه ای.
 -۴لغو طرح بهره کﺸانه معلم تمام وقت.
 -۵تنظيم بودجه سال  ٩٨برای آموزش و پرورش مﻄابق با نرخ تورم واقعی.
 -۶افزايش حقوق فرهنگيان شاغل و بازنﺸسته ،باﻻتر از نرخ تورم واقعی .
 -٧برابری پرداختی فرهنگيان با ساير کارکنان دولت.
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 -٨لغو انواع بيمه های ناکارآمد و برقراری سيستم بيمه موثر برای شاغلين و بازنﺸستگان.
 -٩تامين سرانه ﻻزم برای مدارس و ايجاد فضای آموزشی مناسﺐ و تحصيل رايگان مﻄابق با اصل ٣٠قانون اساسی.
 -١٠لغو خصوصی سازی مدارس با بسته های حمايتی.
 -١١برسميت شناخته شدن تﺸکل های صنفی شاغلين و بازنﺸستگان و رفع هر گونه محدوديت و اعمال فﺸار.
 -١٢لغو هر گونه بی عدالتی آموزشی برای همه دانش آموزان ،رسيدگی به وضع مدارس نامﻄلوب روستايی.
 -١٣اجرای رتبه بندی معلمان به طورکامل و جامع .
 -١۴نظارت نماينده بازنﺸستگان بر صندوق های مختص شان برای حفظ و صيانت اموال و دارايی ها.
در پايان اين تجمع شورانگيز از طرف همه فرهنگيان آگاه و آزاده استان ،مجددا تاکيد میکنيم که با روش های قانونی پيگير مﻄالبات مان خواهيم بود.
پيروز و موفق باشيد
 ۴بهمن

)  - ( ٩بيمه تکميﻠی فعﻠی ناکارآمد است /بيست درصد افزايش حقوق برای سال آينده کافی نيست
معلمان و بازنﺸستگان فرهنگی شهرهای اصفهان ،کرج ،کرمانﺸاه و اردبيل به ادارات کل آموزش و پرورش استانهای خود مراجعه کرده و خواستار توجه به مﻄالبات صنفیشان شدند.
صبح امروز جمعی از معلمان و بازنﺸستگان فرهنگی در شهرهای مختلﻒ از قبيل اصفهان ،کرج ،کرمانﺸاه و اردبيل به ادارات کل آموزش و پرورش استانهايﺸان مراجعه کردند.
به گفته آنها؛ مهمترين مﻄالبات فرهنگی در اين مراجعات به شرح زير است :همسانسازی حقوق بازنﺸستگان ،بيمه تکميلی کارآمد برای تمامی شاغﻼن و بازنﺸستگان فرهنگی و مﺸکﻼت
معيﺸتی.
به گفته معلمان؛ آنها در اعتراض به نحوه انتخاب شرکت بيمهگر تکميلی پيش از اين اعتراضاتی انجام دادهاند چراکه شرکتی که بيمه تکميلی معلمان را انجام میدهد ،کارايی ﻻزم را ندارد و
در مقاب ِل هزينه باﻻيی که دريافت میکند ،خدمات اندکی ارائه میدهد .آنها خواستار مﺸارکت دولت جهت يافتن سازمان بيمهگری بهتر جهت پوشش بيمه تکميلیشان هستند.
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معلمان همچنين افزايش  ٢٠درصد حقوق کارکنان دولت برای سال آينده که در ﻻيحه بودجه  ٩٨تقديم مجلس شده را ناکافی دانسته و اعتقاد دارند اين ميزان افزايش حقوق با واقعيت گرانیها
و هزينههای زندگی ،تناسبی ندارد.

) - (١٠پيگيری مطالبات دوازدهگانه کارکنان و کارگران شهرداریهای کشور از مسئوﻻن
مجمع کارکنان شهرداریهای کﺸور خﻄاب به مسئوﻻن ،تحقق مﻄالبه صنفی دوازدهگانه مجموعه کارکنان و کارگران شهرداریها را خواستار شد.
اصلیترين مﻄالبه کارکنان شهرداریهای کﺸور؛ تغيير شيوه پرداخت حقوق ،اصﻼح آييننامه حقوق و مزايای شهرداران و تصويﺐ طرح بازگﺸت  ٣٢هزار ميليارد ﷼ عوارض سوخت
شهرداریها است .آنها از مسئوﻻن برنامه و بودجه میخواهند با توجه به اينکه بازگﺸت اين عوارض برای شهرداریها بويژه شهرهای کوچک حياتیست ،تصميمات ﻻزم را اتخاذ نمايند.
از ديگر نکاتی که مجمع کارکنان شهرداریهای کﺸور در رابﻄه با مﻄالباتشان مﻄرح میکنند ،اصﻼح بخﺸنامه افزايش حقوق سال  ١٣٩٧شهرداریها براساس قانون مصوب مجلس است.
به گفته آنها؛ متاسفانه افزايش حقوق کارکنان شهرداریها برخﻼف استفساريه مجلس )که تاکيد بر افزايش بيست درصدی احکام پايين داشت( با تفاسير ناعادﻻنه مﺸمول شش تا هﺸت درصد
افزايش حقوق شدهاند ،به گونهای که حقوقهای زير يک و نيم ميليون تومان کمتر از يکصد هزارتومان افزايش حقوق داشتهاند.
مﻄالبات دوازده گانه مجمع کارکنان شهرداری کﺸور به شرح زير است:
 -1تغيير شيوه پرداخت حقوق و مزايای کارکنان شهرداریها به شيوه قانون خدمات کﺸوری.
 -2اصﻼح آييننامه حقوق و مزايای شهرداران و ارسال آن به هيات وزيران جهت تصويﺐ) ،برای ايجاد تناسﺐ و عدالت در پرداخت حقوق شهرداران شهرهای زير دويست هزار نفر و
غيرمراکز استانها(.
 -３حل مﺸکﻼت استخدامی و تسريع در آزمون استخدامی برای تبديل وضعيت کارکنان خدوم شرکتی و قراردادی و همچنين حمايت از کارکنان در تغيير وضعيت استخدامی آنها.
 -４در رابﻄه با تصويﺐ طرح بازگﺸت  ٣٢هزار ميليارد ﷼ عوارض سوخت شهرداریها .با توجه به اينکه کليات طرح در کميسيون برنامه و بودجه تصويﺐ شده بعد از بررسی
جزييات ،جهت تصويﺐ نهايی به صحن مجلس ارجاع میگردد و همچنين مخالفت با مصوبه مورخه  ٧/۵/٩٧کميسيون اقتصادی در رابﻄه با اصﻼح ماليات بر ارزش افزوده که متاسفانه
عنوان عوارض به ماليات تغيير کرد و براساس آن درآمدهای پايدار شهرداریها به درآمدهای عمومی دولت تبديل میشود بازگﺸت اين عوارض برای شهرداریها بويژه شهرهای کوچک
حياتیست.
 -５ثبت قانونی مجمع کارکنان شهرداریهای کﺸور به عنوان يک مجمع علمی ،تخصصی جهت پيگيری مﻄالبات صنفی کارکنان شهرداریها و حل مﺸکﻼت مديريت شهری.
 -６اجرای قانون جامع ايثارگری در شهرداریها و احقاق حقوق ايثارگران معزز.
 -７پرداخت کليه مزايای قانونی آتشنﺸانان و رفع تبعيﺾ بين آتشنﺸانان و حمايت از آتشنﺸانان با عنوان پيشبينی فوقالعادههايی برای آتشنﺸانان.
 -８اصﻼح رويه فعلی انتخاب شهرداران و تاکيد بر تجربه و تخصص به جای نگاههای سياسی در انتخاب و انتصاب شهرداران.
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 -９موافقت با پيﺸنهاد افزايش فوقالعاده جذب کارکنان شهرداریها از طريق سازمان اداری استخدامی کﺸور ،،موضوع مربوطه از طرف سازمان شهرداریها به سازمان اداری
استخدامی پيﺸنهاد داده شده است.
 -１０اصﻼح بخﺸنامه افزايش حقوق سال  ١٣٩٧شهرداریها براساس قانون مصوب مجلس ،متاسفانه افزايش حقوق کارکنان شهرداریها برخﻼف استفساريه مجلس )که تاکيد بر افزايش
بيست درصدی احکام پايين داشت( با تفاسير ناعادﻻنه مﺸمول شش تا هﺸت درصد افزايش حقوق شدهاند ،به گونهای که حقوقهای زير يک و نيم ميليون تومان کمتر از يکصد هزار تومان
افزايش حقوق داشتهاند.
 -１１افزايش سهم شهرداریها از ماليات بر ارزش افزوده.
 -１２ايجاد ساز و کار نقل و انتقال منابع انسانی بين شهرداریها و قانونی ساختن انتقال از شهرداریها به ساير نهادهای مﺸمول قانون خدمات کﺸوری ،به عنوان يک حق طبيعی و اوليه
کارکنان شهرداریها.

)  - ( ١١تجمع اعتراﺿی کارگران کارخانه روغن جهان نسبت به نداشتن امنيت شغﻠی ،عدم پرداخت ٥ماه حقوق و ماه ها حق بيمه و وعده های توخالی مسئوﻻن طراز اول استان مقابل
استانداری زنجان
صبح روز پنج شنبه بيست وپنجم بهمن ماه ،کارگران کارخانه روغن جهان دراعتراض به نداشتن امنيت شغلی ،عدم پرداخت٥ماه حقوق وماه ها حق بيمه و وعده های توخالی مسئوﻻن
طرازاول استان،برای باری ديگرمقابل استانداری زنجان جمع کردند.
براساس گزارش رسانه ای شده،يکی از کارگران معترض کارخانه روغن جهان گفت :مﺸکﻼت روغن نباتی جهان به قوت خود باقی است و کارفرما هيچ اقدام مثبتی برای ادامه روند توليد
عﻼرغم مهيا بودن شرايط آن صورت نداده است.
وی درادامه گفت :منابع مالی کافی برای تهيه مواد اوليه توليد در اين واحد وجود ندارد.
اين کارگرافزود :يک سال است همه مسئوﻻن وعده پيگيری میدهند؛ اما عمل نمیکنند٥ .ماه معوقات حقوقی ،مﺸکﻼت بيمه کارگران که ماهها پرداخت آن به تاخير افتاده و تامين مواد اوليه
همچنان گريبانگير اين مجموعه است.
يکی ديگر از کارگران اظهار کرد :قرار بود مسئوﻻن استانی موضوع مﻄالبات مزدیمان را از طريق کارفرما پيگيری کنند و نتيجه را به اطﻼع کارگران برسانند.
وی در ادامه درباره مﺸکﻼت خود و همکارانش گفت :طی چند روز گذشته سرويس اياب ذهاب کارگران به دليل معوق ماندن مﻄالبات رانندهها متوقﻒ شده است .باتوجه به اينکه کارفرما
برنامه مﺸخصی برای پرداخت مﻄالبات معوقه مزدی و بيمهای ما ندارد ،با توجه به آنکه در آستانه سال نو قرار داريم ،نگران افزايش معوقات مزدی و تامين هزينههای زندگی خود هستيم.

اخبار تکميﻠی:
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مقام ارشد کارگری اعﻼم کرد  ۶٠ :درصد حقوق کارگران برای اجاره خانه ميرود :
مسکن
به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا ،در تاريخ ١بهمن ٩٧آمده است  :ابوالفضل فتح الهی  ،رئيس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ميگويد اگر کارگران قبﻼ يک سوم دريافتی خود را
صرف اجاره بها ميکردند امروز بايد بيش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزينه کنند .وی اظهار کرد :مهمترين وعده ای که طی چند دهه گذشته به جامعه کارگری داده شده،
بحﺚ امنيت شغلی و قراردادهای کار بوده است .در حالی که بخش اعظمی از قراردادها رسمی بوده در طول سالهای جنﮓ تحميلی و به دليل شرايط نامساعد و تعﻄيلی کارخانه ها قراردادها
به سمت موقت و کوتاه مدت رفت و امروز با وجود آنکه از شرايط جنﮓ خبری نيست ،همچنان با معضل قراردادهای کار که امنيت شغلی نيروهای کار را تحت تاثير قرار داده مواجه
هستيم.وی ادامه داد :بسياری از قوانين و مقررات و آيين نامه های مربوط به حوزه کار تحت شرايط اقتصادی آن زمان يا به اجرا در نيامده يا ناقص اجرا شده است ،در حالی که امنيت شغلی
اميد به زندگی را افزايش ميدهد و شرايط يک زندگی مساعد را فراهم ميکند ...وی خاطرنﺸان کرد :مسکن يکی از وعده های داده شده به کارگران بوده که عملی نﺸده است و طرح مسکن
اجتماعی و مسکن کارگری هم به دليل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاه ها به اجرا درنيامد تا کارگران از نعمت خانه دار شدن برخوردار شوند.به گفته فتح الهی ،امروز کارگران با
هزينه های کمرشکن اجاره بها دست و پنجه نرم ميکنند و اگر قبﻼ يک سوم حقوقﺸان را صرف اجارهبها ميکردند امروز بيش از دوسوم آن را بايد بابت اجاره بهای مسکن هزينه کنند.
سال بعد  ٣۶درصد تورم داريم /خط فقر در تهران  ۴ميﻠيون و  ۵٩٢هزار تومان :
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم ،در تاريخ ١بهمن ٩٧آمده است  :عضو هيئت رئيسه مجلس و کميسيون تلفيق با اشاره به تورم  ٣۶درصدی سال آينده گفت :برای يک خانوار
 ۴نفره ،خط فقر چيزی در حدود  ٢ميليون و  ٢۵۵هزار تومان است و البته اين رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چيزی در حدود  ۴ميليون و  ۵٩٢هزار تومان است .
احمد اميرآبادی فراهانی در برنامه متن و حاشيه با اشاره به استخراج برخی آمار و ارقام از بودجه  ٩٨اظهار کرد :بر اساس بودجه  ،٩٨در سال آينده شاهد تورم نقﻄه به نقﻄه در حدود ٥٠
درصدی و تورم ساليانه  ٣٦درصدی خواهيم بود.عضو هيئت رئيسه مجلس درخصوص خط فقر در سال آينده نيز گفت :برای يک خانوار  ٤نفره ،خط فقر چيزی در حدود  ٢ميليون و ٢٥٥
هزار تومان است و البته اين رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چيزی در حدود  ٤ميليون و  ٥٩٢هزار تومان است.وی در پاسخ به اين سوال که چه تعداد از مردم تهران و ساير نقاط کﺸور
چنين درآمدی دارند گفت :خيلی از مردم ،کمتر از اين رقم درآمد دارند و اين بر اساس آمار و ارقام استخراج شده از بودجه ٩٨است.اميرآبادی عضو کميسيون تلفيق مجلس نيز همچنين با
اشاره به در پيﺸِرو بودن برخی بحرانهای اقتصادی و مالی در سال آينده گفت :در سال آينده بحران ارزی ،بحران بانکی و بحران مالی دولت را خواهيم داشت که در مجلس بايد فکری برای
آن کنيم
اعتراض نامه جمعی از وکﻼ
اعتراض به صﻼحيت مرجع رسيدگى کننده  ،به شکايت اسماعيل بخﺸى با موضوع شکنجه در طول مدت بازداشت
به نام خداوند عدل و انصاف
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رياست محترم قوه قضائيه
اسماعيل بخﺸی ،کارگر و شهروند ايرانی مى باشد و خواست وى مﻄالبات قانونى صنفى بوده است که اين روزها مورد حمله تبليغات منفى سازمان يافته و نسبت هاى ناروا از سوى صداو
سيما و برخى مسئولين نيز قرار گرفته است .بى ترديد اظهار نظر قبل از صدور حکم  ,بر خﻼف قانون و ممنوع مى باشد .
عدالت از آمال انسان هاى دردمند و آزاده است و انتظار مى رود دستگاه عدالت اسﻼمى حتى در مقدار نظر کردن به طرفين دعوا برابرى و مساوات را رعايت نموده و در کمال بى طرفى
به دعاوى رسيدگى کند .اسماعيل بخﺸى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بر شکنجه در طول دوران بازداشت خود ،به دادگستری اسﻼمی شکايت برده است که خود و وکيل محترم ايﺸان،
تقاضای رسيدگی بی طرفانه ای را داشته اند .
از آن جا که دادستان محترم دادسراى عمومى و انقﻼب شهرستان شوش ،از حيﺚ وظيفه نظارتی خود بر حسن رفتار ضابﻄان دادگستری )متهمين پرونده( در مظان اتهام تخلﻒ انتظامی واقع
شده است و شکايتی نيز عليه ايﺸان مﻄرح مى باشد ،انجام تحقيقات مقدماتی از سوی وی به دﻻيل زير فاقد وجاهت قانونی است زيرا؛
الﻒ :دادستان حسﺐ ماده  ١١ق.آ.د.ک ،در مقام تعقيﺐ و اقامه دعوای عمومی ،در جايگاه شاکی قرار دارد ،نمی تواند در نقش "مرجع بی طرف" ،ميان شاکی خصوصی و متهم ،رسيدگی
نمايد .
ب :اطﻼق صدر ماده  ٩٢ق.آ.د.ک به دليل اضﻄرار در ذيل ماده مذکور ،استثنائا ً مﺸروط به "کمبود بازپرس" اختيار تحقيقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است .لذا "با وجود
بازپرس" ،چنين اضﻄراری منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد .
ج :تصريح ماده  ٩٣بر رعايت "کمال بی طرفی" در انجام تحقيقات ،مستلزم تفسير موسع در جهات رد دادرس است که مﻄابق ماده  ۴٢۴ق.آ.د.ک شامل مقامات دادسرا )دادستان( نيز می
شود .
د :نتيجه شکايت عليه ضابﻄين ،از اين منظر که تبرئه آنان ،موجﺐ رفع اتهام تخلﻒ انتظامى از دادستان محترم از حيﺚ وظيفه نظارتی وی بر ضابﻄين ،می شود ،مستلزم "نفع شخصی"
برای دادستان است .پس با وجود "چنين نفع شخصی" ،رسيدگی دادستان مﺸمول بند "ج" ماده  ۴٢١ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس تلقی می شود .
با عنايت به مراتﺐ ياد شده  ،صدور قرار رد ايراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافﺸاری وی در رسيدگی مستقيم از سوی ايﺸان ،مصداق عدم رعايت بی طرفی قضايی و ناقﺾ
قانون اساسی ،اسناد حقوقی بين المللی و قوانين موضوعه کﺸوری است .
بدين وسيله جمعی از وکﻼی دادگستری و حقوق دانان ،ضمن ابراز ناخرسندی خود از چنين شيوه رسيدگی ،تقاضا دارند که حسﺐ جايگاه نظارتی عاليه شما بر دستگاه قضايی ،جهت ارجاع
موضوع به مرجع بی طرف و نيز برخورد با ناقضان قانون دستور شايسته ای صادر فرماييد .
با سپاس و احترام
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-١حسين زکی – شماره پروانه -١٨۴٣کانون وکﻼی دادگستری خوزستان - ٢امير رئيسيان -شماره پروانه  -١۶۵٧٧کانون وکﻼی دادگستری مرکز )تهران( -٣پيام درفﺸان -شماره پروانه
 -١۵٨٨٣کانون وکﻼی دادگستری مرکز )تهران( -۴فرزانه زيﻼبی -شماره پروانه  -٩٣۶کانون وکﻼی دادگستری خوزستان -۵غزال لرستانی -شماره پروانه -١٢٩٢کانون وکﻼی
دادگستری خوزستان - ۶حسين تاج -شماره پروانه  -٩١کانون وکﻼی دادگستری کرمان -٧سجاد چترسفيد -شماره پروانه  -٢۵٢۵٩مرکز وکﻼ و مﺸاوران خوزستان -٨حافظ سواری -شماره
پروانه  -١۴٨١کانون وکﻼی دادگستری خوزستان - ٩ليﻼ خسروی -شماره پروانه - ١١٣١کانون وکﻼی دادگستری خوزستان -١٠معصومه اورکی-شماره پروانه - ١۶٧٠کانون وکﻼی
دادگستری خوزستان -١١سعيد دهقان -شماره پروانه  -١۶٧۶۴کانون وکﻼی مرکز -١٢سيد احمد نورالدينی -شماره پروانه  -١٩١٧کانون وکﻼی خوزستان -١٣منصور شکيبا-شماره
پروانه-٣٩کانون وکﻼی دادگستری خوزستان -١۴سيد جماﻻلدين حيدريمنش -شماره پروانه  -١٠۴٨٧کانون وکﻼی دادگستری مرکز -١۵حميدرضا رسوليان -شماره پروانه  -٢٨٠۵٨کانون
وکﻼی دادگستری مرکز -١۶محمدرضا طهماسبی فر -شماره پروانه  -١۴٢٧کانون وکﻼ خوزستان -١٧آنا دشتی -شماره پروانه  -١٧٢٣٣کانون وکﻼی دادگستری مرکز -١٨حسين علی
حاتمی_ شماره پروانه  _ ١٠٨۶کانون وکﻼی دادگستری خوزستان -١٩رضا ممبنی_ شماره پروانه - ١٧٩٨کانون وکﻼی دادگستری خوزستان -٢٠مازيار طاطائی -شماره پروانه -٧٩١۶
کانون وکﻼی دادگستری مرکز -٢١سجاد خسروی -شماره پروانه  -١۶٣٩کانون وکﻼی دادگستری خوزستان
يتی دولت برای کارگران "فکاهی تﻠﺦ" است /اين همه تبﻠيغ برای هيچ !
بسته حما ِ
ﺐ
ت
به گزارش پيام عابدی خبرنگار ايلنا ،در تاريخ  ٢بهمن ٩٧آمده است  :کﺸمکش بر سر پرداخ ِ
بستههای حمايت معيﺸتی کارگران ،ميان وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه ،موج ِ
ِ
ايجا ِد تاخير در واريز آنها شد اما تاخير فراوان ،زمينه بی نظمی در اجرا را هم فراهم ساخت .اين در شرايﻄی است که هفته ها از واريز بسته های حمايتی مستمريبگيران سازمان تامين
اجتماعی ،بازنﺸستگان و کارمندان دستگاه های اجرايی و ...ميگذرد .. .سازمان تامين اجتماعی تاکنون درگير رفع "هم پوشانی"ها بود .در نتيجه ی رفع هم پوشانی ها ،بيش از  ۶ميليون نفر
از مجموع حدود  ١۴ميليون بيمه شده ،مستحق دريافت اين بسته ها تﺸخيص داده شدهاند.براساس مصوبه هيات دولت ،تمامی افرادی که زير  ٣ميليون تومان حقوق ميگيرند ،مﺸمول دريافت
اين بسته ميﺸوند .در نتيجه حدود  ٨ميليون کارگر يا بيش از  ٣ميليون تومان حقوق ميگيرند يا اينکه بنابر دﻻيلی مستحق تﺸخيص داده نﺸده اند .اين در شرايﻄی است که دريافتی درصد
باﻻيی از کارگران بيمه شده سازمان تامين اجتماعی زير  ٣ميليون تومان است .پس شرايط دريافت اين کمک  ٢٠٠هزار تومانی را دارند....کارگران پاييز و زمستان  ٩٧را هم به سختی سر
ميکنند و همزمان با بازنگری در مزد سال  ٩٧چﺸم انتظار کمک های معيﺸتی دولت هستند .هرچند قرار است که حق مسکن کارگری به  ١٠٠هزار تومان افزايش يابد اما با اين ارقام
فقرزدايی ممکن نميﺸود .به گفته "احمد اميرآبادی فراهانی “عضو هيات رئيسه مجلس دهم سال آينده تورم به  ٣۶درصد می رسد .وی تاکيد کرده است که فقر در تهران  ۴ميليون و ۵٩٢
هزار تومان است.سازمان برنامه و بودجه با سازمان تامين اجتماعی بر سر ميزان بدهی دولت به سازمان اختﻼف دارد .اين اختﻼف در روزهای گذشته علنی شد؛ پس از آنکه "محمد
شريعتمداری" وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اين پرسش که سازمان برنامه و بودجه بدهی  ۶٩هزار ميليارد تومانی را برای سازمان تامين اجتماعی تاييد کرده است ،گفت:
رئيس هيات مديره „کانون عالی انجمنهای صنفی
بدهی واقعی دولت به تامين اجتماعی  ١۵٠هزار ميليارد تومان است که به تاييد "سازمان حسابرسی" رسيده است ".ناصر چمنی" نائﺐ
ِ
روی دستش سنگينی ميکنند .از همين رو
که
ميداند
مايتی دولت" ،فکاهی تلخ" است او ميگويد :دولت کارگران را شهروندانی
کارگران ايران "تاکيد دارد که واقعيت اين است که بسته ح
ِ
ِ
زمانی که ميخواهد برنامه ای برای آنها پياده کند ،برنامهاش به فکاهی شبيه است؛ فکاهی تلخ .بسته ای که اين همه جنجال بر سر آن را انداختند هم ،همين ويژگی را دارد .ابتدا اعﻼم ميکنند
که به تمام بيمه شدگان تامين اجتماعی "سبد کاﻻ" ميدهيم .بعد ميگويند بسته نيست؛ پول نقد است و مبلغش  ٢٠٠هزار تومان است .بعد ميگويند به تمام بيمه شدگان نميرسد .فقط برخی ميتوانند
دريافت کنند .چرا؟ چون "سازمان برنامه و بودجه" برای "جامعه" اعتباری قائل نيستند ....چمنی در پاسخ به اين گمانه زنی که شايد سازمان برنامه و بودجه با کاستن از بودجه "بسته
معيﺸت کارگران" ،به نوعی خواسته است به سازمان تامين اجتماعی به خاطر پرداخت نکردن بدهيهای دولت ،روی خوش نﺸان ندهد ،گفت :زمانی که دولت ميخواهد از صندوق کارگران و
بيمه شدگان در سازمان تامين اجتماعی بردارد ،چنين ارزيابی هايی را نميکند ،اما همين که ميخواهد تعهداتش را در قبال کارگران اجرايی کند ،کمترين بودجه را اختصاص ميدهد؛ به نحوی
حدود  ٨ميليون کارگر از آن محروم می مانند .بله دولت لجبازی ميکند تا وجهه سازمان تامين اجتماعی را نزد بيمه شدگانش زير سوال ببرد .وی با بيان اينکه نميتوان باور کرد که دولت
برای کارگران به اندازه کافی بودجه ندارد ،گفت :دولت برای نجات بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری هزينه زا ،ميليارد تومان کنار ميگذارد؛ حتی اگر اين کار به واسﻄه افزايش پايه
پولی به افزايش تورم منجر شود .به هر شکل ما اين ادعا را باور نميکنيم و تاکيد ميکنيم که تنها قﺸری که سرش کﻼه گﺸاد گذاشته اند ،کارگران هستند .
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بررسی نواقص بسته های حمايتی؛ چرا قشر فرودست از "بسته حمايتی" جا ماند؟ !
ارزان دهه
به گزارش نسرين هزاره مقدم خبرنگار ايلنا ،در تاريخ  ٢بهمن ٩٧آمده است  :کارش بستهبندی سبزيجات است؛ در خانهای قديمی در جنوب شهر که به سبک خانه های استيجاری
ِ
 ۴٠اتاقهای بسياری گرداگر ِد حياط گردآلود نﺸسته اند ،زندگی ميکند .روزها با مينيبوس از آزادی ميرود اسﻼمﺸهر و در يک کارگاه خانگی ،کار بسته بندی سبزيجات انجام ميدهد .کاری
سخت و طوﻻنی که از ساعت ده صبح تا پاسی از شﺐ ادامه دارد .کاری که نه بيمه دارد و نه حداقل حقوق؛ کاری که فقط به اندازه کرايه همين اتاق قديمی در اين محلهی توسريخورده و
هزينه ی نان و پنير برای خود و دو فرزند محصلش ،درآمد دارد.مريم که همراه تعدادی ديگر از زنان محله روزها برای بسته بندی سبزيجات به اسﻼمﺸهر ميرود ،زنيست سرپرست خانوار
زير
که دشواريهای بسياری را به دوش ميکﺸد تا بتواند از پس هزينه های زندگی بربيايد؛ پنجﺸنبه ها و جمعه ها که کار کارگاه تعﻄيل است؛ او در مترو و در داﻻنهای تاريک و
ِ
پرازدحام ِ
زمين» ،ليﻒ« ميفروشد؛ ليﻒ هايی کار دست خود و دختر دوازده ساله اش»....رويهم رفته ماهی يک ميليون و  ۵٠٠هزار تومان درآمد ندارم؛ از همه جا رانده ام از اينجا هم مانده!« گﻼيه
مريم از دست دولتی هاست ،از آنها که به او عليرغم اين همه فقر و بدبياری ،بسته حمايتی ندادند و قرار هم نيست بدهند؛ او که زنی تنها و سرپرست خانوار است؛ فقط به اين دليل که
حمايتی دولت را ندارد! طبق آخرين آمار رسمی ،نزديک به ١٠
کارفرمای او تابع قانون نيست و او را بيمه نکرده -مثل بسياران ديگر که کار ميکنند اما بيمه نيستند -حق دريافت بسته
ِ
ميليون نفر کارگر غيررسمی در کﺸور داريم؛ اين آمار را سال گذشته ،علی ربيعی )وزير کار سابق( اعﻼم کرده است .براساس گزارش اخير مرکز پژوهش های مجلس نيز ،از  ٧٩٠هزار
نفری که سال گذشته شاغل شده اند ،فقط ٨درصد آنها بيمه هستند و کارگران  ١٩٨بنگاه صنعتی کمتر از ۵٠٠هزارتومان در ماه دستمزد دريافت ميکنند؛ اين کارگران که حدود يک سوم
حداقل دستمزد ،حقوق ميگيرند از حمايتهای جانبی دولت محرومند.آمار آنها که کار ميکنند اما بيمه نيستند ،کم نيست؛ حتی آمارهای رسمی هم حکايت از پوشش ناکارآمد و ناکافی بيمه برای
کارگران دارد؛ همه آنها که در ادبيات مصﻄلح» ،کارگر غيررسمی« ناميده ميﺸوند ،از موهبتی به نام بيمه محرومند و در نتيجه به آنها حمايتهای جانبی مثل همين بسته حمايتی اخير ،تعلق
جايگزين »ترميم دستمزد« دفاع کرده است ،قرار است خﻼءهای ناشی از بحران معيﺸت اخير را تا حدودی پرکند؛ اما
نميگيرد.بسته حمايتی که دولت از ابتدای امسال از آن به عنوان عنصر
ِ
فارغ از ناکافی بودن ميزان آن که  ٢٠٠هزار تومان به هيچ وجه نميتواند در پر کردن شکاف مزد -معيﺸت ،تاثيری داشته باشد ،بسياری از واجدان شرايط که همان کارگران فاقد بيمه و
غيررسمی ،شامل دستفروشان ،مﺸاغل دورهگرد و زنان شاغل در کارگاههای خانگی هستند ،از اين حمايت بسيار حداقلی محروم مانده اند....وی ادامه ميدهد :اين ده ميليون نفر که به دﻻيل
مختلﻒ ازجمله تخلﻒ کارفرما بيمه نﺸدهاند ،بسيار نيازمندتر از بيمه شدگان تامين اجتماعی هستند چرا که آنها که بيمه دارند حداقل يک شغل تاحدودی باثبات و يک درآمد حداقلی منظم دارند
و نيازهای سﻼمتيﺸان تا حدی تامين ميﺸود؛ ولی به دليل ضعﻒ بانک های اطﻼعاتی اين ده ميليون نفر که نيازمندترند ،شناسايی نميﺸوند .در بحﺚ يارانه ها هم همين انحراف به شکلی ديگر
وجود داشت؛ خانواده هايی ميﺸناسم که درآمد ماهيانه قليلی دارند اما از محل ارثيه ،سپرده های بانکی کﻼنی دارند ولی از آنجا که دولت »سپرده های بانکی« را در تعيين درآمد افراد دخيل
ت بانکهای اطﻼعاتی و ناتوانی آماری دولت برايش
نميداند ،همچنان يارانه بگير هستند با اينکه واقعا ً نيازی به اين يارانه ندارند .مريم که ميپرسد چرا به ما بسته نميدهند ،نميﺸود از عدم شفافي ِ
زنان بيپناه از همه جا رانده ايم؛ از اينجا هم
گفت؛ خيلی ساده ميگويم :آخر دولت نميداند شما کجا هستيد و چقدر نياز داريد .او در پاسخ ميگويد :ميدانستم! من که خودم همان ابتدا گفتم امثال ما
ِ
مانده !....
اداره کار در برخورد با تخﻠفات جديت به خرج دهد/چرا برخی زنان خياط بايد فقط  ۴٠٠هزار تومان دستمزد بگيرند؟!
يک فعال صنفی با انتقاد از عملکرد يک موسسه خيريه در حوزه کار گفت :اين وظيفه بازرسان اداره کار است که مقابل کارگاههای متخلﻒ بايستند.
عملکرد يک موسسه خيريه برای حذف حداقل دستمزد ،انتقادات بسياری به دنبال داشته است و از آن عجيﺐتر اينکه داير نمودن کارگاههای غيرقانونی مورد افتخار هم واقع میشود و
موسسه مذکور درصدد تبليغ اين رويه غيرقانونی است.
نادر مرادی )فعال کارگری و عضو سابق شورای آتشنﺸانی تهران( با بيان اينکه چرا بايد اجازه دهند کارگاههايی برپا شود که در آن زنان خياط که سرپرست خانوار و آسيﺐپذير هم هستند،
فقط  ۴٠٠هزار تومان دستمزد بگيرند ،گفت :بدون ترديد »مسئوليت« متوج ِه اداره کار اصفهان است.
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وی تاکيد کرد :گيريم که اين زنان به دليل شرايط حاد زيستی خود تمايلی به شکايت به اداره کار ندارند يا اصﻼً آگاهی ﻻزم در اين زمينه را دارا نيستند ،اين مساله ناف ِی وظايﻒ اداره کار و
بازرسان اين اداره نيست.
مرادی افزود :بازرسان اداره کار در سرکﺸی به کارگاهها به خصوص کارگاههای زيرمجموعهی برخی نهادهای خيريه کوتاهی میکنند؛ وگرنه يک موسسه خيريه نمیتوانست کارگاههايی
را علم کند که به يک کارگر زن برای روزی  ٨تا ده ساعت کار روزانه ،ماهی فقط  ۴٠٠يا  ۵٠٠دستمزد بپردازد.
نابرابر کارگر و کارفرما ،سند قرار دهد و اينگونه توجيه کند که چون هيچ کدام از اين
به گفتهی مرادی ،اداره کار به عنوان نها ِد باﻻدست ِی روابط کار ،نبايد »اختيار کارگر« را در روابط
ِ
زنان به اداره کار مراجعه و اقدام به شکايت نکردهاند پس عم ِل خﻼف قانونی صورت نگرفته.
بیمهری به پرستاران در جريان »طرح تحول سﻼمت« /کميسيون تﻠفيق به اين اوﺿاع خاتمه دهد
حسين علینسائی با بيان اينکه پرستاران مورد بیتوجهی واقع شدهاند ،گفت :کميسيون تلفيق بودجه بايد برای تعرفهگذاری خدمات پرستاری ،بودجه اختصاص بدهد.
بررسی ﻻيحه بودجه  ٩٨در کميسيون تلفيق مجلس ،گروههای مختلﻒ مزدبگيران را به تکاپو انداخته است؛ آيا نمايندگان مجلس قادرند در ﻻبﻼی سﻄور انقباضی بودجه ،برای مﻄالبات
مزدبگيران جا باز کنند؟
حسين علینسائی )عضو شورای عالی نظام پرستاری کﺸور( در ارتباط با مﻄالبات پرستاران از بودجه  ٩٨به اجرای »قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری« به عنوان مهمترين خواسته
اشاره میکند و میگويد :سالهاست که مجلس ،قانونی با عنوان تعرفهگذاری خدمات پرستاری تصويﺐ نموده ولی هيچ گاه بودجهای به آن تخصيص نداده است! اين درحالیست که خود مجلس
بارها در قالﺐ قانون ارتقای بهرهوری و برنامه شﺸم توسعه بر اجرای آن تاکيد کرده است.
وی ادامه میدهد :با وجود پيگيریهای مکرر نمايندگان جامعه پرستاری کﺸور ،نهادهای اجرايی به انحاء مختلﻒ از اجرای اين قانون به بهانه »عدم تخصيص بودجه« سر باز زدهاند و
جالﺐ اينجاست که در هيچ سالی آن را در ﻻيحه بودجه پيﺸنهادی دولت به مجلس هم نگنجاندهاند.
بیمهری به پرستاران در جريان طرح تحول سﻼمت
علینسائی به بيان ريﺸههای بیتوجهی به معيﺸت پرستاران میپردازد و میگويد :در جريان اجرای طرح تحول سﻼمت ،بيﺸترين بیمهری و بیتوجهی به جامعه پرستاری صورت گرفت و
با وجود تخصيص منابع سرشار به نظام سﻼمت و اميدواری جامعه پرستاری به اجرايی شدن اين قانون در طی طرح تحول» ،نااميدی« نصيﺐ جامعه پرستاری شد و اين شرايط ،جز شدت
يافتن بیسابقه بار کاری جامعه پرستاری در طی طرح تحول و خرد شدن بيش از پيش جسم و جان رنجور جامعه پرستاری ،عايدی ديگری برای اين جامعه فداکار دربرنداشت و متاسفانه
نظارتی نيز از سوی مجلس صورت نگرفت.
عضو شورای عالی نظام پرستاری با بيان اينکه اين يک واقعيت تلخ است که مردم از خدمات پرستاری ارائه شده در بيمارستانها با وجود ايثار شبانهروزی همکاران رضايت ندارند و اين
ناشی از بیتوجهی مسئوﻻن امر به جامعه پرستاری بوده است ،افزود :کمبود استخدام شديد نيروی گروه پرستاری و عدم اجرای قوانين که اهم آن تعرفهگذاری خدمات پرستاری است ،منجر
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به افت شديد کيفيت خدمات شده است و توان را از جامعه پرستاری گرفته است .مسئوﻻن بايد باور داشته باشند خواستههای جامعه پرستاری در راستای منافع مردم است و نتيجه آن پيش از
همه به مردم بازخواهد گﺸت و رضايتمندی را افزايش خواهد داد.
استان آذربايجان شرقی؛ در  ٩ماهه سال جاری  ۵۶نفر حين کار کشته شدند
مديرکل پزشکی قانونی استان آذربايجان شرقی از مرگ  ۵۶نفر و مصدوميت  ١٠١٢نفر طی نه ماهه سال جاری در اثر حوادث کار در اين استان خبر داد و گفت که اين آمار نسبت به
مدت مﺸابه سال گذشته  ۴درصد افزايش يافته است.
کﻠيه کارگر ان غيررسمی وبيکار از دريافت »بسته های حمايتی« حذف شده اند
دولت حداقل  ٣ميليون و  ٨٠٠هزار تومان در  ٥ماه اخير از دستمزد يکايک کارگران و مزدبگيران کﺸور را از انان ربوده است
از زمان سقوط ارزش ﷼ در برابر ترميم دستمزد دولت مدعی شد که به جای آن بسته های حمايتی می دهد .قرامرز توفيقی رئيس کميته دستمزد کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار گفته اگر
برآوردشان در مورد ميزان ترميم مزد مبنا قرار بگيرد دولت بايد ماهانه  ٨٠٠هزار تومان از ماه شهريور گذشته به جهت ترميم مزد پرداخت می کرد .تا امروز که پنج ماه گذشته ،کارگران
بايد  ٤ميليون تومان به عنوان مبلغ ترميمی دستمزد دريافت میکردند ولی در کمال تعجﺐ ،در پايان دی ماه ،فقط  ٢٠٠هزار تومان نصيﺐشان شده آن هم فقط کارگران رسمی شامل اين
بخﺸش !!شده اند يعنی ده برابر کمتر از آن حداقلی که بايدپرداخت ميﺸد
دولت اما نه تنها حداقل  ٣ميليون و  ٨٠٠هزار تومان از جيﺐ مزدبگيران در  ٥ماه اخير باﻻ کﺸيده که البته در اين امار کارگران غير رسمی وبيکاران و حاشيه نﺸينان و بيمه نﺸدگان به
کلی حذف شده اند .گويا که آنان در شمار ايرانيان به حساب نيامده اند واگر در نظر اوريم که تنها حداکثر  ٣٠در صد نيروی کار بيمه رسمی دارند  ٧٠،در صد ديگر از همين يارانه ناچيز
محروم هستند .
افزايش تعداد واحدهای توليدی تعطيل شده به دليل اوﺿاع بد اقتصادی /هيچ مذاکره ای درباره دستمزد کارگران ميان مجﻠس و نمايندگان کارگری انجام نشده است :
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در تاريخ چهارشنبه  ٣بهمن  ١٣٩٧آمده است  :عليرضا محجوب ،رئيس فراکسيون کارگری مجلس با بيان اينکه تاکنون هيچ مذاکرهای مبنی بر ميزان دستمزد سال
آينده ميان مجلس و نمايندگان کارگران انجام نﺸده است،
گفت :برای ميزان دستمزد کارگران در سال آينده در ابتدا بايد يک مذاکراتی صورت بگيرد تا به واسﻄه آن و صحبت هايی که انجام ميﺸود طرفين ميزان و رقم دستمزد کارگران را در سال
آينده مﺸخص کنند .او گفت :فراکسيون کارگری در تﻼش است که در يکی دو هفته آينده جلسه ای را با نمايندگان کارگری برگزار و طی آن اعﻼم کند که در شرايط فعلی ميزان حداقل
معيﺸت با چه رقمی تامين ميﺸود ….وی با بيان اينکه ميزان درآمد کارگران فاصله بسيار زيادی با وضعيت اقتصادی کﺸور دارد ،ادامه داد :اتفاقاتی که در سال جاری در بخش اقتصاد
کﺸور افتاد ،باعﺚ شده که ما در بخش تعيين ميزان دستمزد با ابهاماتی مواجه شويم .رئيس فراکسيون کارگری محجوب تاکنون شدت بحران و تعﻄيلی کارخانه ها به ميزان سال  ٩١نرسيده
است ،افزود :آمار بيکاری که براساس تعﻄيلی کارخانه ها به ما ارايه شده است نسبت به  ٥سال اخير قابل مﻼحظه است اما نبايد فراموش کرد که اين رقم در مقايسه با سال  ٩١خيلی کمتر
است به طوری که در حال حاضر حدود  ٢٢٠٠واحد صنعتی با مﺸکﻼتی مانند تعﻄيلی ،در آستانه تعﻄيل قرار گرفتهاند و اين درحاليست که در سال  ٩١اين رقم  ٢٨٠٠بود...وی ادامه داد:
تاکنون ميزان کارگرانی که به دليل تعﻄيلی واحدهای توليدی و صنعتی بيکار شده اند مﺸخص و دقيق نيست به طوری که هنوز يک تحليل کامل و جامع در رابﻄه با اين بخش وجود ندارد .او
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گفت  :هيچ ترديدی نداريم که به دليل اتفاقاتی که در ماه های گدذشته در کﺸور رخ داده است تعداد واحدهايی که به خاطر اوضاع بد اقتصادی تعﻄيل و از قافله توليد جامانده اند ،افزايش پيدا
کند .
به شدت در مضيقه هستيم /با همين وﺿع سال آينده تعطيل میشويم
واحدهای توليدی شهرک صنعتی چرمﺸهر ورامين که يکی از مهمترين و تخصصیترين شهرکهای صنعتی توليد چرم و ساﻻمبور در ايران محسوب میشود ،طی يکسال اخير به شدت از
لحاظ ارز ،مواد اوليه و بازار فروش در مضيقه و تحت فﺸار بودهاند .بسياری تعﻄيل کرده ،و ديگران نيز با ظرفيتی بسيار کمتر از آنچه تعريﻒ شده ،فعاليت میکنند.
صنعت چرم ايران طی حداقل يک سال اخير با توجه به نوسانات نرخ ارز ،فقدان مواد اوليه و مواردی ديگر که بر دوش اقتصاد ايران افتادهاند ،در شرايط نامﻄلوبی بوده و کم نبودند
واحدهايی که با کاهش توليد و نيروی انسانی مواجه شدهاند.
شهرک صنعتی چرمﺸهر ورامين که در سال  ١٣۶۴تاسيس شده ،بهعنوان يکی از مهمترين و تخصصیترين شهرک صنعتی کﺸور در حوزه توليد چرم و ساﻻمبور به شمار میآيد .با اين
وجود ،واحدهای موجود توليد چرم در اين شهرک صنعتی از لحاظ فعاليت با مﺸکﻼت بسياری مواجه بوده و هستند .در راستای بررسی مﺸکﻼت آنها ،با مديران دو واحد صنعتی توليد چرم
در اين شهرک گفتگويی داشتهايم.
علی اردﻻنی نيک )مدير توليد شرکت چرم گلستان( پيرامون چالشهای پيشروی واحد توليدیاش با بيان اينکه با فقدان مواد اوليه باکيفيت خارجی روبرو هستيم ،تاکيد کرد :مواد اوليه ايرانی
نيز از لحاظ کيفيت به خوبی مواد خارجی نيستند .بهعﻼوه ،از لحاظ کمی هم جوابگوی توليد ما نيستند .
اردﻻنی نيک در خصوص ميزان توليد چرم گلستان ،اظهار داشت :به شدت در مضيقه هستيم و اکنون با يکشﺸم ظرفيت توليدمان مﺸغول کار و توليد هستيم .بسياری از واحدهای چرم هم
تعﻄيل کردهاند و بر در واحدشان قفل زده و يک نگهبان برای حراست از آنجا گذاشتهاند.
وی افزود :کارگران اين شرکتها نيز ناگزيرا از اين صنﻒ خارج شده ،مﺸغول کارهای ديگری جهت امرار معاششان شدهاند.
مدير توليد شرکت چرم گلستان اشاره کرد :توليد ما بيﺸتر از طريق اقدامات کارمزدی انجام میشود و با  ٢تا  ٣کارگر ،که آنها هم به صورت اجرتی کار میکنند ،فعاليت میکنيم .اما اگر
وضعيت به همين روال پيش برود و مﺸکل در زمينه تامين مواد اوليه و بازار برای فروش محصوﻻتمان داشته باشيم ،سال آينده به طور کامل تعﻄيل خواهيم بود.
امير رعيت )مديرعامل شرکت يکتاچرم( نيز درباره مﺸکﻼت واحد توليدیاش به ايلنا توضيح داد :ما با يک دهم ظرفيت توليد سابقمان مﺸغول کار هستيم.
وی اشاره کرد :تا حدود دو سال پيش ما بين  ١٠الی بيست کارگر داشتيم اما به خاطر نوسانات ارزی و بسياری چالشهای ديگر ،اکنون تعداد آنها به سه نفر رسيده است.
رعيت با بيان اينکه هيچگونه حمايتی از سوی نهادهای دولتی برای تداوم فعاليتمان دريافت نداشتهايم ،گفت :نه تنها حمايتی نداشتهايم بلکه از نهادهای دولتی همچون اداره کار ،دارايی،
تامين اجتماعی و ...به دﻻيل مختلﻒ مرتبا تحت فﺸار هستيم .اصﻼ شايد بهتر میبود که کاری به کارمان نمیداشتند تا بتوانيم روی پای خودمان بايستيم/.ايلنا
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عيدی امسال چقدر است؟
با توجه به مصوبه حقوق سال جاری مبلغ عيدی کارکنان به  ٨٩٨هزار و  ۵٠٠تومان میرسد.
اين در حالی است که براساس برآوردهای ابتدايی که در سال گذشته برای بودجه امسال انجام شده بود ،رقم عيدی دولت  ٩٣٢هزار و  ۵٠٠تومان پيشبينی شده بود/ايسنا
سفره ی بازنشستگان خالی است /تاخير در پرداخت حقوق بازنشستگان پذيرفتنی نيست /اعزام  ١٠٦هزار بازنشسته به سفرهای زيارتی :
به گزارش خبرنگار ايلنا ،علی اصغر بيات ،رئيس کانون عالی بازنﺸستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی کﺸور ،در تاريخ چهارشنبه  ٣بهمن  ١٣٩٧آمده است  :سازمان تأمين
اجتماعی به عنوان يک سازمان عظيم مردم نهاد در ارتقاء سﻄح رفاه بيمه شدگان و بازنﺸستگان و تأمين آينده ای بهتر برای نيروی مولد و شاغل کﺸور نقش اساسی دارد و عامل تقويت
امنيت و يکی از شاخصه های مهم و اساسی در توسعه پايدار کﺸور به شمار ميرود ....بيات حل مﺸکﻼت بازنﺸستگان را اولويت اصلی اين کانون دانست و ادامه داد :بازنﺸستگان نقﺸی در
تضعيﻒ و ناکارآمدی صندوقها نداشتند و آنهائی که عوامل اين موضوع بودند بايد امروز پاسخگو باشند .وی تصريح کرد :ناکارآمد جلوه دادن صندوقهای بازنﺸستگی برای تاخير در پرداخت
حقوق بازنﺸستگان اصﻼً پذيرفتنی نيست .رئيس کانون عالی بازنﺸستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی کﺸور درباره رشد شمار کانونهای شهرستانی و استانی گفت :در حال حاضر
 ٣١٩کانون شهرستانی و  ٢٨کانون استانی داريم ...وی با اشاره به بدهی  ١٨٢هزار ميليارد تومانی دولت به سازمان تامين اجتماعی گفت :دولت ميبايست هر ساله در بودجه سنواتی خود
بخﺸی از اين بدهی را پرداخت کند که براساس اين موضوع دولت سال گذشته مکلﻒ به پرداخت  ۵٠هزار ميليارد تومان از اين بدهی شد و امسال هم مجاب به پرداخت همين مقدار از بدهی
خود شده است ….
وﺿعيت قرمز  ١٧صندوق بازنشستگی
مديرکل حقوقی و امور استانهای صندوق بازنﺸستگی کﺸوری گفت :از  ١٨صندوق بازنﺸستگی  ١٧صندوق در وضعيت قرمز قرار دارد.
سيد حسين ساقی مديرکل حقوقی و امور استانهای صندوق بازنﺸستگی کﺸوری گفت :مﺸکﻼتی که از  ٢٠سال قبل به صندوق مزبور تحميل شده به سادگی قابل حل و فصل نيست و از ١٨
صندوق بازنﺸستگی  ١٧صندوق در وضعيت قرمز قرار دارد و متاسفانه دولتها در ادوار گذشته کسورات صندوق را از پرسنل اخذ ،ولی بصورت صحيح اين منابع را سرمايه گذاری
نکرده اند.
وی همچنين اظهارداشت :صندوق بازنﺸستگی کﺸوری امروز متاثر از اين موضوع با مﺸکﻼت متعددی دست و پنجه نرم میکند.
مديرکل حقوقی و امور استانهای صندوق بازنﺸستگی کﺸوری گفت :اداره صندوق بازنﺸستگی در شرايط حاضر بايد بصورت بيمهای و محاسبات اکچوئری اداره شود.
وی در ادامه افزود :بﻄورکلی در حال حاضر از حقوق پرسنل شاغل کسوراتی کم میشود که بايد اين کسورات به شکل صحيح محاسبه و در آينده برای همين پرسنل مورد سرمايه گذاری
قرار گيرد.
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ساقی بيان داشت :صندوق بازنﺸستگی کﺸوری هم اکنون در خصوص اين محاسبات با نواقصی مواجه است چرا که دستگاههای مختلﻒ سيستمهای پرداخت حقوق و مزايای گوناگونی دارند
که اين بار بسيار سنگينی به صندوق تحميل میکند.
وی توضيح داد :اين صندوق با سياست شخص وزير رفاه و مدير عامل صندوق بازنﺸستگی به سمت و سويی میرود که ديگر چسبندگی به دولت نداشته باشد.
مديرکل حقوقی و امور استانهای صندوق بازنﺸستگی کﺸوری همچنين در پاسخ به اين سئوال که به رغم تمامی مﺸکﻼت مترتﺐ بر صندوق چگونه انجام چنين کاری امکان پذير است،
افزود :برای تحقق پذيری اين مهم در وهله نخست بايد بر مﺸکﻼت اقتصادی شرکتهای متعلق به صندوق فائق آمد.
وی در ادامه يادآور شد :بدون شک با شفاف سازی صحيح عمليات مالی شرکتهای وابسته و همينﻄور حفظ و سرمايه گذاری اصولی منابع اين واحدها در بخشهای اقتصادی میتوان در
آينده اداره صندوق بازنﺸستگی کﺸوری را از دولت جدا کرد/.مﺸرق
يادداشتهای_اوين
محمد حبيبی
هفتاد و پنج ميليون تومان سهم هر فرهنگي از غارت بانك سرمايه !
 - ١نماينده دادستان در جلسه محاكمه پرونده بانك سرمايه ميگويد :قريﺐ به چهارده هزار ميليارد تومان از اموال و سپرده فرهنگيان در اين بانك به يغما رفته است(١).
بااحتساب هﺸتصدهزار عضو براي صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان سهامدار  ٪٤٦بانك سرمايه ،سهميه برباد رفته هر عضو نزديك به  ١٧و نيم ميليون تومان در بين سالهاي  ٩١تا ٩٤
برآورد ميﺸود.
در خوش بينانه ترين حالت با ميانگين چهار برابري افزايش قيمت دﻻر نسبت به آن سالها ،به تقريﺐ ،نزديك به  ٧٥ميليون تومان از اموال و سپرده هر فرهنگي عضو صندوق ذخيره غارت
شده است.
اين را ديگر من /ما يا تﺸكلهاي صنفي فرهنگيان نميگوييم .اين را نماينده قوه قضاييه ميگويد.
 -٢شما همكاران عزيز  ،شما كه سرمايه تان بر باد رفته است ،اگر فكر ميكنيد با بازداشت و محاكمه اين متهمان ،اعاده حق ميﺸود سخت در اشتباه هستيد.
كاظمي )وزير رفاه دولت احمدي نژاد( و بخﺸايش تا همين يك ماه پيش همين جا در اندرزگاه ما بودند .امامي و هدايتي همچنان هستند .آنها به عنوان متهمان بانك سرمايه در طبقه باﻻ و من
به عنوان يكي از اعضاي صندوق و از معترضان به وضعيت اداره اين بانك و به عنوان فعال صنفي در طبقه پايين .
اينجا هم فاصله طبقاتي حفظ مي شود .آنها همچنان از احترام ويژه برخوردارند و زندگيﺸان با پولهاي كﻼني كه دارند متفاوت از ديگر زندانيان است.
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 -٣در شرايﻄي كه بنا بر آمار رسمي ،خط فقر باﻻی پنج ميليون تومان است ،اغراق نيست اگر صد در صد فرهنگيان را زير خط فقر بدانيم.حاﻻ اين فرهنگي زير خط فقر ،بايد شاهد بر باد
رفتن هفتاد و پنج ميليون تومان پولي باشد كه ميتوانست براي او باشد.
آيا بايد فقط بايستد و نظاره گر باشد ؟!
اينكه ديگر نه ايدئولوژي است نه آرمان خواهي و نه بازي سياسي.
منافع مستقيم مادي است كه بر باد رفته است.پولي كه نيست شده است و قرار هم نيست برگردد .همچنان كه يكسال پيش مهدي نيكدل مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان گفت :اين بدهكاران
از ابتدا هم قصد نداشتند بدهي خود را بپردازند؛ يكي از آنها  ٨ماه است كه در زندان به سر ميبرد ولي تا به حال هﺸت ﷼ هم پرداخت نكرده است(٢).
زندان اوين
منابع مورد استفاده:
-١روزنامه شرق٢٦/١٠/١٣٩٧
-٢روزنامه شرق ٨/١٠/١٣٩٦
در گفت وگو با ايﻠنا مطرح شد؛ جامعه کارگری امسال به افزايش  ٢٠درصدی مزد راﺿی نميشود :
به گزارش خبرنگار ايلنا ،پنجﺸنبه  ٤بهمن ٩٧آمده است  :اکبر قربانی )دبير خانه کارگر غرب تهران( در گفتگو با خبرنگار ايلنا ،گفت :باتوجه به مﺸکﻼت اقتصادی که از ابتدای سال
داشتيم ،افزايش دستمزد  ٢٠درصدی به هيچ وجه کفاف زندگی کارگران را نميدهد .وی افزود :حداقل مزد بدون آن که مﺸخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگی های کار محول شده را
مورد توجه قرار دهد بايد به اندازهای باشد تا زندگی يک خانواده ،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعﻼم ميﺸود را تامين نمايد .دبير اجرايی خانه کارگر غرب تهران بيان کرد :ابتدا
سبد هزينه های خانوار تعيين شود .اين يکی از موضوعاتی است که همواره به دنبال آن بوده ايم .نکته حائز اهميت اين است که وقتی بحﺚ سبد معيﺸت مﻄرح ميﺸود ،اعﻼم ميکنند که
بنگاه های اقتصادی توان پرداخت هزينه دستمزد را نخواهند داشت ... .وی افزود :امسال اگر  ٢٠درصد به حقوق پايه سال  ٩٧اضافه شود ،مﺸکلی از کارگران حل نخواهد شد .آيا اين
ميزان از دستمزد پاسخگوی  ۴٠درصد افزايش دستمزد خواهد بود؟ عواقﺐ اين تصميم اين است که زندگی کارگر تأمين نميﺸود بنابراين مجبور به کار دو شيفت و سه شيفت خواهد بود .اگر
اين اتفاق بيفتد ،بحﺚ راندمان کار ،نوآوری ،اثربخﺸی و کارايی زير سوال ميرود .ما چه توقعی از کارگر ميخواهيم داشته باشيم؟...دبير اجرايی خانه کارگر غرب تهران خاطرنﺸان کرد:
طی ساليان گذشته همواره کارفرمايان گفته اند بنگاههای اقتصادی توان پرداخت مزد را ندارند؛ اين حربه ای است که کارفرمايان از آن استفاده ميکنند .پيﺸنهاد ميکنم امسال نه تنها باﻻی ۵٠
درصد افزايش دستمزد درنظر گرفته شود ،بلکه بسته های حمايتی نيز در اختيار کارگران قرار بگيرد .قربانی در پايان تصريح کرد ....:امسال جامعه کارگری به افزايش دستمزد کم راضی
نميﺸود زيرا هيچ توازنی بين عرضه و تقاضا وجود ندارد
نامه  ٢١وکيل دادگستری به رئيس قوه قضائيه :
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 ٢١وکيل دادگستری در نامه ای به رئيس قوه قضائيه اعﻼم کردند که رسيدگی دادستان شوش به شکايت اسماعيل بخﺸی ،نماينده کارگران نيﺸکر هفت تپه ،درباره شکنجه شدنش »فاقد
وجاهت قانونی« است .در اين نامه تاکيد شده که دادستان شوش به دليل وظيفه خود مبنی بر نظارت بر ضابﻄان دادگستری ،خود »در مظان اتهام تخلﻒ« است و انجام تحقيقات مقدماتی
دراينباره توسط وی »فاقد وجاهت قانونی« است .اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان روز  ٣٠دی ،دوباره بازداشت شدند .عفو بين الملل :قليان و بخﺸی در معرض خﻄر شکنجه و بدرفتاری
بيﺸتر قرار دارند به گفته نويسندگان اين نامه ،همچنين دادستان براساس ماده  ١١قانون آئين دادرسی کيفری » در مقام تعقيﺐ و اقامه دعوای عمومی ،در جايگاه شاکی قرار دارد« و
»نميتواند در نقش مرجع بی طرف ،ميان شاکی خصوصی و متهم« رسيدگی کند .
فرزانه زيﻼبی ،امير رئيسيان ،حسين زكی ،پيام درفﺸان ،غزال لرستانی ،حسين تاج ،سجاد چترسفيد ،حافظ سواری ،ليﻼ خسروی ،معصومه اورکی ،سعيد دهقان ،احمد نورالدينی ،منصور
شکيبا ،جمال الدين حيدری منش ،حميدرضا رسوليان ،محمدرضا طهماسبی فر ،آنا دشتی ،حسين علی حاتمی ،رضا ممبنی ،مازيار طاطائی
شکنجه جسمی و روانی بر "اسماعيل بخشی" و "سپيده قﻠيان" اعمال می شود :
برپايه خبر مندرج در کانال مستقل کارگران هفت تپه  ،پنجﺸنبه  ٤بهمن ٩٧آمده است  :ديروز چهارشنبه بعد از تﻼش بسيار خانواده ها ،فقط چند نفر از آنها موفق شدند برای دقايقی کوتاه
اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان را مﻼقات کنند و اجازه مﻼقات تمام اعضای خانواده به آنها داده نﺸد .انتظار برای به محل مﻼقات آوردن اين دو بازداشتی در اهواز ،چهار ساعت طول کﺸيد و
به همين علت مﺸخص نيست که محل بازداشت آنها چه شهر و چه مکانی است و خانواده ها از اين بابت نگرانند .اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان اجازه نداشته اند هيچ سخنی درباره علت
بازداشت و محل بازداشت بگويند و به طور کلی ،دليل اين بازداشت وحﺸيانه و محل و نحوه ی نگهداری و بازجويی اين دو در هاله ای از ابهام و نگرانی است .يکی از اعضای خانواده ها
اظهار داشته است که يکی از بازداشت شدگان با عﻼمت و اشاره از کتک خوردن خبر داده که مامورين اجازه نداده اند وی دقيقا مﺸخص کند اين مساله به چه مقداری و به چه صورت بوده
است .به همين علت نگرانی شديدی درباره شکنجه بازداشتی ها به وجود آمده است .تعدادی از اعضای خانواده اين عزيزان ،پس از مﻼقات ديروز که با تدابير امنيتی برگزار شده در نگرانی
شديد نسبت به وضعيت اين عزيزان به سر می برند .هيچ مقامی نه دادستانی و نه مقامات امنيتی توضيحی درباره علت بازداشت اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان ،محل بازداشت و وضعيت آنها
ارائه نمی کنند.
پنجﺸنبه  ٤بهمن  - ٩٧کانال مستقل کارگران هفت تپه
اطﻼعيه کارگران گروه مﻠی صنعتی فوﻻد ايران
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
همکاران عزيز و گرامی
در چندسال گذشته دوشادوش يکديگر بااتحاد و همبستگی حرکتی را آغاز کرديم که يکی از بی بديل ترين اعتراضات کارگری در کﺸور بود و توانست نتايج و دستاوردهای مهم و قابل قبولی
کسﺐ نمايد.
همت،عزم،همبستگی و اعتراضات مﻄالبه گرانه ما سبﺐ شد تا قوه قضاييه بعد از ٥سال به مصادره و توقيﻒ شرکت و اموال آن پايان داده و آن را به بانک ملی واگذار نمايد.
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زمانی که بانک ملی پس از چند ماه طوﻻنی پرداخت دستمزدهايمان را به تعويق انداخت،بازهم با اعتراضاتی قدرتمندانه و متحدانه در کﻒ خيابانهای شهر موفق شديم حقوق معوقه و
مﻄالبات سنوات خود از شرکت اکسين را از بانک ملی ايران بازستانيم.
در ادامه به بهانه خصوصی سازی اين غول عظيم صنعت فوﻻد کﺸور يعنی گروه ملی فوﻻد به ثمن بخس و بهائی ناچيز به فردی که نه تنها هيچگونه تخصصی در زمينه فوﻻد نداشت بلکه
بهره ای از علم مديريت و مهمتر از آن بهره ای از ادب و شخصيت نبرده بود واگذارشد و همگان شاهد بوديم که در طول مالکيت اين فرد توليد متوقﻒ شد و بااقدامات غيراصولی و انتصاب
افراد غيرمتخصص و از همه مهم تر غارت انبارها و دارايی های شرکت قصد نابودی کامل گروه ملی فوﻻد را داشتند اما همچون گذشته کارگران شجاع،متحد و هم قسم وارد عمل شده و
بااعتراضاتی گسترده و کم نظير راه را بر اين فرصت طلﺐ و غارتگر که از حمايت بسياری از نهادهای حکومتی هم برخوردار بود بستند که در نهايت ناچار به ترک گروه ملی صنعتی
فوﻻد شد.
در دوره فعلی هم اين اراده و همت و مﻄالبه گری متحدانه ما کارگران بود که تغييراتی اساسی در وضع موجود پديد آورد.
تأمين مواد اوليه،راه اندازی خﻄوط توليدی  ٣کارخانه از مجموع  ۵کارخانه گروه ،پرداخت به روز شده حقوق ها،اخذ مجوز فروش خارج از بورس محصوﻻت توليدی،صدور کارت
بازرگانی برای صادرات محصوﻻت،بازگﺸت سهام شرکت فوﻻد اکسين به گروه ملی فوﻻد و انصراف سازمان خصوصی سازی کﺸور از حراج اين سهام ،برقراری نظم در پرداخت حق
بيمه اجتماعی و تکميلی و ...
اين دستاوردها فقط و فقط حاصل مبارزه ما برای حق مان و مﻄالبه گری متحدانه ما بوده است.
در اين راه و در طول اعتراضات تاکنون بيش از  ١١٢نفر از همکارانمان بدفعات احضار،بازداشت و با پرونده های امنيتی روانه زندان شدند.
ما دو امر مهم را همواره در نظر خواهيم داشت:
اول اينکه اگر همچنان متحد و باهم و درکنارهم باقی بمانيم هيچ قدرتی توان و فرصت آسيﺐ رساندن و چپاول سفره و معيﺸت کارگر را نخواهد داشت و قادر خواهيم بود که حق خود را
بگيريم.
دوم اينکه هرگز از خودگذشتگی همکاران و ياران پيﺸرو در اعتراضات را و رنج و مﺸقتی که بر ايﺸان و خانواده هايﺸان وارد شد را فراموش نخواهيم کرد.
ما باهم و دست در دست هم از گروه ملی صنعتی فوﻻد ايران مراقبت خواهيم کرد و همچنان پيگير مﻄالبات خود خواهيم بود.
==https://attach.fahares.com/dxNE٤rg٠w++G/DUyKdXuqw
آقايان مستند ساز صدای اعماق را شنيديد؟
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به نوشته کانال تلگرامی "همراه کارگران" آمده است  :صدای برخاستن طبقه ای را که می رود تا صدای شکستن استخوان های ظلم و شکنجه و بيداد را »مستند«سازی کند ،نمی شويد؟
آقايان مستند ساز که ابر و باد و مه و خورشيد و فلک را به هم دوختيد تا ثابت کنيد علی نجاتی و اسماعيل بخﺸی نماينده مﻄالبات کارگران هفت تپه نيستند؛ و که دست های توطئه گری از
خارج اعتراضات کارگری را تحريک کرده اند؛ شنيديد دوشنبه همين هفته در برابر وزارت کار در تهران صدای استوار بازنﺸستگان بزرگوار ما را که شعار می دادند :مستند! شکنجه!
ديگر اثر ندارد؟
شما که در يک طراحی_سوخته ،زمين و زمان را با مﻼت دروغ و شارﻻتانيسم و ترور شخصيت به هم چسبانديد تا  ٣٩روز مبارزه غرور آميز فوﻻديان عليه مافيای حاکم بر فوﻻد را از
ضمير خاطر هم طبقه ای ها و هم سرنوشتان بيرون بکﺸيد ،شنيديد امروز صدای رسای شعار مستند! شکنجه! ديگر اثر ندارد را در تجمعات فرهنگيان چهار استان کﺸور؟ حمايت فرهنگيان
از اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان و علی نجاتی را شنيديد؟ حمايت فرهنگيان شاغل و بازنﺸسته از کارگر زندانی را؟ همبستگی غرورآفرين با معلم زندانی را؟ بيانيه شجاعانه فعاﻻن،
شخصيت های سياسی و کنﺸگران داخل کﺸور را در محکومت اين رذالتی که با انکار شکنجه و بازداشت مجدد اسماعيل بخﺸی ،سپيده قليان و ادامه شکنجه علی نجاتی مرتکﺐ می شويد،
خوانده ايد؟ آقايان »مستند« ساز .چﺸم تان را بسته ايد و گوش تان صدای اعماق را نمی شنود .معنای اين شعارها و محکوميت ها اين است که طرح تان سوخته .اين بار در مبارزه عليه
شکنجه ،اردوی بزرگ کارگران و زحمتکﺸان ،فرهنگيان ،بازنﺸستگان ،لﺸکر بزرگ بيکاران ،محذوفان ،زاده گان رنج و خاکسترشده گان فقر ،قربانيان ستم جنسی ،و همه ديگر ستم
ديده گان و شکنجه شده گان اين ملت مجروج و خسته از بيداد به ميدان آمده اند.
آقايان مستند ساز! نمی شنويد صدای غرش غرورانگيز اعماق را که از توفانی برعليه ظلمت خبر می دهد؟ صدای برخاستن طبقه ای را که می رود تا صدای شکستن استخوان های ظلم و
شکنجه و بيداد را »مستند«سازی کند ،نمی شويد؟ آقايان مستند ساز! لﺸکر بزرگ چهل سال زجر و شکنجه و تحقير و محروميت به خط شده و »همراه کارگران« است؛ تاروپود صدای
اسماعيل است ،قدرت صدای دخترمان سپيده است! آن مﺸت گره کرده علی نجاتی است !آن نگاه سرشار از رنج و نجابت رضا شهابی است  .آقايان مستند ساز! نفس فرصت های شنيدن و
ديدن شما به شماره اقتاده است .اسماعيل عبدی ها ،محمود بهﺸتی لنگرودی ها ،محمد جبيبی ها ،رضا شهابی ها ،علی نجاتی ها ،اسماعيل بخﺸی ها و ساير ياران دربند ما چون مﺸعل هايی
بر فراز بلندی های بيداد می سوزند و راه ما را روشن می کنند .آقايان ما بسياريم !
برای بهبود وﺿعيت زندگی کارگران تصميمات جهادی ﻻزم است/مرز را هم از ما دريغ کرده اند :
به گزارش خبرنگار ايلنا ،پنجﺸنبه  ٤بهمن ٩٧آمده است  :حسينعلی اکبری )دبير اجرايی خانه کارگر استان سيستان و بلوچستان( در خصوص موضوع دستمزد کارگران برای سال آينده
اظهار داشت :اکنون وضعيت زندگی کارگران بسيار حاد شده و با توجه به برآوردهايی که در خصوص تورم سال آينده ميﺸود ،شرايط برای کارگران سختتر خواهد شد .
وی با بيان اينکه انتظار ما از مجموعه شورای عالی کار اين است که تصميمی معﻄوف به شرايط واقعی اتخاذ کنند ،گفت :از دولت هم انتظار داريم برای اينکه کارفرمايان در تقابل با
خواسته های کارگران تمايل بيﺸتری برای همکاری داشته باشند ،تسهيﻼتی در زمينه کاهش ماليات ،حامل های انرژی و موارد ديگری که افزايﺸدهنده هزينه های توليد هستند ،برای آنها
فراهم آورد.اکبری با تاکيد بر اينکه کارگران هم جزو مردم ايران هستند ،خاطرنﺸان ساخت :دولت اين وظيفه را بر دوش دارد که در حوزه رفاه خدمات بهتری را عرضه کرده و شرايﻄی
را برای کارفرمايان فراهم آورد که از نابودی کار و توليد جلوگيری به عمل آيد ...وی تصريح کرد :اگر شرايط را برای کارگران ساده نگيريم و مرتبا مﺸکﻼت مالی داشته باشند آنها از
زمانی که از خواب برميخيزند تا هنگامی که در شﺐ به خواب فروميروند در طلﺐ معيﺸت و ناچار از تحمل دغدغه هايﺸان خواهند بود .چنين نيروی کاری چگونه خواهد توانست کار و
توليد را به بهترين نحو انجام داده و بازدهی کار باﻻيی داشته باشد؟ اکبری ضمن وخيم خواندن وضعيت کار در استان سيستان و بلوچستان ،عنوان داشت :شرايط کارگران ما بسيار بد است و
آنها با چالش های بسيار زيادی برای امرار معاشﺸان مواجه هستند .فردی که در اينجا کار ميکند نميتواند برای کسﺐ درآمد بيﺸتر و جبران هزينه های زندگياش همچون ديگر نقاط ايران،
کار دوم و سوم برعهده بگيرد .به عبارت ديگر ،در اينجا کار زيادی برای انجام وجود ندارد .من حتی ميگويم در استان ما ممکن است شما کارگری را نميتوانيد پيداکنيد که در دو شيفت در
دو مجموعه مختلﻒ کار کند.وی توضيح داد :علت يک چنين وضعی اين است که مجموعه استان ما ،توليدی نيست و تنها ظرفيت موجود برای ما مرز است اما اين ظرفيت برای کارگران
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ايجاد شغل نميکند.دبير اجرايی گفت :با در نظر گرفتن اينکه ساخت و ساز دچار رکود شده ،کارگران پروژه های راه آهن ،شهرسازی و شهرداری ها با دشواريهای درآمدی ،معوقات
دستمزدی و مﺸکﻼت بيمه ای بسيار زيادی مواجه هستند .در واقع ،ما در سيستان و بلوچستان جز مرز چيز ديگری برای کسﺐ درآمد نداريم که آن هم از ما دريغ شده است .
دکتر عبداله امينی دارای مدرک دکترای فﻠسفه غرب از دانشگاه تبريز

عبداله امينی تنها دانﺸجويی نيست که پس از گذرندان دوره تحصيلی با معضل بيکاری و بهره کﺸی مواجه ميﺸود بلکه موج عظيمی از فارغ التحصيﻼن با اين مﺸکل اساسی روبرو هستند.
تبعيﺾ سيستماتيک موجود تماما نتيجه چهار دهه سياستهای مخرب سيستم حاکم است و از عواقﺐ آن بروز پديده هايی چون کولبری ،دستفروشی و ...است.
اداره شورايی
لغو مالکيت خصوصی
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تﺸکيل شوراهای اعتراضی
 ٢بهمن ١٣٩٧
خط فقر در تهران ماهانه  .٧٢ميﻠيون تومان است:
برپايه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :گزارش مرکز پژوهﺸهای مجلس حاکی است :متوسط انواع هزينه های خوراکی و غيرخوراکی برای يک خانوار با جمعيت ۴
نفر رقمی بيش از سيصد و شصت و دو ميليون) (٣۶٢﷼ ماهيانه حدود  ٣٠ميليون ﷼ است .خط فقر در يک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال  ٩٧ماهيانه  ٢٧ميليون
﷼ و ساليانه حدود  ٣٢٠ميليون ﷼ برآورد شده است .رقم  ٢٧۶ميليون ﷼ ساﻻنه با ماهيانه  ٢٣ميليون ﷼ به عنوان سقﻒ معافيت مالياتی در ﻻيحه بودجه سال  ٩٨تناسبی با متوسط
هزينه های خانوار ندارد
در گفتوگو با ايﻠنا مطرح شد؛ با روند فعﻠی افزايش مزد ،کارگران هر سال فقيرتر ميشوند/دستمزد  ٩٨بايد اختﻼف با سبد معيشت را پرکند:
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در تاريخ جمعه  ۵بهمن ٩٧٣١آمده است  :اکبر شوکت )دبير اجرايی خانه کارگر قم( در گفتگو با خبرنگار ايلنا ،با تاکيد بر اينکه طبق اعﻼم مرکز آمار تورم حدود
 ۴٠درصد اعﻼم شده است ،اظهار داشت :اين در حاليست که بايد مﺸخص شود سبد معيﺸت کارگران از سال گذشته تا امروز به ﷼ چقدر افزايش پيدا کرده است .اضافه کردن درصد تورم
بر مبنای دستمزد پايه درست نيست .آنچه ما تاکيد داريم اين است که اختﻼف سبد معيﺸت سال گذشته و امسال بايد محاسبه شود و به دستمزد کارگران افزوده شود .وی افزود :رقم رياليای که
تورم در سبد معيﺸت اثر گذاشته بايد به حقوق کارگران اضافه شود .اگر آن رقم ريالی هم اضافه شود ،تازه قدرت خريد کارگران به قدرت خريد سال قبل رسيده است .ما هيچگونه اعتمادی
به رقم تورمی که دولت اعﻼم ميکند ،نداريم .خودروسازها قيمت برخی ماشينها را  ٣۵تا  ٩٠درصد اضافه کردهاند .اين نرخی است که خودشان اعﻼم ميکنند ... .اين فعال کارگری با اشاره
به اينکه اين رقم اگر حتی دو برابر هم شود ،تنها  ١٠تا  ٢٠درصد بر هزينه های کارفرما تاثير گذاشته و هزينه چندانی ندارد ،تاکيد کرد :کارفرما بايد در مورد  ٨٠درصد هزينه ها به دنبال
حق و حقوقش باشد؛ نه اينکه معيﺸت کارگران را تضعيﻒ کند .عضو هيات امنای سازمان تامين اجتماعی خاطرنﺸان کرد :متأسفانه دولت و کارفرما دست به دست هم دادهاند و به دنبال
کاهش حقوق کارگران و کاهش همين  ۵درصد هزينه های توليد هستند .نمايندگان کارفرما  ۴٠درصد تورم را در حقوق پايه کارگران ضرب ميکنند درحاليکه اين چهل درصد به صورت
اختﻼف دستمزد ريالی است که افزوده ميﺸود؛ نه طبق حقوق پايه سال قبل .در واقع حدود يک ميليون و  ۵٠٠هزار تومان بايد به حقوق کارگران افزوده شود.
در يک گزارش پژوهشی اعﻼم شد؛ خط فقر در تهران ماهانه  ٢ ٧ميﻠيون تومان است:
به گزارش خبرگزاری مهر ،در تاريخ روز جمعه  ۵بهمن ١٣٩٧آمده است  :مرکز پژوهﺸهای مجلس با اعﻼم اينکه سقﻒ معافيت مالياتی حقوق برای سال  ٩٨با هزينه های خانوار همخوانی
ندارد ،افزود :خط فقر برای يک خانوار  ۴نفره در تهران ٢ ،ميليون  ٧٠٠هزار تومان در ماه است .بر اساس پيش بينی ها ،انتظار افزايش تورم برای سال آينده وجود دارد؛ ضمن اينکه
متوسط انواع هزينه های خوراکی و غيرخوراکی برای يک خانوار با جمعيت  ۴نفر ،رقمی بيش از سيصد و شصت و دو ميليون) (٣۶٢﷼ ،يعنی ماهيانه حدود  ٣٠ميليون ﷼ است .با
توجه به جهش ارز در سال  ٩٧انتظار ميرود افزايش هزينهها در سال  ٩٨تداوم داشته باشد؛ ضمن اينکه خط فقر در يک خانواده چهار نفره در شهر تهران ،در تابستان سال  ٩٧ماهيانه ٢٧
ميليون ﷼ و ساﻻنه حدود  ٣٢٠ميليون ﷼ برآورد شده است .با توجه به دﻻيل فوق می توان نتيجه گرفت ،رقم  ٢٧۶ميليون ﷼ ساﻻنه با ماهيانه  ٢٣ميليون ﷼ به عنوان سقﻒ معافيت
مالياتی در ﻻيحه بودجه سال  ،٩٨تناسبی با متوسط هزينه های خانوار ندارد...
رئيس اتحاديه کارگران قراردادی:کارگران جز مزد منصفانه چيزی نميخواهند :
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به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا  ،در تاريخ روز جمعه  ۵بهمن ١٣٩٧آمده است  :فتحاله بيات،رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی ميگويد قرار نيست دستمزد کارگران هم مثل
کارمندان  ٢٠درصد افزايش يابد .او از شورای عالی کار خواست تا جانﺐ انصاف را در تعيين دستمزد سال آينده کارگران رعايت کنند .وی با اشاره به آغاز جلسات مزد سال ١٣٩٨
کارگران از هفته آينده گفت :نمايندگان کارگران در شورای عالی کار ،عليرغم گارد بسته کارفرمايان در اين موضوع ،بايد با مذاکره و ارائه دﻻيل و مستندات منﻄقی آنها را متقاعد کنند و
موافقت اعضای گروه کارفرمايی را درباره افزايش بن خواربار و حداقل مزد بگيرند.وی افزود :با توجه به نوسان نرخ ارز و افزايش چﺸمگير هزينه ها ،طبعا سبد معيﺸت کارگران نيز چند
برابر افزايش يافته است ،به نحوی که دستمزد يک ميليون و  ٢٠٠هزار تومانی کارگر امروز ارزش خود را از دست داده و به زير  ۶٠٠هزار تومان رسيده است .درواقع اگر کسی سه
ميليون و  ۵٠٠هزار تومان حقوق داشته باشد ،ارزش آن به شدت کاهش يافته و به اندازه حقوق يک ميليون و  ٢٠٠هزار تومانی يک کارگر است؛ بنابراين اگر اين کاهش قدرت خريد جبران
نﺸود ،سال آينده معلوم نيست چه مواردی برای خانوارهای کارگری پيش ميآيد .وی با بيان اينکه اگر حداقل مزد کارگران با شرايط موجود صددرصد افزايش يابد ،جای تعجﺐ نيست ،گفت:
قدرت خريد جامعه کارگران به قدری افت کرده که چارهای جز اصﻼح و بهبود قﻄعی آن نداريم .اين مقام مسئول کارگری با اشاره به کوتاهی شورای عالی کار در ترميم دستمزد سال ٩٧
کارگران ،گفت :متاسفانه ترميم دستمزد مورد مخالفت قرار گرفت و دولت و کارفرمايان پای کار نيامدند ،بنابراين حال که به دليل افزايش قيمتها ،نتوانستيم ترميم حقوق و دستمزدها را عملی
کنيم ،بايد افزايش حقوق سال آينده کارگران ،بهگونهای باشد که هم عقﺐ ماندگی سال  ٩٧را جبران کند و هم شرايط غيرقابل پيﺸبينی سال  ٩٨را درنظر بگيرد.وی با بيان اينکه شايد دولت و
کارفرمايان زيربار افزايش  ١٠٠درصدی حقوق کارگران نروند گفت :ولی نمايندگان کارگری بايد به دنبال افزايش صددرصدی باشند تا به موفقيت برسند
در گفتوگو با ايﻠنا مطرح شد؛ با روند فعﻠی افزايش مزد ،کارگران هر سال فقيرتر ميشوند/دستمزد  ٩٨بايد اختﻼف با سبد معيشت را پرکند :
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در تاريخ جمعه  ۵بهمن ٩٧٣١آمده است  :اکبر شوکت )دبير اجرايی خانه کارگر قم( در گفتگو با خبرنگار ايلنا ،با تاکيد بر اينکه طبق اعﻼم مرکز آمار تورم حدود
 ۴٠درصد اعﻼم شده است ،اظهار داشت :اين در حاليست که بايد مﺸخص شود سبد معيﺸت کارگران از سال گذشته تا امروز به ﷼ چقدر افزايش پيدا کرده است .اضافه کردن درصد تورم
بر مبنای دستمزد پايه درست نيست .آنچه ما تاکيد داريم اين است که اختﻼف سبد معيﺸت سال گذشته و امسال بايد محاسبه شود و به دستمزد کارگران افزوده شود .وی افزود :رقم رياليای که
تورم در سبد معيﺸت اثر گذاشته بايد به حقوق کارگران اضافه شود .اگر آن رقم ريالی هم اضافه شود ،تازه قدرت خريد کارگران به قدرت خريد سال قبل رسيده است .ما هيچگونه اعتمادی
به رقم تورمی که دولت اعﻼم ميکند ،نداريم .خودروسازها قيمت برخی ماشينها را  ٣۵تا  ٩٠درصد اضافه کردهاند .اين نرخی است که خودشان اعﻼم ميکنند ... .اين فعال کارگری با اشاره
به اينکه اين رقم اگر حتی دو برابر هم شود ،تنها  ١٠تا  ٢٠درصد بر هزينه های کارفرما تاثير گذاشته و هزينه چندانی ندارد ،تاکيد کرد :کارفرما بايد در مورد  ٨٠درصد هزينه ها به دنبال
حق و حقوقش باشد؛ نه اينکه معيﺸت کارگران را تضعيﻒ کند .عضو هيات امنای سازمان تامين اجتماعی خاطرنﺸان کرد :متأسفانه دولت و کارفرما دست به دست هم دادهاند و به دنبال
کاهش حقوق کارگران و کاهش همين  ۵درصد هزينه های توليد هستند .نمايندگان کارفرما  ۴٠درصد تورم را در حقوق پايه کارگران ضرب ميکنند درحاليکه اين چهل درصد به صورت
اختﻼف دستمزد ريالی است که افزوده ميﺸود؛ نه طبق حقوق پايه سال قبل .در واقع حدود يک ميليون و  ۵٠٠هزار تومان بايد به حقوق کارگران افزوده شود
صندوق را به صاحبان اصﻠی آن بازگردانيد
محسن عمرانی
هر از چندگاهی شاهد برگزاری دادگاه ها و صدور احکامی نظير اعدام برای اختﻼس گران )دزدان( سرمايه های مردم هستيم .چند و چون روند قضايی و اجرای عدالت در حيﻄه علمی ما
نيست اما ،ما نيک میدانيم صدور و اجرای چنين احکامی تا امروز هيچ کمکی جهت پيﺸگيری از وقوع جرم های اينچنينی نکرده است.
ما خواهان صدور حکم اعدام برای متهمين پرونده اختﻼس )دزدی (از صندوق_ذخيره_فرهنگيان_نيستيم ،در حاليکه انتظار است عدالت در مورد مجرمين اعمال شود.
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اما اجرای عدالت در مورد متضررين در اين مورد يعنی ،جامعه فرهنگيان کﺸور و بازگرداندن اندکی از اعتماد از دست رفته آنها با انجام موارد زير مقدور می باشد اجرای حکم اعدام تنها
پاک کردن صورت مسئله است.
⃣ ١بازگرداندن مسئوليت اداره صندوق ذخيره فرهنگيان به صاحبان اصلی آن که با اين مهم می تواند اندکی از اعتماد از دست رفته آنها را بازگرداند و راه تکرار بر خﻄر را ببندد و مانع از
بروز مجدد چنين اتفاقاتی شود.
در اين ميان نهادهای دولتی می توانند تنها نقش نظارتی داشته باشند آن هم در حدود قانونی.
⃣ ٢اين مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با اجرای بدون_قيد_و_شرط_اصل ٢۶قانون اساسی تﺸکلهای_مستقل_معلمان  ،زيرا معلمان با داشتن تﺸکل های مستقل می توانند نمايندگان واقعی خود
را جهت انجام اموری نظير مديريت صندوق ذخيره فرهنگيان انتخاب کنند.

⃣# ٣آزادی_بدون_قيد_شرط_معلمان_زندانی ،زيرا معلمان زندانی به عنوان نمايندگان واقعی معلمان در کانون_های_صنفی_قانونی_و_مستقل اولين کسانی بودند که نسبت به نحوه اداره
صندوق ذخيره اعتراض کرده و نسبت به فساد و اختﻼس در آن هﺸدار دادند.
⃣ ٤بازگرداندن سرمايه غارت شده معلمان به صندوق ذخيره حتی از خزانه دولت.
لذا ما از دولت و نهادهای ذيربط ميخواهيم قبل از مجازات متهمان جهت اجرای عدالت ،با تن دادن به خواسته های برحق معلمان که در باﻻ اشاره شد گام نخست در اجرای عدالت بردارند
در غير اين صورت تنها مجازات مجرمين پرونده ،برای فرهنگيان ثابت خواهد شد که دولتمردان تصميم بر رفع مﺸکﻼت معلمان در هيچ زمينه ای ندارند و بدون شک ديوار بی اعتمادی
ايجاد شده روز بروز بلندتر خواهد شد.
محسن عمرانی
فعال صنفی ،بوشهر
افزايش ١٠٠هزارتومانی حق مسکن دردی از کارگران دوا نمی کند /کارگران به دنبال ترميم دستمزد هستند
دبيرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:
▪افزايش ١٠٠هزارتومانی مﺸکلی از کارگران دوا نمی کند اما اميدواريم هيأت دولت برای تصويﺐ اين موضوع زود اقدام کند.
▪فاصله طبقاتی کارگران با ساير اقﺸار بسيار زياد است
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▪کارگران پولی برای هزينه های درمانی خود ندارند
▪حدود سه ميﻠيون نفر در کشور فاقد بيمه و در کارگاه های زيرپﻠه ای مشغول به کارند/.تسنيم
آماردهی فرمانده پﻠيس در مورد تجمعات اعتراﺿی  ٩ماهه اخير؛  ٩٣٢تجمع :
رئيس پليس تهران از برگزاری  ٩٣٢مورد تجمع اعتراضی طی  ٩ماه گذشته خبر داد .به گزارش خبرگزاری هرانا ،به نقل از ايلنا ،حسين رحيمی در همايش فرماندهان نيروی انتظامی
تهران بزرگ با اشاره به تماس های گرفته شده با فوريت های پليسی  ١١٠گفت ٩ :ميليون و  ۴٠٠هزار تماس با سامانه فوريتهای پليسی  ١١٠در  ٩ماهه اخير برقرار شده است که نسبت به
سال گذشته  ٨درصد در اين زمينه افزايش داشتيم .از اين تعداد تماس چهار و نيم ميليون عملياتی بوده و  ٨٠٠واحد عملياتی پليس  ١١٠حضور پيدا کردند .در ماههای گذشته چهار ميليون و
 ٧۶١هزار ارباب رجوع داشتيم .رئيس پليس تهران ادامه داد :هر  ٧ثانيه يک تماس با سامانه  ١١٠برقرار می شود که اين تماس ها عملياتی است .رحيمی با بيان اينکه در  ٩ماهه گذشته
 ٩٣٢مورد تجمع داشتهايم ،گفت» :با درايت و تﻼش همکارانم اين تجمعات مديريت شد«وی در ادامه گفت» :با اينکه خيلی از اين تجمعات برای شهرستانهای ديگر بود ما حضور داشتيم.
همچنين فرماندهان را مکلﻒ کرديم که در زمان تجمع ها مسئوﻻنی که پاسخگو نبودند را حتی اگر شده از خانه هايﺸان بيرون آورده تا پاسخگوی مردم باشند«.رئيس پليس پايتخت با ادعای
اينکه در اين مدت هزار و شش مورد فراخوان به گفتهی او »توسط ضدانقﻼب »داشتيم ،گفت که بسياری از اين اقدامات ناکام ماند .رحيمی گفت :در  ٩ماه گذشته يکهزارو  ۴۶١باند سازمان
يافته که رشد  ١٢درصدی نسبت به سال گذشته داشته ،منهدم شدند .
صدای برخاستن طبقه ای را که می رود تا صدای شکستن استخوان های ظﻠم و شکنجه و بيداد را »مستند«سازی کند ،نمی شنويد؟
به نوشته کانال تلگرامی "همراه کارگران" آمده است  :آقايان مستند ساز که ابر و باد و مه و خورشيد و فلک را به هم دوختيد تا ثابت کنيد علی نجاتی و اسماعيل بخﺸی نماينده مﻄالبات
کارگران هفت تپه نيستند؛ و که دست های توطئه گری از خارج اعتراضات کارگری را تحريک کرده اند؛ شنيديد دوشنبه همين هفته در برابر وزارت کار در تهران صدای استوار
بازنﺸستگان بزرگوار ما را که شعار می دادند :مستند !شکنجه! ديگر اثر ندارد؟ شما که در يک #طراحی_سوخته ،زمين و زمان را با مﻼت دروغ و شارﻻتانيسم و ترور شخصيت به هم
چسبانديد تا  ٣٩روز مبارزه غرور آميز فوﻻديان عليه مافيای حاکم بر فوﻻد را از ضمير خاطر هم طبقه ای ها و هم سرنوشتان بيرون بکﺸيد ،شنيديد امروز صدای رسای شعار مستند!
شکنجه! ديگر اثر ندارد را در تجمعات فرهنگيان چهار استان کﺸور؟ حمايت فرهنگيان از اسماعيل بخﺸی و سپيده قليان و علی نجاتی را شنيديد؟ حمايت فرهنگيان شاغل و بازنﺸسته از
کارگر زندانی را؟ همبستگی غرورآفرين با معلم زندانی را؟ بيانيه شجاعانه فعاﻻن ،شخصيت های سياسی و کنﺸگران داخل کﺸور را در محکومت اين رذالتی که با انکار شکنجه و بازداشت
مجدد اسماعيل بخﺸی ،سپيده قليان و ادامه شکنجه علی نجاتی مرتکﺐ می شويد ،خوانده ايد؟ آقايان »مستند« ساز .چﺸم تان را بسته ايد و گوش تان صدای اعماق را نمی شنود .معنای اين
شعارها و محکوميت ها اين است که طرح تان سوخته .اين بار در مبارزه عليه شکنجه ،اردوی بزرگ کارگران و زحمتکﺸان ،فرهنگيان ،بازنﺸستگان ،لﺸکر بزرگ بيکاران ،محذوفان،
زاده گان رنج و خاکسترشده گان فقر ،قربانيان ستم جنسی ،و همه ديگر ستم ديده گان و شکنجه شده گان اين ملت مجروج و خسته از بيداد به ميدان آمده اند .آقايان مستند ساز! نمی شنويد
صدای غرش غرورانگيز اعماق را که از توفانی برعليه ظلمت خبر می دهد؟ صدای برخاستن طبقه ای را که می رود تا صدای شکستن استخوان های ظلم و شکنجه و بيداد را
»مستند«سازی کند ،نمی شتويد؟ آقايان مستند ساز! لﺸکر بزرگ چهل سال زجر و شکنجه و تحقير و محروميت به خط شده و »همراه کارگران« است؛ تاروپود صدای اسماعيل است ،قدرت
صدای دخترمان سپيده است! آن مﺸت گره کرده علی نجاتی است! آن نگاه سرشار از رنج و نجابت رضا شهابی است آقايان مستند ساز! نفس فرصت های شنيدن و ديدن شما به شماره اقتاده
است .اسماعيل عبدی ها ،محمود بهﺸتی لنگرودی ها ،محمد جبيبی ها ،رضا شهابی ها ،علی نجاتی ها ،اسماعيل بخﺸی ها و ساير ياران دربند ما چون مﺸعل هايی بر فراز بلندی های بيداد
می سوزند و راه ما را روشن می کنند .آقايان ما بسياريم !
وخم »همسانسازی« /ده هزار ميﻠيارد تومان نصيب چه کسانی ميشود؟
بازنشستگان در پيچ ِ
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بين بازنﺸستگان و مستمريبگيران
به گزارش نسرين هزاره مقدم خبرنگار ايلنا در تاريخ يکﺸنبه  ٧بهمن  ١٣٩٧آمده است  ،افول سﻄح معاش ،پديدهايست که بخﺸی از
قربانيان آن ،در ِ
ِ
مﺸترک بازنﺸستگان ،به
و
معی
ج
ی
مﻄالبه
مترين
مه
هستند؛ کسانی که با دستمزد بعضا ً ثابت ماندهی چند سال قبل ،مجبورند بار هزينه های تصاعدی امروز را تحمل کنند.در اين بين،
ِ
بازنﺸستگان متعلق به صندوق های مختلﻒ از تامين اجتماعی
نوعی بحﺚ »همسانسازی« است؛ بحثی که عليرغم تاکيد صريح قانون ،تاکنون در عمل به نتيجه ی روشنی نرسيده است؛
ِ
گرفته تا صندوق کﺸوری و فوﻻد ،خواستار بهروزرسانی مستمری ها براساس الزامی هستند که ميگويد :حقوق بازنﺸستگان بايد با شاغﻼن همرديﻒ خود
شرايط ابهام آميز ،نگرانيهای بازنﺸستگان همچنان تداوم دارد و به نقﻄه پايان نميرسد؛ تنها راهحل ،ميتواند »شفاف سازی« باشد؛ اينکه بيايند خيلی دقيق بگويند
يکسان سازی شود .....در اين
ِ
ت تخصيص با چه کسانيست؟ بگويند وعده اجرای کامل همسانسازی در سال  ،٩٨در شرايﻄی که فقط يک سوم
اين ده هزار ميليارد تومان قرار است نصيﺐ کدام صندوقها شود و اولوي ِ
بودجه مورد نياز تخصيص داده شده ،چگونه قرار است به سرانجام برسد؛ و در نهايت بگويند برنامه درازمدتﺸان برای بازنﺸستگانی که بعد از سالها خدمت ،به دنبال ذرهای آرامش و
آسايش هستند ،چيست؛ از کجا شروع ميﺸود و به کجا ميرسد؟
رئيس کميسيون اجتماعی مجﻠس :حقوق کارگران در حال حاﺿر کفاف حداقل ها را هم نمی کند :
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در تاريخ در جمعه ١٢بهمن ١٣٩٧آمده است  :سلمان خدادادی )عضو کمسيون اجتماعی مجلس( در برنامه »بدون خط خوردگی« با حضور فرامرز توفيقی )رئيس
کميته حقوق و دستمزد کارگران درشورای عالی کار (که از شبکه راديو گفتگو پخش شد ،با بيان اينکه يکی از چالش هايی که سال گذشته مجلس و تﺸکل های کارگری داشتند ،ﻻيحه اصﻼح
قانون کار بود ،گفت :مجلس مصمم بود تغييراتی در شورای عالی کار به نفع کارگران ايجاد کند .شورای عالی کار متﺸکيل از افرادی است که تصميم گيرنده هستند و حقوق و دستمزد
کارگران نيز توسط اين شورا تعيين می شود .اما متاسفانه اين اتفاق نيافتاد زيرا دولت ﻻيحه خود را پس گرفت و مجال اصﻼح اين بند که يکی از ضرورت های اصﻼح قوانين کار است،
ميسر نﺸد .وی تصريح کرد :متاسفانه اکثر افرادی که در شورای عالی کار حضور دارند ،دولتی هستند و نمايندگان کارگر در اقليت هستند .حقيقت آن است ،حقوق کارگران در حال حاضر
کفاف حداقل ها را هم نمی کند اما با توجه به اقليت بودن در شورای عالی کار ،نمی توانند تصميم بگيرند و قدم اساسی را در اين زمينه بردارند .وی اظهار داشت :اين قانون  ٢۶سال پيش
تصويﺐ شده است و نياز به اصﻼح دارد و اصﻼح آن ،قﻄعا به سود کارگران خواهد بود اما تعصﺐ تﺸکل های کارگری مانع اين اصﻼح شده است .او گفت  :قانون کار از سالی که در
مجمع تﺸخيص مصلحت نظام مصوب شد ،ابتر و ناقص مانده است .مواد  ٧و  ۴١قانون کار که قلﺐ قانون کار محسوب می شوند ،تا به امروز رنﮓ عينيت بخﺸيدن به خودش را نگرفته
است....رئيس کميته حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی حقوق کار با بيان اينکه در کﺸورهای مترقی و پيﺸرو ،تعيين دستمزد ،دو ضلع دارد ،ادامه داد :اين دو ضلع شامل کارفرما و
کارگر هستند و در آنجا دولت نقش نظاره گر و تسهيل گر را دارد .در چنين حالتی ،می توانستيم در يک رقابت دو طرفه به هدفی که داشتيم ،برسيم و يقينا حقوق کارگر ،بيش از آن چيزی
بود که امروز شاهد هستيم
تکذيبيه ؛ کارگران و هم سرنوشتان مزد بگير:
اطﻼع پيدا کرديم که در بعضی از کانال های تلگرامی متنی با امضای مﺸترک سنديکای شرکت واحد و سنديکای کارگران هفت تپه در مورد دستمزد سال  ٩٨انتﺸار يافته است .از اين
طريق رسما اعﻼم می گردد که تا اين لحظه ما هيچ اطﻼعيه مﺸترکی را با هيچ کدام از تﺸکل های کارگری و کميته های فعالين کارگری ،امضا و انتﺸار نداده ايم .همچنين طی تماسی که با
سنديکای شرکت واحد تهران داشته ايم ،آنها هماز موضوع بی اطﻼع بودند .سنديکای کارگران نيﺸکر هفت تپه  ،هر گونه استفاده ابزاری از نام اين سنديکا را شديدا محکوم ميکند و به
اطﻼع تمام کارگران و هم سرنوشتان می رسانيم که اطﻼعيه ها و بيانيه های رسمی سنديکای کارگران نيﺸکر هفت تپه ،از همين طريق انتﺸار و قابل اعتبار می باشد
فقر  ٢ ٧يا  ٣ ۵ميﻠيون تومانی؟  /متوليان قانونی از ارايه آمار شفاف طفره ميروند
ايﻠنا از »سردرگمی آماری« گزارش ميدهد؛خط ِ
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به گزارش نسرين هزاره مقدم خبرنگار ايلنا ،در تاريخ در جمعه ١٢بهمن ١٣٩٧آمده است  :آمار و اطﻼعاتی که به شدت سردرگم ميکند؛ هيچ مرجع مستقل ،قابل اعتماد و مستدلی برای
ت مربوط به معيﺸت مردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که نهادهای متفاوت و بعضا ً برخی از مسئوﻻن و کاربدستان اعﻼم ميکنند ،دچار تفاوت و حتی
احصاء آمارهای اقتصادی و اطﻼعا ِ
ت حداقلی بدانيم و در کنار اينها بخواهيم همانﻄور که
ﻼک تعيين دستمزد را براساس آنچه ماده  ۴١قانون کار تصريح کرده ،نرخ تورم رسمی و محاسبات سبد معيﺸ ِ
اقﺾ آشکار است .اگر م ِ
تن ِ
اوليا عليبيگی )رئيس هيات مديره کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور( ميگويد معياری به نام »خط فقر واقعی« را در تعيين دستمزد درنظر بگيريم ،نيازمند دو دسته آمار دقبق و قابل
اقتصادی دخيل در تعيين دستمزد  ١۴ميليون خانوار کارگری کﺸور،
استناد هستيم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی .اما مﺸکل اينجاست که در مورد هيچيک از اين دو پارامتر
ِ
تی اعﻼم شده نگاهی بيندازيم؛ در همين روزهای گذشته ،روحا بابايی صالح )نماينده مردم بوئين زهرا در
هيچ آمار قابل استنادی در دست نيست .بهتر است به چند نمونه از اطﻼعات معيﺸ ِ
مجلس( با بيان اينکه قبﻼ مﻼک خط فقر دريافت حقوق زير  ٣ميليون بود اما اين وضعيت باتوجه به شرايط فعلی اقتصادی کﺸور تغيير کرده است ،گفت :خط فقر هماکنون به حقوقهای زير ۶
ميليون رسيده است .اين نماينده مجلس ،خط فقر را  ۶ميليون تومان اعﻼم کرده است؛ اين درحاليست که گزارش اخير مرکز پژوهﺸهای مجلس ،اطﻼعات متفاوتی در اين زمينه دارد؛ اين
گزارش اعﻼم کرده ،متوسط انواع هزينه های خوراکی و غيرخوراکی برای يک خانوار با جمعيت  ۴نفر رقمی بيش از سيصد و شصت و دو ميليون ) (٣۶٢﷼ ماهيانه حدود  ٣٠ميليون
﷼ است.براساس اين گزارش ،خط فقر در يک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال  ٩٧ماهيانه  ٢٧ميليون ﷼ و ساليانه حدود  ٣٢٠ميليون ﷼ برآورد شده است .تفاوت ٢
ميليون و  ٧٠٠هزار تومانی که مرکز پژوهﺸهای مجلس ميگويد با  ۶ميليون تومانی که يک نماينده مجلس عنوان ميکند ،بسيار زياد است؛ در واقع نرخ ادعايی نماينده مجلس برای خط فقر،
ت شفافيت آماری .تا اين لحظه ،خط فقر را اعﻼم نکرده اند؛ چون اعﻼم خط فقر ميتواند
دو برابر رقميست که مرکز پژوهﺸهای مجلس عنوان ميکند.فرامرز توفيقی می گويد  :ترس از تبعا ِ
تاثير مستقيم روی تصميمگيريهای بسياری در حوزه های کﻼن اقتصادی داشته باشد؛ اگر خط فقر را به صورت رسمی اعﻼم کنند ،براساس آنچه قانون اساسی الزام کرده در فاز بعدی بايد
برای »فقرزدايی« بکوشند؛ بايد خط فقر را در تعيين حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دخيل کنند درحاليکه متوليان قانونی از ارائه اطﻼعات خط فقر طفره ميروند ،مراجع غيررسمی
آمارهای مختلﻒ و بعضا ً متناقﺾ ارائه ميدهند؛ ما آنقدر خﻼء و فقدان اطﻼعاتی داريم که هنوز اطﻼعات هرم غذايی مناسﺐ برای خانوارهای ايرانی تعيين نﺸده است! ابتداييترين چيز برای
بدون پايش ديگر سالهاست که بر زمين مانده است! او به محاسبات خط فقر يا همان سبد
تعيين خط فقر ،همين اطﻼعات هرم غذاييست که نداريم! بايد گفت اين تکليﻒ هم مثل هزاران تکليﻒ
ِ
معيﺸت که گروه کارگری شورای عالی کار در دست محاسبه دارد ،ميپردازد و ميگويد :حاضريم با مرکز پژوهﺸهای مجلس در مورد خط فقر  ٢ميليون و  ٧٠٠هزار تومانی مباحثه کنيم؛
چون ما وقتی حداقلها را در نظر ميگيريم ،در کمبرخوردارترين استانها به عدد  ٣ ۵ميليون تومان ميرسيم؛ در واقع هيچکجای کﺸور ،خط فقر کمتر از  ٣ ۵ميليون تومان نيست! تازه اين
عدد ،بسيار حداقلی محاسبه شده؛ مرکز پژوهﺸهای مجلس  ٢ ٧ميليون تومان را از کجا آورده؟ بيايند شفافسازی کنند .....
در گفتوگو با کمال اطهاری مطرح شد؛ از ارج تا هپکو؛ چرا شکست خورديم؟! "/تيولداری" به غﻠط از ايده های نئوليبراليسم گرته برداری ميکند
به گزارش نسرين هزاره مقدم خبرنگار ايلنا ،در روز شنبه ١٣بهمن  ٩٧آمده است  :در دورههای رکود که نرخ توليد ناخالص ملی و سود بنگاهها کاهش مييابد ،کاستن از »حقوق نيروی
کار« شدت ميگيرد؛ اين رويه ،همانﻄور که پس از جنﮓ با حذف قراردادهای دائم در دستور کار قرار گرفت و بعد از آن با خارج کردن کارگاههای کوچک از شمول قانون کار ،تداوم
بورژوازی غيرمولد با دستاندازی به حداقل مزد،
يافت ،تقريبا ً تبديل به يک عرف معمول شده است؛ اين اتفاق هم اکنون نيز با تﻼش برای حذف »حداقل دستمزد« در حال تکرار است؛ خرده
ِ
سيستم رانت جويان های هستند که برای تامين منافع آينده
انصار
تﻼش دارد برای سودجويی بيﺸتر خود محملی بيابد .کمال اطهاری ميگويد :کسانی که با حداقل دستمزد مخالفند ،از اعوان و
ِ
ِ
خودشان ،بيﺸتر از نوک بينيﺸان را نمی بينند و در واقع ،آينده خودشان را به منافع کوچک کنونی ميفروشند؛ اينکه با استفاده از کارگرانی که به شدت استثمار ميﺸوند ،کاﻻهايی با کيفيت
بسيار پايين توليد شود ،موفقيت نيست؛ اينها فکر ميکنند با استثمار مستقيم کارگران ميتوانند با دنيا رقابت بکنند.او بر اين باور است که فقط تيولداران و رانتخواران هستند که حقوق نيروی
بازخوانی بی طرفانه ی شکست صنعت از ارج تا هپکو تاکيد
کار را منافی رشد اقتصادی ميدانند وگرنه »حقوق کارگر« بخش بديهی اقتصا ِد دانش-بنيان است .او در گفتگوی زير بر لزوم
ِ
ميکند ....اينکه حداقل دستمزد را مانع رشد تلقی کنيم ،آدرس غلط دادن است؛ که البته اين دست مسائل را پيش از اين ،در خارج کردن کارگاه های زير  ۵نفر و  ١٠نفر از شمول قانون کار
ت اين چنينی هيچ دردی را دوا نميکند .با وجود خارج کردنها از شمول قانون کار در دهه  ،٧٠در دهه  ٨٠با ورشکستگيهای بسيار عظيم مواجه
در دهه  ٧٠تجربه کرديم و ديديم که تمهيدا ِ
شديم و در دهه  ٩٠نيز اين روند ورشکستگی ادامه يافت؛ عليرغم اينکه تورم و نرخ باﻻی ارز قاعدتا ً بايد موجﺐ شود که کاﻻهای داخلی بتوانند در بازارهای جهانی با کاﻻهای خارجی
ت انتظاری در عمل اتفاق نميافتد و در همين دوره که دﻻر سه برابر گران شده ،صادرات غيرنفتی فقط  ٢٠درصد افزايش مييابد!
رقابت کنند ،اما عليرغم يکسوم شدن ارزش ﷼ ،اين رقاب ِ
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پس ما از همان دهه  ٧٠آدرس اشتباه دادهايم که گمان کردهايم با پايين آوردن دستمزدها يا هزينه های بيمه ای کارفرما ،ميتوانيم به »قدرت رقابتی« دست پيدا کنيم .اين برداشت ،به هيچ وجه
شکار اقتصادهای پيﺸرفته خواهد شد کمااينکه همين اﻻن هم اقتصاد ايران ،شکار شده ! ...
صحيح نيست و کسی که اينگونه بينديﺸد ،سرش را زير برف کرده و
ِ
حرف هزاران کارشناس اقتصادی را ميزند/در مورد دستمزد بايد تصميمی متفاوت از سالهای گذشته اتخاذ کرد
عضو شورای عالی اشتغال کشور در گفتوگو با ايﻠنا :سفره کارگران
ِ
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا ،در روز شنبه ١٣بهمن  ٩٧آمده است  :مهرزاد مويدی ،عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور با بيان اينکه وقتی رقم فعلی
دستمزد را در کنار هزينه های کارگران ميگذاريم ،متوجه عقﺐ افتادگی حداقل بين  ۴الی  ۵ساله ان از نرخ واقعی دستمزد کارگران ميﺸويم ،گفت :هر تصميمی به جز جبران اين موضوع،
کمکی به کارگران نميکند .تصميمی در شورای عالی کار بايد اتخاذ شود که کارگران حداقل دغدغه بسياری از مسائلﺸان را نداشته باشد .دستيابی به اين هدف سخت ،اما شدنی است .انتظار
ميرود دولت نيز در همين راستا ،کارگران را ياری دهد .پيرامون موضوع تعيين دستمزد کارگران برای سال آينده گفت :امسال هر تصميمی که قرار است در اين حوزه اتخاذ شود بايد
متفاوت از سالهای گذشته باشد .
وی در اشاره به جلسات سال گذشته و نرخ دستمزدی که در نتيجه آن برای سال جاری اتخاذ شد ،اظهار داشت :تصميم سال گذشته نسبتا منصفانه بود .با اين وجود و به رغم تﻼشهايی که
صورت گرفت ،رقمی که برای امسال تعيين شده بود نزديکی چندانی به هزينه های سفره های کارگران نداشت ....مويدی با تصريح اين نکته که وقتی رقم فعلی دستمزد را در کنار
هزينه های کارگران ميگذاريم ،متوجه ميﺸويم که حداقل بين  ۴الی  ۵سال از نرخ واقعی دستمزد کارگران عقﺐ هستيم ،گفت :هر تصميمی به جز جبران اين موضوع ،کمکی به جامعه هدف
ما –يعنی کارگران -نميکند .در واقع ،تصميمی در شورای عالی کار بايد اتخاذ شود که کارگران حداقل دغدغه بسياری از مسائلﺸان را نداشته باشد .دستيابی به اين هدف سخت ،اما شدنی
است .انتظار ميرود دولت نيز در همين راستا ،کارگران را ياری دهد....وی با اشاره به خط فقر سه ميليون تومانی ،تاکيد کرد :کارگران با کمتر از سه ميليون تومان در ماه نميتوانند زندگی
کنند و تعيين رقمی پايينتر از اين مبلغ ،هيچ کمکی به آنها نخواهد کرد....مويدی ضمن انتقاد از نحوه توزيع بسته های حمايتی اخير دولت بين اقﺸار کمدرآمد کﺸور ،اشاره کرد :بسياری از
کارگران نتوانسته اند بسته های حمايتی ارائه شده از سوی دولت را دريافت کنند .شايد نزديک به  ٨٠درصد آنها محروم از اين بسته ها بودند.
پرستاران درحال دست وپنجه نرم کردن باچه مشکﻼتی هستند وخواسته هايشان چيست؟
آيا در ﻻيحه بودجه سال ١٣٩٨برای تحقق خواسته های پرستاران اعتباری اختصاص داده خواهد شد؟
حقوق پايين،کمبودپرستار،حجم کاری زياد،اضافه کاری اجباری،تبعيﺾ در پرداخت کارانه،عدم پرداخت بموقع حق کارانه واضافه کاری،سﻄح پايين امکانات رفاهی حين کار،عدم اجرای
قانون مﺸاغل سخت وزيان آور،قراردادهای موقت وسﻄح نازل حقوق پرستاران بخش خصوصی وشرکتی وعوارض روحی،روانی وخانوادگی ناشی ازاين مجموعه ازجمله مﺸکﻼتی است
که پرستاران کﺸوردرحال دست وپنج نرم کردن با آنها هستند.
عدم تخصيص بودجه برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باسپری شدن بيش از١١سال از تصويبش،مﺸکل اساسی پرستاران بحساب می آيد.اجرای اين قانون يکی از خواسته های اصلی پرستاران کﺸوراست.
عدم اجرای  ،قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالينی نظام سﻼمت پس از سال ها تصويﺐ ويااجرای ناقصش دربخش خصوصی.اجرای کامل اين قانون درتمامی مراکز درمانی ازديگر خواسته های پرستاران کﺸوراست.
-عدم بهره گيری پرستاران از بازنﺸستگی پيش از موعد باتوجه به اينکه پرستاری درزمره مﺸاغل سخت و زيان آورمی باشد.
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اجرای قانون مﺸاغل سخت و زيان آور وبازنﺸستگی پس از٢٥سال کار ازخواسته های ديگرپرستاران است.
اجرای طرح پرستار بيمارستانی که با اعتراضات پرستاران در سراسر کﺸور روبروشد.پرستاران خواهان توقﻒ اين طرح ضدپرستاری هستند.
 طرح ديگری که با اعتراضات پرستاران روبرو شد طرح موسوم به قاصدک يا همان طرح مبتنی بر عملکرد است يعنی حق کارانه واضافه کار پرستاران در قالﺐ طرح قاصدک به آنهاپرداخت می شود.
 عدم پرداخت بموقع مﻄالبات که درمواردی باتاخيری بيش ازيکسال و١٨ماه روبروست از ديگر مﺸکﻼت پرستاران است که اعتصاب وتجمعات اعتراضی پرستاران بسياری از مراکزدرمانی کﺸوررادرهمين رابﻄه رابهمراه داشت وکماکان دارد.
پرداخت بموقع حقوق ومﻄالبات خواسته پرستاران کﺸوراست
 قراردادهای موقت يک تاسه ماه ،سﻄح پايين حقوق پرستاران بخش خصوصی وعدم اجرای طرح طبقه بندی مﺸاغل دراين مراکز ازديگر مﺸکﻼت است.پرستاران بخش خصوصی مجبورند درچند مرکز درمانی ويا چندشيفت کارکنند که عوارض منفی وجبران ناپذير جسمی،روحی وخانوادگی برجامی گذارد.
 پرستاران شرکتی با مﺸکل امنيت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق ومﻄالبات ديگرروبروهستند وبه آن معترضند وخواهان رفع اين مﺸکل هستند.اضافهکاری اجباری حدود هزار پرستار )شرکتی ،قراردادی و پيمانی( دانﺸگاهها و  ١٠هزار پرستار بخش خصوصی راشامل ميﺸود.براساس ماده  ٦١قانون کار ،ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه يا کارهای خﻄرناک و سخت و زيان آور انجام می دهند  ،ممنوع است .
 سﻄح بسيار پايين امکانات رفاهی پرستاران درحين کارچون برخورداری از اتاق استراحت و خوابگاه مناسﺐ و ....ازجمله مﺸکﻼت پرستاران درمراکز درمانی است.پرستاران خواهان تامين اين دسته از امکانات درمحل کارشان هستند.
تعيين شرکت کارآمد ،مناقصه برگزار نميشود؟
در گفتوگو با ايﻠنا مطرح شد؛معﻠمان و چالش های بيمه تکميﻠی/چرا برای
ِ
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا ،در روز شنبه ١٣بهمن  ٩٧آمده است  :مدتهاست که معلمان نسبت به »بيمه تکميلی ناکارآمد« معترضند؛ ريﺸه اين اعتراض به گفته ی رضا مسلمی
ناکافی منعقد شده توسط وزارت آموزش و پرورش با بيمه گذارهای تکميلی برميگردد .
)فعال صنفی معلمان( به قراردادهای غيرمﺸارکتی و
ِ
وی تاکيد ميکند :معلمان هيچ نقﺸی در عقد قرارداد با بيمه تکميلی ندارند و وزارتخانه به صورت يکجانبه به نيابت از معلمان ،بر عقد قراردادهای ناکارآمد اصرار دارد.اين فعال صنفی
فقدان قرارداد اين شرکت با بسياری از مراکز درمانی ،عدم وجود مراکز درمانی دارای پوشش موجود در
معلمان در ادامه ی گفتگو ،عوامل نارضايتی معلمان را فهرستوار برميﺸمارد:
ِ
قراردا ِد اين شرکت در بسياری از شهرها ،عدم تناسﺐ پوشﺸهای درمانی اين شرکت بيمه با شغل معلمی ،به طوريکه اين شرکت هيچ پوشﺸی در مورد ناراحتی های چﺸم و گوش و آرتروز
و آلزايمر و  . . .ندارد و در نهايت ،مﺸکل در نحوه پرداخت هزينه های درمانی اين شرکت که عمدتا به صورت فاکتوری است .
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به گفته ی مسلمی ،پرداخت هزينه ها به صورت فاکتوری ،يکی از مهمترين چالﺸهای پيش روی معلمان است که در واقع ريﺸه اصلی نارضايتی ها در همين عامل نهفته است .
عضو کانون صنفی معلمان همدان در تﺸريح بيﺸتر اين عامل نارضايتی ميگويد :پرداخت هزينه ها به روش ارائه فاکتور دارای معايﺐ بسياری است؛ ممکن است همکاران فرهنگی در موقع
درمان ،قدرت تامين هزينه درمان را نداشته باشند؛ پرداخت هزينه فاکتورها هيچ تناسبی با استاندارد تعرفه های وزارت بهداشت ندارد؛ به طوريکه بسياری از مبلغ فاکتور به همکاران
پرداخت نميﺸود؛ عﻼوه بر اينها ،زمان پرداخت هزينه فاکتورها بسيار طوﻻنی است و شرکت بيمه ،مﻼک پرداخت را از زمان دريافت فاکتور پانزده روز اعﻼم ميکند؛ در صورتيکه از
زمانی که همکار فرهنگی هزينه را پرداخت ميکند تا فاکتور به دست شرکت بيمه برسد ،مراحل طوﻻنی طی ميﺸود؛ و درنهايت ،عدم پاسخگويی شرکت بيمه و همچنين اداره آموزش و
پرورش نسبت به تاخير پرداختها و ارجاع مکرر همکاران محترم از بيمه به آموزش و پرورش و برعکس ،عامل نارضايتيست.اما راهکار چيست؛ به گفته ی مسلمی تنها راهکار ،ايجاد يک
کارگروه تخصصی از شرکتهای مختلﻒ بيمه است تا به کمک همکاران فرهنگی همه پوشﺸهای مورد نياز همکاران ديده شده و پس از بررسيهای کافی ،جهت عقد قرارداد با شرکتهای بيمه
اعﻼم مناقصه شود.او يک سوال اساسی را مﻄرح ميکند :چرا حاضر نيستند با شرکتهای واجد شرايط ،مناقصه برگزار کنند؟ چرا معلمان را در انتخاب شرکتهای بيمه گر مﺸارکت نميدهند؟
در گفتوگو با ايﻠنا مطرح شد؛هرقدر دﻻر و طﻼ گران شده ،همان قدر دستمزد را زياد کنند :
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا ،در روز شنبه ١٣بهمن  ٩٧آمده است :در فصل پايانی هر سال» ،دستمزد« تبديل به مهمترين دغدغه ی طبقه ی کارگر ايرانی ميﺸود .مذاکرات
مزدی در شورای عالی کار و چانه زنی هايی که عموما ً رضايت کارگران را جلﺐ نميکند ،فضا را تا اندازه زيادی ملتهﺐ ميسازد اما به گفته ی اکبر عليپور )رئيس انجمن صنفی کارگران
معدن چادرملو( امسال تا اندازه بسياری اوضاع متفاوت از سالهای قبل است .
عليپور در تﺸريح اين تفاوت با تکيه بر شرايط معيﺸتی کارگران ميگويد :مﺸکﻼت معيﺸتی امسال بی سابقه بود؛ کارگران هيچگاه در چند دهه گذشته ،دچار اين مﺸکﻼت انبوه نبودند؛ از
تورم اقﻼم ضروری خوراکی و پوشاکی گرفته تا نرخ باﻻی اجاره بهای مسکن و باقی نيازمنديها .او ادامه ميدهد :عليرغم رشد سرسامآور همه چيز ،فقط »دستمزد »ثابت ماند؛ در موارد
بسياری هم کارفرمايان به بهانه مﺸکﻼت اقتصادی از سر و ت ِه مزايای مزدی زدند و بسياری از امتيازات متداول را از کارگرانی که ارزش واقعی دستمزدشان يکسوم شده ،سلﺐ
کردند.انتظار کارگران از مذاکرات مزدی  ٩٨چيست؛ عليپور به نمايندگی از جانﺐ چند هزار کارگر معدن چادرملو ميگويد :هرچقدر دﻻر و طﻼ گران شده ،همانقدر دستمزد را هم زياد
کنند .حساب کنند از ابتدای سال جاری چند درصد دﻻر گران شده ،همان ميزان را روی »حداقل دستمزد کارگران« اِعمال کنند.وی با بيان اينکه همه زندگی و الزامات مردم به دﻻر و ارز
وابسته است ،تاکيد ميکند :اگر به اندازه رشد ارز و طﻼ ،دستمزد را باﻻ ببرند ،همه کارگران از دولت و سيستم مزدی رضايت کامل خواهند داشت در غير اين صورت ،هر درصدی که
افزايش بدهند ،سفره کارگران به اندازه ای که در سال  ٩٦بود ،بازنميگردد! در حالی که فقر و بيکاری بيداد می کند ،از جمله گروه هايی که به خاطر عدم برخورداری از بيمه حتی بسته
های حمايتی  ٢٠٠هزار تومانی دولت را دريافت نکرده اند ،کﺸاورزان ،روستاييان و عﺸاير کﺸور بوده اند .محمدرضا واعظ مهدوی مديرعامل صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عﺸاير،
امروز شنبه  ١٣بهمن مدعی شده که »شناسايی و استخراج جمعيت بيمه نﺸده کﺸور در دستور کار قرار گرفته و به زودی کدملی و کدپستی دقيق تمام افراد بدون بيمه در اختيار صندوق و
کارگزاران قرار ميگيرد تا با رفع موانع موجود ،نسبت به پوشش بيمه ای اين قﺸر اقدام شود «.مهدوی توضيح نداده که »بزودی« يعنی چه .سال هاست که مقامات مختلﻒ از اين وعده ها
داده اند اما هرگز آن را عملی نکرده اند .هفته گذشته در فاصله دو روز نيم ميليون نفر نسبت به عدم دريافت بسته های حمايتی به شماره اعﻼم شده شکايت کردند .
طرح کشيدن شيره جان مزد و حقوق بگيران به نام »طرح اصﻼحات پارامتريک قانون تامين اجتماعی« روی تخته سﻼخی مجﻠس
برپايه نوشته مندرج در کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :طرح اصﻼحات پراسنج )پارامتريک( قانون تأمين اجتماعی که بی سروصدا در نهم بهمن در مجلس اعﻼم وصول شد ،برای
اکثريت مزدبگيران کﺸور معنای خاصی دارد :نهادهای حاکميتی و مسئوﻻن چهار دهه منابع تامين اجتماعی را غارت کردند ،شرکت هايش را بين آقازاده هايﺸان تقسيم کردند ،هر وقت
کمبود و کسری پديد آمد در اين منابع به عنوان قلک دست بردند .حاﻻ که اين صندوق ها را به مرز ورشکستگی رسانده اند ،چاره را در آن ديده اند که به نام اصﻼحات پارامتريک
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مزدبگيران و بيمه پردازن را هر چه بيﺸتر بچﻼنند تا هزينه غارت هايﺸان را با شيره جان آنان تامين کنند .اين طرح حداقل سابقه پرداخت حق بيمه برای بازنﺸستگی را از  ٢٠سال به ٢٥
سال ارتقا می دهد؛ رشته ای از معافيت های بيمه ای سرمايه های کوچک را حذف می کند ،فورمول محاسبه حقوق را از  ٢سال به متوسط  ٢٠سال به صورت پلکانی می رساند و نرخ حق
بيمه را از  ٧درصدبه  ٩درصد افزايش می دهد .يک رشته اصﻼحات در ساير قوانين از جمله قانون بازنﺸستگی در مﺸاغل سخت و زيان بار پيﺸنهاد می کند .اين اصﻼحات اگر در هر
کﺸور ديگری مﻄرح شده بود تا اﻻن سيل اعتراض راه افتاده بود اما در کﺸور ما با گذشت پنج روز از اعﻼم وصول اين طرح و قرار گرفتنش بر تخته سﻼخی مجلس ،صدايی از جايی بلند
نﺸده است .در لينک زير می توانيد جزئيات بيﺸتری از اين طرح را بخوانيد: parasanj.html-٣٠/tamin/٥٣٠٣-٠١-٢٠-٣٠-٠٩-/١٣٩١https://shenasname.ir
نظر وزير کار درباره دستمزد:حداقل دستمزد کفاف تأمين معيشت را نميدهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم ،در روز شنبه ١٣بهمن  ٩٧آمده است  :در حالی که کمتر از ٢ماه تا پايان سال باقی مانده است،نگرانی کارگران درباره دستمزد شروع شده
است .عقﺐ ماندگی مزدی از يک سو و مﺸکﻼت توليد از سوی ديگر باعﺚ شده تا اين نگرانی هر روز بيﺸتر ازروز گذشته شود .آنﻄور که نمايندگان کارگران می گويند در حال حاضر
حداقل دستمزد تنها پاسخگوی  ٢٥درصد هزينه های زندگی است .وزيرکار با اشاره به اينکه حداقل دستمزد کفاف تأمين معيﺸت را نمی دهد گفت:امسال نميتوان درصد افزايﺸی را به تنهايی
مﻄرح کرد ،بلکه بايد در کنار آن جزء ثابتی هم برای بهبود شرايط کاری کارگران در نظر گرفته شود.محمد شريعتمداری ،وزيرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اينکه حداقل دستمزد
کفاف تأمين معيﺸت نميکند افزود :با توجه به گرانيها و مﺸکﻼت اقتصادی اخير نسبت سبد معيﺸت با حداقل دستمزد از دست رفته است و اميدواريم که امسال با همکاری بيﺸتر دستگاه های
مرتبط تصميم عادﻻنه تری در شورای عالی کار گرفته شود.وی با اشاره به شرايط موجود گفت :امسال نميتوان درصد افزايﺸی را به تنهايی مﻄرح کرد بلکه بايد در کنار آن جزء ثابتی هم
برای بهبود شرايط کاری کارگران در نظر گرفته شود.شريعتمداری با بيان اينکه من با همه توانم در دولت برای حل مﺸکﻼت کارگران گام برميدارم ،افزود :بايد از همه ظرفيت ها استفاده
کرد و مﺸکﻼت را با کمک يکديگر برطرف کرد
در حاشيه مشکﻼت بيمارستان آزادی تهران مطرح شد؛
پرستاران :تأخير دوماهه در پرداخت اضافه کاری و درخواستهای خارج از شرح وظايﻒ داريم /مديريت بيمارستان :کسی مﺸکﻼت کارفرماها را منعکس نميکند
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا ،در روز شنبه ١٣بهمن  ٩٧آمده است  :پرستاران بيمارستان آزادی تهران ضمن انتقاد از وضعيت پرداخت اضافه کاری هايﺸان ميگويند؛ از آذر ماه
حق اضافه کاريﺸان را دريافت نکرده اند و رئيس بيمارستان در پاسخ به درخواست کادر درمانی بيمارستان مبنی بر پرداخت حق اضافه کاری پاسخ مﺸخصی نداده است .اين درحاليست که
پرسنل درمانی اين بيمارستان نسبت به تاخير در پرداخت دستمزد ماهانه انتقاد کرده و ميگويند که دستمزدشان بيستم هر
ماه به حسابﺸان واريز ميﺸود .کادر پرستاری بيمارستان آزادی که زيرنظر دانﺸگاه علوم پزشکی تهران است ،ميگويند؛ ما نسبت به درخواست خارج از شرح وظايﻒ تعيين شده توسط
وزارت بهداشت و درمان برای پرسنل انتقاد داريم.طبق اظهارات پرستاران اين بيمارستان خصوصی؛ در بخش کولونوسکپی که بايد پرستار در کنار پزشک گوارش کار کند ،از بهيار
استفاده ميکنند يا در کنار پزشک جراح در اتاقهای عمل از کمک بهيار استفاده ميکنند .اين درحاليست که تعرفه همان بخش را از بيماران دريافت ميکنند و در ازای اين کار دستمزد آنان را
نيز افزايش نميدهند .از قرار معلوم پرسنل اين بيمارستان خصوصی که تعداد آنها به حدود  ١۵٠نفر ميرسد از قﻄع وعده های غذايی جمعی از پرسنل در يک سال گذشته نيز ناراضی هستند.
طبق ماده  ١۵١قانون کار ،کارفرما مکلﻒ است برای کارگرانی که شرايط اين ماده را دارا هستند غذای مناسﺐ و ارزان قيمت تهيه کند .اين درحاليست که طی  ٣سال گذشته تنها يک بار
لباس کار به پرسنل بيمارستان تحويل داده است .به استناد ماده  ۶١آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها  ،کارفرما موظﻒ است در سال دو دست لباس کار به صورت مجانی در
اختيار کارگر بگذارد اما بيمارستان آزادی از اين کار سر باز ميزند... .او همچنين از عدم انعکاس مﺸکﻼت کارفرماها انتقاد کرده و گفت؛ بيمارستان آزادی حدود  ۴ميليارد از تامين
اجتماعی طلبکار است .دو سال است که سازمان تأمين اجتماعی پولی به هيچکس نداده است .
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ايﻠنا گزارش ميدهد؛ جوانان بيکار در دفاتر نمايندگان زير گريه ميزنند /به خطر افتادن امنيت مﻠی اولين چالش شهری شدن فقر :
به گزارش مسعود مجاورت خبرنگار ايلنا ،درتاريخ يکﺸنبه ١۴بهمن  ٩٧آمده است  :اينکه ما چه تعريفی از اشتغال داشته باشيم قﻄعا بستگی به جايگاه اجتماعيمان دارد؛ کما اينکه تعريﻒ
يک مدير دولتی حوزه اشتغال از بيکاری با يک پدر دلنگران که سه فارغ التحصيل دانﺸگاهی خانه نﺸين دارد ،متفاوت است اما اينکه مابه ازای بيرونی وضعيت اشتغال و طرحهای اشتغال
زايی که در اين سالها اجرا شد ،چه پيامدهايی برای جامعه داشته ،نياز به بررسی های آماری و تﻄبيقی دارد»....کيوان محمدی« رييس سازمان برنامه و بودجه استان گيﻼن معتقد است که
بيکاری جمعيت ده سال و بيﺸتر اين استان شاخص  ٧/١٠درصدی دارد؛ در حاليکه نرخ مﺸارکت اقتصادی استان گيﻼن برابر با  ٧/۴٢درصد است .نرخ مﺸارکت اقتصادی در استان
نرخ
ِ
سيستان و بلوچستان برابر با  ۵/٣٠درصد است که پايينترين نرخِ مﺸارکت اقتصادی در سﻄح کﺸور است .نرخ مﺸارکت اقتصادی مردان در گيﻼن  ٩/۶۴و زنان  ٩/٢٠درصد
فراخور وضعيت ،تناسﺐ و جايگاه اجتماعی که دارد ،با مساله بيکاری برخورد ميکند .تعريﻒ بيکاری حتی تابعی از شرايط پيش
است.....همانﻄور که در ابتدا ذکر آن رفت ،هر کسی به
ِ
گفته شده است .قدر مسلم بيکاری توليد فقر ميکند و فقر آسيﺐ اجتماعی ميزايد و آسيﺐ اجتماعی ،چالش امنيتی به ارمغان ميآورد .اين همه البته به ميزان رضايتمندی جامعه آسيﺐ ميزند و
سﻄح سرمايه اجتماعی را تنزل ميدهد.خانواده هايی را ميبينيم که با سﻄح تحصيﻼت باﻻی دانﺸگاهی ،به مﺸاغل آکادميک و پردرآمد اشتغال دارند اما به دﻻيل پيش گفته ،در تکاپوی
ت منابع انسانی جامعه جست .جامعه ای که کارگران فکری ندارد تا در مقام يقه سفيد برايش توليد فکر کنند تنها با کارگران
مهاجرت هستند.کمترين تبعات رفتن اين افراد را بايد در تنز ِل کيفي ِ
يدی ره به جايی نخواهد برد؛ چراکه اين دو ﻻزم و ملزوم يکديگرند؛ همانﻄور که بيکاری و فقر همزاد بحران اند .
قانون جبر !
در گفت وگو با ايﻠنا مطرح شد؛چرا بيکاران با کمتر از حداقل دستمزد کار ميکنند؟ /فرهنگ مزدوری به تبعيت از
ِ
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا ،درتاريخ يکﺸنبه ١۴بهمن  ٩٧آمده است  :حسين حبيبی )عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور( درگفتگو با خبرنگار ايلنا ،با
اشاره به تﻼشهای يک موسسه خيريه در اصفهان برای حذف حداقل دستمزد و به کرسی نﺸاندن »مزد توافقی« از کتابی که اين موسسه در مقياسی وسيع منتﺸر کرده ،به عنوان »تبليغ برای
فقدان شغل  ٢۵درصد جمعيت جوان کﺸور اظهار نگرانی کرده و ميگويد :تا سال  ١۴٠٠اين
بی قانونی و هرج و مرج اقتصادی« ياد ميکند و ميگويد :اين موسسه در اين کتاب از بيکاری يا
ِ
بيکاری دو و نيم برابر رشد خواهد کرد و بعد نتيجه ميگيرد "بسياری از بيکاران حاضرند با حقوق کمتر از حداقل قانون کار ،کار کنند ولی قانون کار اين اجازه را نميدهد و لذا مﺸکل
اصلی ،برخی مواد و مفاد قانون کار است "!
اين فعال کارگری در نقد ادعاهای کتاب مزبور اينگونه ميگويد :در قانون اساسی دولت مکلﻒ به ايجاد شغل هست و اگر نتوانست ،مسئوليت بيکاری مورد ادعا ،برعهده ی خو ِد دولت است
نه مردم! و سوال اينجاست که چرا بيکاری و فقر گسترده بايد باعﺚ شود که بيکاران از سر جبر نه اختيار ،با کمتر از حداقل دستمزد کار کنند؟! اين پديده را بايد "رضايت با اجبار يا
محکوميت به رضا!" نام نهاد .
حبيبی ادامه ميدهد :موسسه ی فوق الذکر نتيجه ميگيرد کار و اشتغال در ايران ،به واسﻄه قانون کار مﺸکل دارد؛ البته به علت اين ادعا و مواد مورد نظر را اشاره نميکند؛ نبايد هم اشاره
کند! چون مﺸخص ميﺸود عﻼوه بر اينکه مقصر اصلی دولت است ،سرمايه داران هم از قصور دولت سوءاستفاده کرده و به دنبال تحميل نيت های سودجويانه خود بودهاند و هستند.اين فعال
کارگری بندهايی ديگر از اين کتاب را مورد انتقاد قرار ميدهد مثل اينکه "در آمريکا از ساعتی دو دﻻر تا سی دﻻر و حتی بيﺸتر حق الزحمه پرداخت ميﺸود" يا "در آمريکا بهره وری
نيروی کار نيز شش ساعت به ازای هﺸت ساعت کار هست و متاسفانه در کﺸور ما بهره وری نيروی انسانی کار پايين است!" و ميگويد :متخصصان نيروی انسانی بيايند بررسی کنند چرا
در ايران بهره وری پايين است؛ و چرا بخش خصوصی که از کارگر بيﺸتر کار ميکﺸد و دستمزد کمتر از حداقل قانون کار ميدهد ،بازهم بهره وری ندارد؟! او در پايان با توجه به ادعاهای
مﻄروحه در اين کتاب ازجمله »تﻼش برای فرهنﮓ سازی قرآنی« و »خدمت به بيکاران« هﺸدار ميدهد :نبايد اجازه دهيم عده ای با سوءاستفاده از مقدسات ،ظلم کنند؛ نبايد گول اين ادعاها
را خورد؛ منﻄق اين موسسه ،توسعه فرهنﮓ مزدوری است که تابع قانون جبر است؛ همين و بس !...
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عضو کميسيون اقتصادی مجﻠس:کارفرما سودش را از تورم برده ،کارگر هزينه اش را  /شورای عالی کار به اندازه نرخ واقعی تورم ،دستمزدها را افزايش دهد :
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا ،درتاريخ يکﺸنبه ١۴بهمن  ٩٧آمده است  :محمد حسننژاد )نماينده حوزه انتخابيه مرند و جلفا ،عضو کميسيون اقتصادی مجلس ،عضو کميسيون تلفيق
بودجه  ٩٨و نماينده مجلس در شورای اقتصاد( با بيان اينکه وظيفه جلسه شورای عالی کار اين است که سفره کارگران را تامين کند و در صورت بزرگتر نﺸدن آن ،اجازه کوچکتر نﺸدنش
را هم ندهد ،گفت :تورم ما  ۴٠درصد است .اگر ما حقوق کارگر را بتوانيم  ۴٠درصد اضافه کنيم تازه توانسته ايم سفره اش را در همان حالتی که بوده ،حفظ کنيم بدون آنکه بر آن چيزی
بيافزاييم .وی افزود :عدهای ميگويند که اگر دستمزدها افزايش يابد ،تورم افزون خواهد شد .اما مگر تورم بر روی چه چيزی نمود مييابد؟ بر روی کاﻻ .در واقع ،کارفرما ،سرمايه دار و
سرمايه گذار پيﺸتر با افزايش تورم سودش را به دست آورده چراکه کاﻻيش را با قيمت باﻻتر عرضه کرده است .
عضو کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه ،تاکيد کرد :کارفرما بايد به اندازه تورم  ،وی با تاکيد بر اينکه ما برابر هستيم و برابری بايد رعايت شود ،اظهار داشت :تورم اکنون به ۴٠-۵٠
درصد رسيده است .در اين ميان ،کارفرما سودش را برده و کارگر دارد هزينه آن سود را پرداخت ميکند .اين از انصاف به دور است .کمترين کاری که شورای عالی کار ميتواند انجام دهد،
اين است که به اندازه نرخ واقعی تورم ،دستمزدها را افزايش دهد ....
زهرا سعيدی مبارکه :حتی اگر دستمزد کارگران دو برابر افزايش پيدا کند ،کافی نيست :
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا ،درتاريخ يکﺸنبه ١۴بهمن  ٩٧آمده است  :زهرا سعيدی مبارکه ،سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس اسﻼمی گفت :با توجه به حجم گرانيهای اخير
چنانچه دستمزد کارگران دو برابر هم افزايش يابد باز کافی نيست.وی همچنين به خانه ملت گفته است :اميدواريم دولت با ارائه رفاه کارت و تسهيﻼت حمايت های ويژهای را از قﺸر
کارگری انجام دهد.سعيدی مبارکه البته تاکيد کرده است که مهمترين دغدغه نمايندگان افرادی هستند که نه کارگر ،نه شاغل و نه حتی شغل آزاد دارند .وی اضافه کرد :اين افراد حتی شرايط
ايجاد شغل آزاد يا دولتی برايﺸان فراهم نيست ،دولت بايد فکر اساسی به حال اين قﺸر از جامعه بکند .
وزيرکار :فاصﻠه حداقل معيشت و حداقل دستمزد کارگران کاهش مييابد؛ تصميم گيری درباره دستمزد کارگران در شورای عالی کار :
به گزارش خبرگزاری تسنيم از اصفهان در تاريخ يکﺸنبه ١۴بهمن  ٩٧آمده است  :محمد شريعتمداری ظهر امروز در حاشيه سفر به اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به تصميماتی که
در موضوع دستمزد کارگران اتخاذ شده است ،اظهار داشت :در جلسات شورای عالی کار و کميته دستمزد ،مسائل اوليه مربوط به فاصله گرفتن حداقل سبد معيﺸت با حداقل دستمزد را مورد
بررسی قرار داديم و بين کارگر ،کارفرما و دولت تفاهمی برای تصويﺐ دستمزد سال آينده وجود دارد.وی با بيان اينکه "در ﻻيحه بودجه که به مجلس تقديم شد متوسط رشد دستمزد کارگران
را  ٢٠درصد ديده ايم" ،گفت :شورای عالی کار در روزهای آينده نيز در حرکتی ٣جانبه ،در مورد دستمزد سال آينده تصميمگيری کرده و تﻼش خواهد شد فاصله حداقل معيﺸت و حداقل
دستمزد کاهش پيدا کند .وی گفت :سبدهای معيﺸتی ،ارائه خدمات به کارمندان و کارگران ،توجه ويژه به حداقل دستمزد ،پوشش بيمه بيکاری از جمله اقداماتی است که در دستور کار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار دارد .
وی گفت :فاصله ميان حداقل معيﺸت و حداقل دستمزد در جامعه کارگری بايد کاهش پيدا کند ،افزايش حقوق بايد يک جزء ثابت باشد تا همه اقﺸار و طبقات از آن بهره مند شوند.شريعتمداری
با ابراز اينکه در زمينه بيمه بيکاری نيز تصميماتی گرفته شده تا برای کارگرانی که به دﻻيلی بيکار شده اند اقداماتی انجام شود ،خاطرنﺸان کرد :در اين راستا  ٢هزار و  ٢٠٠ميليارد تومان
اعتبار برای نزديک به  ٢٥٠هزار کارگر درنظر گرفته شده است .
يک فعال کارگری مطرح کرد  :بسته های حمايتی در کنار افزايش حداقل دستمزد ﺿروری است
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به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا ،در تاريخ دوشنبه ١٥بهمن  ٩٧آمده است  :علی اکبر سيارمه  ،يک فعال کارگری معتقد است در کنار افزايش حداقل مزد کارگران در سال آينده پيش بينی
بسته های حمايتی ضروری است .او تاکيد دارد که با توجه به شرايط اقتصادی سال آينده دولت بايد در حمايت از کارگران و کارفرمايان وارد عمل شود .او گفت :اگر کارفرمايان به دﻻيل
مختلﻒ توان افزايش مزد را ندارند دولت بايد برای تعهدات کارفرمايان و در قبال کارگران پا پيش بگذارد و به وظيفه خود عمل کند .وی ادامه داد :افزايش  ٢٠درصدی حقوق کارمندان شايد
قابل توجيه باشد ولی نميتوانيم برای جامعه حداقل بگير کارگری چنين درصدهايی را تعيين کنيم چون قدرت خريد خانوارهای کارگری نسبت به سالهای گذشته به شدت افت کرده است؛ لذا در
کنار افزايش حداقل دستمزد قانونی در شورای عالی کار حتما ً بايد بسته های حمايتی را ببينيم تا معيﺸت کارگران به خﻄر نيفتد ....سيارمه گفت :اگر سبد هزينه معيﺸت خانوارهای کارگری
را مقايسه کنيم ،هزينه ها از سال گذشته تا کنون چند برابر شده و طبيعی است بايد حداقل دستمزدها به اندازه هزينه ها افزايش يابد تا معاش خانوار تقويت شود ....سيارمه تاکيد کرد :پس از
تعيين حداقل مزد بايد به مزايای جانبی مزد و افزايش حق مسکن و بن خواربار کارگران هم فکر کنيم تا در نهايت دستمزدی شايسته کرامت کارگران و خانوارهای کارگری تعيين و تصويﺐ
شود .به گزارش ايسنا ،ماده  ۴١قانون کار شورای عالی کار را موظﻒ کرده همه ساله ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلﻒ کﺸور و يا صنايع مختلﻒ با توجه به درصد تورم
اعﻼمی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معيﺸت خانوار تعيين کند .به گفته مقامات کارگری ،هزينه ماهانه معيﺸت خانوارهای کارگری به پنج ميليون تومان رسيده و اين رقم
هزينه زندگی يک خانوار چهارنفره در ماه است .
دومين جﻠسه کميته دستمزد برگزار ميشود /آيا سبد معيشت  ۵ميﻠيون تومان است؟
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا،درتاريخ دوشنبه ١٥بهمن  ٩٧آمده است :دومين جلسه سه جانبه ی کميته دستمزد برگزار ميﺸود؛ اين جلسه راس ساعت  ۴عصر با حضور نمايندگان
کارگران ،دولت و کارفرمايان ،برگزار خواهد شد.فرامرز توفيقی )رئيس کميته دستمزد کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور( در ارتباط با جلسه عصر امروز ميگويد :موضوع جلسه،
ق سهجانبه برسيم ،افزود :براساس آمارهای مرکز
محاسبه سبد معيﺸت خانوار و پيدا کردن راهکارهايی برای رساندن مزد به سبد است.وی با بيان اينکه اميدواريم امروز روی سبد به تواف ِ
ملی آمار ،سبد محاسبه خواهد شد و اميدواريم در اين جلسه ،مثل جلسه قبل نمايندگان کارفرمايی غايﺐ نباشند و محاسبات سبد خاتمه يابد.موضوع ديگری که نيازمند بررسی سهجانبه است،
راه های نزديک نمودن دستمزد به سبد معيﺸت است؛ اين درحاليست که در روزهای گذشته ،رئيس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ايران ،نرخ سبد معيﺸت را حدود  ۵ميليون تومان
مﺸخص کرد و شﺐ گذشته نيز فراکسيون کارگری مجلس ،رقم  ۴ميليون تومان را برای حداقل مزد پيﺸنهاد داد؛ در اين اوضاع ،نتايج کميته دستمزد چگونه خواهد بود؛ توفيقی در پاسخ به
اين سوال با تاکيد بر افزايش حداقل  ۴٠درصدی هزينه های زندگی و تورم انتظاری حداقل  ۴٠تا  ۵٠درصدی برای سال آينده ميگويد :مﻄمئن باشيد که در محاسبات سبد ،از حداقل های
آماری کوتاه نخواهيم آمد
مسکن  ١٠٠هزار تومانی تنها ميشود اجاره  ٢متر جا را در تهران پرداخت  /در عقﻼنيت کاسبکارساﻻر نه کارگران
يک پژوهشگر حوزه شهری در گفت و گو با ايﻠنا مطرح کرد؛ با حق
ِ
که بساز و بفروش ها در اولويتاند :
به گزارش علی رفاهی خبرنگار کار ايران  -ايلنا،درتاريخ دوشنبه ١٥بهمن  ٩٧آمده است  :ايمان واقفی ،مترجم ،پژوهﺸگر حوزه شهری و دانﺸآموخته جغرافيای شهری در دانﺸگاه دورهام
انگلستان ،با بيان اينکه حق مسکن صدهزار تومانی -در اين روزها که هزينه ی  ١کيلو گوشت به باﻻی  ١٠٠هزار تومان رسيده -بيﺸتر به شوخی ميماند و بايد در واقع آن را نه حق مسکن
که "حق بهره مندی از يک کيلو گوشت "ناميد ،گفت :اتفاقی که در  ٣٠سال گذشته برای خانواده های فرودست افتاده است در يک کﻼم »برونرانی« است يعنی هرچه گذشته است اين خانواده
ها به مناطق و فضاهای دورتر از مرکز رانده شده اند.حق مسکن کارگران که به تازگی  ١٠٠هزار تومان تعيين شده ،قاعدتا قرار است بخﺸی از هزينه مسکن خانوارهای کارگری را
پوشش دهد .با اينحال ،همانﻄور که واقفی در پاسخ هايش اشاره کرده ،به رغم افزايش بيسابقه آن ،رقم تعيين شده بيﺸتر معادل قيمت يک کيلو گوشت است تا اجاره يک محل برای
سکونت.چرا نرخ حق مسکن در دستمزد که کاﻻيی تا اين اندازه حياتی است ،آنقدر ناهمخوان با واقعيات زندگی کنونی مزدبگيران است؟ اين نرخ چه تاثيری در حيات کارگران و زندگی
شهری داشته است؟ و چه کسانی منتفعان سياستهای حاکم در حوزه مسکن و مستغﻼت هستند؟ ...تعداد خانه های خالی در سال  ١٣٨۵حدود ۴۶٠هزار دستگاه بوده حال آنکه اين رقم در سال
 ١٣٩۴به چيزی حدود  ٢ميليون دستگاه رسيده است .اين به ما ميگويد سازندگان و خريداران خانه دستکم در اين پانزده سال خانه های خود را برای فروش با قيمت باﻻتر در بازار نگهداشته
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اند .از آنجاکه اين طبقه مستغﻼتی غالبا ً اندوخته کافی برای گذران زندگی دارد تمايلی به پايين آوردن قيمت خانه ندارد و به اميد جهش قيمت بعدی حاضر است آن را در دورهی رکود خالی
نگهدارد .به همين جهت آن بخﺸی از شهروندان که تقاضای مصرفی دارند مجبورند برای بهدست آوردن مسکن به اقتضائات بورسبازان و بسازبفروشها تن بدهند ....اتفاقی که در  ٣٠سال
گذشته برای خانواده های فرودست افتاده است در يک کﻼم »برونرانی« است يعنی هرچه گذشته است اين خانواده ها به مناطق و فضاهای دورتر از مرکز رانده شده اند .کافيست به رشد
حاشيه نﺸينی در اطراف تهران توجه کنيد .براساس آمار وزارت مسکن جمعيت حاشيه نﺸين در ايران فاصله ی سالهای  ١٣٧٩الی  ١٣٩١از  ۴ميليون نفر به  ١١ميليون رسيده است .اين
رقم امروز قﻄعا ً بيش از اين عدد خواهد بود .بخش ديگری از جمعيت همانﻄور که پيﺸتر توضيح دادم از طبقه صاحبخانه به طبقه مستاجر نزول پيدا کردند.اما راهکاری که سياستگذاران بايد
بيانديﺸند فروگذاشتن عقﻼنيت کاسبکارساﻻر و بازگﺸت به سياستهای خدمات اجتماعيست .دولت و حاکميت بايد بتواند تعادل ميان تقاضای سرمايه ای و مصرفی را دوباره برقرار کند .اگر
مسکن را به دستهای پنهان بازار بسپاريم هر روز با اجاره نﺸينی بيﺸتر ،برونرانی فزاينده و نهايتا ً حاشيه نﺸينی سربه فلک رسيده ،مواجه خواهيم بود .بايد به سياستگذاران يادآوری کرد که
دقيقا ً در همين سالهايی که شعار دولت چابک و بازآفرينی بافت های فرسوده را سرميدهد ،حکمرانان شهر بارسلون تعداد مساکن اجتماعی خود را از ٧هزار خانه به ٩هزار خانه افزايش
دادند .بنابراين قدم اول برای برونرفت از اين وضعيت دست کﺸيدن بدنه سياستگذار از واگذاری تام و تمام مسکن به بخش خصوصی است .

عدد و رقم سبد معيشت کارگران ٢۴بهمن ماه تعيين ميشود
به نوشته خبرگزاری تسنيم درتاريخ دوشنبه ١۵بهمن  ٩٧آمده است  :فرامرز توفيقی ،عضو شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم ،درباره نتيجه جلسه کميته
دستمزد گفت :جلسه برگزار شد و نمايندگان کارگران ،کارفرمايان و دولت حضور داشتند .عضو شورای عالی کار با بيان اينکه هفته آينده عدد و رقم سبد معيﺸت کارگران تعيين ميﺸود گفت:
با توجه به اينکه عدد و رقم سبد معيﺸت کﺸوری است به صورت حداکثری تعيين ميﺸود.وی با بيان اينکه "تنها منبع آماری ما مرکز آمار است که به صورت ماهيانه اعﻼم ميﺸود" گفت :
آخرين آمار مرکز آمار مربوط به دی ماه بود که به صورت حداقل ،حداکثر و ميانگين اعﻼم شده بود ،يعنی شاخص های سبد معيﺸت را در سه گروه حداقل ،حداکثر و ميانگين اعﻼم کرده
بود .با توجه به اينکه سبد معيﺸت به صورت کﺸوری تعيين ميﺸود بايد دقت بيﺸتری شود .سالهای گذشته با استفاده از اطﻼعات بانک مرکزی سبد را برای تهران به صورت حداقلی تعيين
ميکرديم .اما زمانی که قرار است سبد به صورت کﺸوری تعيين شود در نظر گرفتن شاخصهای حداقلی جفا به شهرهای گسترده مانند شيراز و تبريز است....توفيقی با ابراز اينکه چهارشنبه
هفته آينده  ٢٤بهمن ماه جلسه کميته دستمزد برگزار خواهد شد گفت :در جلسه بعدی قرار است عدد و رقم اين سبد تعيين و مﺸخص شود.وی ادامه داد :نمايندگان کارفرمايان پيﺸنهاد داشتند
که تورم را بر دستمزد ببينيم و ميزان پوشﺸی دستمزد بر معيﺸت را ببينيم و بررسی کنيم که با افزايش دستمزد چه ميزان از سبد معيﺸت تأمين ميﺸود و در نهايت دربازه زمانی چندساله
ميتوان حداقل دستمزد را به سبد معيﺸت نزديک کرد .
فراکسيون کارگری مجﻠس حداقل حقوق کارگران را  ۴ميﻠيون تومان پيشنهاد داد
زهرا ساعی نماينده مردم تبريز ،در مجلس با اعﻼم اين خبر که اين فراکسيون حداقل دستمزد برای کارگران را چهار ميليون تومان پيﺸنهاد داده است ،تاکيد کرد که مرکز پژوهشهای مجلس
خط فقر در تهران را  ٣ميليون و دويست هزار تومان اعﻼم کرده است
زهرا ساعی ،عضو فراکسيون کارگری مجلس ،با اشاره به برگزاری جلسه امروز يکﺸنبه  ١٤بهمن گفته است که اين فراکسيون حداقل دستمزد برای کارگران را چهار ميليون تومان پيﺸنهاد
داده است .
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نماينده مجلس از تبريز ،آذرشهر و اسکو تاکيد کرد که در اين نﺸست خط فقر از سوی مرکز پژوهشهای مجلس برای زندگی در شهر تهران سه ميليون و دويست هزار تومان اعﻼم شده
است.
به گزارش »خانه ملت« در نﺸست امروز فراکسيون کارگری مجلس »نماينده کارگران ،مسئوﻻنی از وزارت کار و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند«.
رسيدن پايان سال و شروع مذاکرات حداقل دستمزد ،برای مقامات و مسئوﻻن نيازمند رای و وجهه فرصت مغتمی است تا با بيان اعداد و رقم هايی برای حداقل دستمزد که می دانند دولت
زير بارش نمی رود ،خود را حامی معيﺸت کارگران نﺸان دهند .اين در حالی است که ورای عدد پرانی های عامدانه برای کارنامه سازی ،سرکوب مزدی هر سال ادامه يافته و زندگی و
معيﺸت کارگران و مزدبگيران کﺸور را هر سال نسبت به سال پيش تحمل ناپذيرتر کرده است

عﻠی خدايی در گفتوگو با ايﻠنا :افزايش  ٢٠درصدی مزد کارگران به هيچ وجه در دستور کار نيست /تنها شورای عالی کار حجت را تمام ميکند :
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا،درتاريخ دوشنبه ١۵بهمن  ٩٧آمده است :علی خدايی با بيان اين مﻄلﺐ که وزير کار اعﻼم کرده است "تصويﺐ افزايش  ٢٠درصدی دستمزد کارگران
در حال پيگيری است" ،به خبرنگار ايلنا گفت :هرگونه تعيين دستمزد خارج از قواعد به رسميت شناخته شده را به شدت محکوم ميکنم و تاکيد دارم که افزايش  ٢٠درصدی حداقل دستمزد
کارگران به هيچ وجه در دستور کار نيست....خدايی با بيان اينکه طبق قانون کار تعيين دستمزد ،تنها و تنها به شورای عالی کار مربوط است و با مذاکره گروه کارگری ،کارفرمايی و دولت
انجام ميﺸود ،گفت :به هيچ عنوان نظر فردی در شورای عالی کار بر ساير اعضا ارجحيت ندارد که بخواهد اعﻼم کند ،افزايش  ٢٠درصدی دستمزد در دستور کار است .وی ميگويند :خيمه
شﺐ بازی افزايش دستمزد را تمام کنيد! ميگويند :شما که از قبل مزد را تعيين ميکنيد ،چرا تا شﺐ آخر سال سياهبازی ميکنيد و مردم را فريﺐ ميدهيد .وی با بيان اينکه گروه کارگری تا
آخرين روز بر سر حتی که يک هزارم درصد افزايش دستمزد به سختی مذاکره ميکنيم .او گفت :قانون کار تنها شورای عالی کار را برای تعيين دستمزد به رسميت شناخته است ،نه نظر
علی خدايی يا محمد شريعتمداری يا حسن روحانی را .او تاکيد کرد که عدم اطﻼع از روابط کار و عدم اعتقاد به سه جانبه گرايی آفتی است که نبايد در بدنه دولت رخنه کند؛ چراکه دولت
يک ضلع سه جانبه گرايی است؛ البته تنها و تنها يک ضلع و نه بيﺸتر
نگرانی کارکنان مراکز درمانی تامين اجتماعی از »تقﻠيل وﺿعيت« /مگر ميتوانند رسمی را به پيمانی بازگردانند؟ !
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ايران  -ايلنا در تاريخ سه شنبه  ١٦بهمن  ٩٧آمده است :کارکنان رسمی مراکز درمانی سازمان تامين اجتماعی در تماس با خبرنگار ايلنا ،از احتمال عقﺐ
گرد در وضعيت شغلی خود ابراز نگرانی کردند.اين کارکنان ميگويند :اخيراً نامه ای به برخی از مراکز درمانی تامين اجتماعی فرستاده شده و به روسای مراکز گفته شده؛ برخی افراد که
تبديل به وضعيت رسمی شده اند فاقد شرايط ﻻزم در زمان تبديل وضعيت بوده اند؛ لذا احکام آنها تقليل وضعيت داده شده و به شرايط پيمانی برگردند.اين کارکنان افزودند :مگر بدون رای
مرجع قضايی يا ديوان عدالت ميتوانند اقدام به تقليل احکام کنند؟نگرانی اين کارکنان در شرايﻄی ست که آنها ادعا ميکنند در زمان تبديل وضعيت همه مدارک را ارائه دادهاند و واجد شرايط
و الزامات مورد نياز بوده اند .
زنان قاليباف »بيمه« ندارند/چرا شفاف سازی نمی شود؟ !
يک کارفرمای صنعت فرش دستباف :بيش از نود درصد
ِ
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به گزارش خبرگزاری دولتی کار ايران  -ايلنا در تاريخ سه شنبه  ١٦بهمن  ٩٧آمده است  :بابک قابل نژاد ،مديرعامل شرکت ائل فرش در آذربايجان غربی است؛ او پيش از اين در اعتراض
به تعﻄيلی چند ساله شرکت بافندگی خود ،نامهای انتقادآميز به رئيس جمهور نوشت و اعﻼم کرد که کارخانه اش را در حضور مقامات اجرايی و از جمله شخص رئيس جمهور به آتش
خواهد کﺸيد.قابل نژاد ميگويد :سوال اينجاست که چه کسانی بانی ايجاد وضعيت بسيار نگرانکننده برای قﺸر محروم کارگر به خصوص بافندگان فرش دستباف شده اند؛ وضعيت کارگران
قاليباف به شدت ناگوار است و هيچکس پاسخگو نيست .
او سه نهاد را در اين زمينه مسئول ميداند؛ وزارت صنعت و معدن ،اداره کار و تامين اجتماعی و همچنين سازمان فنی وحرفه ای .به گفته ی قابل نژاد ،صنعت و معدن با عدم حمايت از
کارفرمايان صنعت فرش ،اداره کار و تامين اجتماعی با عدم نظارت بر وضعيت کارگران اين صنعت و اجرای ناصحيح بيمه قاليبافان و سازمان فنی و حرفه ای با شرايط سختی که در راه
ت مورد نياز بيمه ،قرار داده اند ،همگی در دشواريهای به وجود آمده سهيم هستند .
گرفتن گواهينامه مهار ِ
اين کارفرمای صنعت فرش ،ميافزايد :هزاران نفر به ناحق ،در حال بهره مندی از حق بيمه ی بافندگان فرش هستند؛ درحاليکه بيش از نود و نه درصد صاحبان حق ،امکان استفاده از آن را
ندارند!او سواﻻتی را در رابﻄه با حوزه کار و اشتغال خود يعنی
استان آذربايجان غربی مﻄرح ميکند :چرا ليست بيمه شدگان فرش دست باف استان ،محرمانه است و حتی آن را در اختيار مرکز ملی فرش ايران و اتحاديه های فرش دستباف قرار نميدهند؟
چرا از روبرو شدن با تﺸکل های قانونی حوزه فرش دست باف اينقدر واهمه دارند و هيچگاه در حضور رسانه ها ،حاضر به شفاف سازی نيستند؟ !
شورای اسﻼمی کار ماشين سازی تبريز در نامهای خواستار ؛ توقف واگذاری مجدد کارخانه و سپردن به نهادها و ارگانهای ذی صﻼح شدند :
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ايران  -ايلنا در تاريخ سه شنبه  ١٦بهمن  ٩٧آمده است  :شورای اسﻼمی کار کارگران کارخانه ماشين سازی تبريز طی نامه ای به فرهاد دژپسند ،وزير
اقتصاد و دارايی ضمن انتقاد از اقدامات سازمان خصوصی سازی برای واگذاری مجدد اين واحد توليدی و انتﺸار آگهی مزايده در سيزدهم بهمن ماه خواستار توقﻒ واگذاری ماشينسازی به
اشخاص حقيقی ،خروج از شرايط بﻼتکليفی و ايجاد بسترهای ﻻزم برای سپردن اين واحد توليدی به »نهادها و ارگانهای ذيصﻼح« و دارای اهليت ﻻزم شدند. ...کارگران ماشينسازی تبريز
در ادامه اين نامه به وزارت امور اقتصاد و دارايی افزودند :با توجه به اجرای اصل  ۴۴اين شرکت از سال  ٨٣به دفعات متعدد از طريق مزايده و درج آگهی های سازمان خصوصی سازی
در معرض فروش قرار گرفته است .از سوی ديگر اهميت فوق العاده شرکـت که بارها طـی نامه های متعدد به مراجع ذيصﻼح و با ارائه اسناد و مدارک معتبر ) از جمله اسناد منتﺸر شده
سازمان سيا در ويکی ليکس( يادآوری گرديده و نقش حياتی توليدات شرکت )ماشين های ابزار( در برهه ای که تحريم های ظالمانه از سوی دول غربی بر اين ملت تحميل ميﺸود موضوعی
است که ميﻄلبد واگذاری مجموعه عظيم ماشين سازی با لحاظ جميع شرايط و صرفه و صﻼح نظام و کﺸور انجام گيرد....کارگران بيان کردهاند :پرسنل زحمتکش مجموعه ماشينسازی و
ريخته گری تبريز چارهای جز مقاومت و مقابله با سياستهای غيراصولی آن سازمان نديده و تا زمانيکه به صورت علمی ،منﻄقی و ريﺸه ای و با در نظر گرفتن جايگاه صنعتی اين شرکت،
توانمندی ها و پتانسيل های عمﻼً موجود آن و تعريﻒ اهداف بلندمدت که بازسازی و توسعه آن لحاظ نگرديده باشد ،اجازه ورود به هيچ دﻻل ،مﻼک و اشخاص حقيقی به صحن مﻄهر و پاک
محل کار خود نخواهند داد....در پايان در اين نامه آمده است :گروه ماشين سازی تبريز تقاضا دارند موضوع واگذاری به اشخاص حقيقی متوقﻒ و نسبت به رفع مﺸکﻼت جاری واگذاری
اخير و خروج از شرايط بﻼتکليﻒ پيش آمده فعلی برای اجرای برنامه های عملياتی شرکت تمهيدات خاص انديﺸيده شده و بستر ﻻزم جهت سپردن سکان اين واحد عظيم به نهادها و يا
ارگانهای ذيصﻼح که ميتوانند اهليت ﻻزم و تخصص کافی در اداره آن را به عهده گيرند ،بوجود آيد
در رابطه با خروجی جﻠسه کميته دستمزد مطرح شد؛سال آينده تورم بيش از  ۴۵درصد خواهد بود/سبد حداقﻠی يا سبد ميانگين؛ تورم چگونه اِعمال ميشود؟
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به گزارش خبرگزاری دولتی کار ايران  -ايلنا در تاريخ سه شنبه  ١۶بهمن  ٩٧آمده است  :دومين جلسه کميته دستمزد ،عصر روز گذشته برگزار شد؛ در اين جلسه قرار بود رقم سبد معيﺸت
و راهکارهای رساندن مزد به سبد ،نهايی شود.فرامرز توفيقی )رئيس کميته دستمزد کانون عالی شوراها( با بيان اينکه در جلسه روز گذشته ،دو سبد حداقلی و ميانگين را تعيين کرديم ولی
هنوز توافق نﺸده که کداميک مبنای کار قرار گيرد ،در رابﻄه با نحوه محاسبات و چرايی دوگانه شدن سبد معيﺸت ميگويد :آمار مرکز آمار که در بايکوت آماری بانک مرکزی مبنا قرار
گرفته ،مربوط به آخر دی ماه است؛ سالهای قبل براساس آمارهای بانک مرکزی ،اطﻼعات تورمی هفتگی مربوط به تهران را داشتيم و از آنجايی که کارفرمايان ادعا ميکردند که در تهران
شاخص زندگی باﻻتر از شهرستانهاست که البته بايد اين ادعا نيز راستيآزمايی شود ،ما براساس حداقل های تهران سبد را محاسبه ميکرديم اما امسال آمارهای بانک مرکزی تفکيکی نيست و
مربوط به همه کﺸور است؛ بازهم کارفرمايان مدعی هستند که بايد حداقلها را در نظر بگيريم ولی ما گروه کارگری معتقديم که چون آمار مربوط به همه کﺸور است بايد ميانگين اعداد در
نظر گرفته شود.وی ادامه داد :لذا بعد از کش و قوسهای فراوان دو سبد معاش محاسبه شد يکی براساس نرخهای حداقلی کﺸور و ديگری نرخهای ميانگين و در جلسه چهارشنبه هفته آينده
تعيين ميﺸود که کدام سبد مبنا قرار گيرد.توفيقی با بيان اينکه براساس محاسبات گروه کارگری ،تورم انتظاری سال آينده بيش از  ۴۵درصد خواهد بود ،ادامه داد :در ماده  ۴١قانون کار دو
بند وجود دارد؛ تورم و سبد معيﺸت؛ يک راهکاری که گروه کارگری ارائه داد اين بود که تورم روی هزينه ها يا همان سبد معيﺸت اعمال شود و بعد قدرمﻄلق ريالی آن روی دستمزد اعمال
شده و درصد افزايش تعيين شود.وی با بيان اينکه قرار شد کارفرمايان و دولتيها روی اين راهکار فکر کنند ،افزود :از آنجا که تورم روی کل هزينههای زندگی اعمال ميﺸود ما به تورم
تورم اعمالی روی دستمزد ...
روی سبد معتقديم نه
ِ
چرا مجﻠس دستمزد کارگران را  ۴ميﻠيون تومان پيشنهاد کرد؟
به مناسبت روز کارگر  -کرمان
به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا  ،در تاريخ سه شنبه  ١۶بهمن  ٩٧آمده است  :هادی ابوی  ،دبيرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به پيﺸنهاد فراکسيون کارگری مجلس
برای افزايش حداقل مزد کارگران به چهار ميليون تومان،گفت :با درنظر گرفتن خط فقر و رقم هزينه سبد معيﺸت خانوارهای کارگری انتظار داريم دستمزد سال آينده کارگران بيش از نرخ
تورم تعيين شود ....وی ادامه داد :در روزهای گذشته نيز فراکسيون کارگری مجلس پس از بحﺚ و بررسی در خصوص وضع معيﺸت کارگران رقم چهار ميليون تومان را به عنوان حداقل
دستمزد سال آينده کارگران پيﺸنهاد کرد تا به خط فقر سه ميليون و دويست هزار تومانی مرکز پژوهش های مجلس نزديک شود ...اين مقام مسئول کارگری گفت :نمايندگان کارگران در
شورای عالی کار چندين سال است که به دنبال پر کردن خﻼ بين دستمزد و سبد معيﺸت هستند و تﻼش ميکنند تا عقﺐ ماندگيهای مزدی کارگران از سالهای گذشته جبران شود اما از
نمايندگان محترم مجلس انتظار داريم به عنوان قانونگذار در خصوص دستمزد کارگران وارد عمل شوند و با ابزارهای قانونی تحت اختيار خود ماده  ۴١قانون کار را اصﻼح کنند.وی متذکر
شد :اگر مجلس خط فقر سه ميليون تومانی را تاييد ميکند چرا به کمک کارگران نميآيد و برای دستمزد آنها چاره انديﺸی نميکند؟ اگر قرار بود کارگران ﻻيحه بدهند که خودشان به مجلس
ميرفتند .انتظار ما از فراکسيون کارگری اين است که اگر دغدغه معيﺸت کارگران را دارند و دشواری زندگی آنها را درک ميکنند کاری برای جامعه کارگری انجام بدهند .
دبيرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران همچنين درباره اعﻼم افزايش  ٢٠درصدی حداقل دستمزد کارگران ،گفت :به نظرات افراد احترام ميگذاريم ولی اميدواريم منظور از اين حرف
اين باشد که  ٢٠درصد باﻻی تورم به حقوق کارگران اضافه ميﺸود .در حال حاضر کارگران به لحاظ معيﺸتی تفاوتی با افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستی ندارند و دريافتی ناچيز آنها
کفاف تنها  ١٠روز برج را ميدهد....به گزارش ايسنا ،مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال  ١٣٩٧اعﻼم کرد که خط فقر در انتهای سال ٩٧
تحت تأثير رشد شاخص قيمت گروههای خوراکی نسبت به ساير گروهها افزايش خواهد يافت.اين گزارش همچنين به کاهش قابل توجه قدرت خريد خانوارها و لزوم توجه به سياستهای
حمايتی اشاره کرده است
کارگران بيش از  ٧٠درصد از قدرت خريدشان را از دست دادهاند
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عبدالرضا عزيزی عضو کمسيون اجتماعی مجلس در برنامه »بدون خط خوردگی« گفته:
در حال حاضر نه تنها کارگران بلکه کارمندان کﺸوری و لﺸکری نيز از وضعيت دستمزدها ناراحت هستند زيرا افزايش حقوقها بر اساس تورم نيست؛ در حالی که حقوقها قرار است ٢٠
درصد افزايش پيدا کند که اجناس بيش از اين مقدار گران شدهاند
متاسفانه کار هر روز برای کارگر موجود نيست و اگر هم باشد ،در بهترين شرايط همان حقوق پايه يعنی يک ميليون و  ٢٠٠هزار تومان است که معادل  ١٢کيلو گوشت است در حالی که
اين کارگر بايد کرايه خانه ،آب و برق و هزينههای ديگر نيز بدهد و به همين سبﺐ حقوق کارگران ،کفاف حداقل هزينههای زندگی را برای ايﺸان نمیدهد
علی خدايی عضو شورای عالی کار ،در اين برنامه گفته:
از سوی دولت و کارفرماها درخواستهای مکرر برای ترميم قدرت خريد کارگران در شورای عالی کار از مرداد ماه گذشته به اين سو جدی گرفته نﺸد.
بر اساس آمار و ارقام و محاسبهای که در شهريور ماه با حضور گروه کارفرمايی و دولت انجام داديم ،مﺸخص شد ،کارگران حدود  ٧٠درصد از قدرت خريدشان را از دست دادهاند .
در حال حاضر حداقل دستمزد حداکثر میتواند فقط  ٢۴درصد از هزينههای يک زندگی استاندارد را تامين کند.
وزير اطﻼعات به جای پاسﺦ گويی دعوت به مناظره اسماعيل بخشی ،با طرح شکايت او را متهم به نشر اکاذيب کرده است
!بر اساس خبر دريافتی يکی از سه اتهام جديد عليه اسماعيل بخﺸی نماينده کارگران هفت تپه ،اتهام نﺸر اکاذيﺐ است که در شعبه  ۴بازپرسی دزفول پرونده ای عليه اين نماينده کارگران
تﺸکيل شده و شاکی اين پرونده آقای علوی وزير اطﻼعات است .وزير اطﻼعات به جای پاسخ گويی دعوت به مناظره اسماعيل بخﺸی ،با طرح شکايت او را متهم به نﺸر اکاذيﺐ کرده است!
بخش کوچکی از ظلمی را که در دوران بازداشت بر او رفته بود شرح داده بود .اما مجموعه
اسماعيل بخﺸی که با تحمل حدود يکماه بازداشت ،با قيد وثيقه آزاد شده بود با انتﺸار نامه ای ِ
پخش فيلم اعترافاتی که تحت فﺸار از اسماعيل بخﺸی و علی نجاتی و ديگر کارگران گرفته بودند ،تﻼش کردند که با منتسﺐ کردن اسماعيل بخﺸی و ديگر کارگران
وزارت اطﻼعﻼت با ِ
بازداشتی هفت تپه به خارج از کﺸور و امنيتی جلوه دادن اعتراضات کارگران هفت تپه ،اين اعتراضات را توطئه ای از خارج کﺸور بدانند و بدينوسيله اعتراضات کارگران هفت تپه را نيز
به خارج کﺸور منتسﺐ کنند .در ادامه اين دور جديد برای خفه کردن اعتراضات کارگران هفت تپه و ايجاد رعﺐ و وحﺸت ميان کارگران ،اسماعيل بخﺸی را مجددا دستگير کرده و برای
دور
تکميل اين سناريو ،پرونده ای با شکايت وزير اطﻼعات عليه اسماعيل بخﺸی و در حقيقت عليه کارگران هفت تپه تﺸکيل داده اند .در واقع اعﻼم اتهامات جديد عليه اسماعيل بخﺸی ِ ،
جديدی از فﺸار بر کارگران هفت تپه و ايجاد فضای رعﺐ و وحﺸت است .سنديکای کارگران نيﺸکر هفت تپه اين برخوردهای امنيتی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قيد و
شرط اسماعيل بخﺸی نماينده کارگران هفت تپه است.
سنديکای کارگران نيﺸکر هفت تپه
بهمن ٩٧
ت فقط ١ ٢ميﻠيون کارگر :
مهر گزارش ميدهد؛٩١درصد کارگران عضو هيچ تشکﻠی نيستند/عضوي ِ
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به گزارش محمد جندقی خبرنگار مهر ،در تاريخ سه شنبه  ١٦بهمن  ٩٧آمده است  :به رغم افزايش  ۶۶درصدی تعداد تﺸکلهای کارگری طی پنج سال گذشته ،اما همچنان  ٩١درصد
کارگران از عضويت در تﺸکلهای کارگری محروم هستند .
به گزارش خبرنگار مهر» ،تﺸکل يابی« و عضويت در مجامع صنفی يکی از ابزارهای افزايش قدرت چانه زنی و حمايت از کارگران است؛ موضوعی که در دنيا نيز توجه خاصی به آن
ميﺸود تا صدای کارگران در محافل مختلﻒ و مﻄالبات صنفی شنيده شود .در کﺸور ما تعداد کارگران بيمه شده تامين اجتماعی بيش از ١۴ميليون نفر تخمين زده ميﺸود که طبق اطﻼعات به
دست آمده و آمارهای اعﻼم شده ،به رغم افزايش تعداد تﺸکلها طی سالهای اخير اما همچنان  ٩١درصد کارگران از حضور در تﺸکلها محروم هستند .از  ١۴ميليون کارگر بيمه شده ،فقط
حدود يک ميليون و  ٢٠٠هزار نفر در تﺸکلهای کارگری عضويت دارند و  ١٢ميليون و  ٨٠٠هزار کارگر عضو هيچ تﺸکلی نيستند.تﺸکلهای کارگری در کﺸور در قالﺐ چهار تﺸکل
اصلی »کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور«» ،مجمع نمايندگان کارگران«» ،انجمنهای صنفی کارگران« و »کانون کارگران بازنﺸسته« فعاليت می کنند.تﺸکلهای کارگری که در
پايان سال  ٩١تعدادشان  ۶١٣٢مورد بود ،در پايان سال  ٩۶به  ٩هزار و  ۴٨۴تﺸکل افزايش يافت که  ۶۶درصد رشد را نﺸان ميدهد .با اين حال با وجود افزايش  ۶۶درصدی تعداد
تﺸکلها ،بخش قابل توجهی از کارگران از عضويت در تﺸکلها محروم هستند.بحﺚ تﺸکل يابی و مهمتر از آن »استقﻼل تﺸکل ها« همواره يکی از دغدغه های نمايندگان کارگری در
شوراهای عالی به ويژه شورای عالی کار بوده است به طوريکه »تﺸکل يابی« را در کنار »معيﺸت« و »امنيت شغلی« به عنوان سه ضلع مﻄالبات جامعه کارگری از دولت مردان عنوان
می کنند ....
بخش اعظم کارگران ساختمانی بسته های حمايتی نگرفته اند /نيم ميﻠيون نفر از پوشش بيمه سازمان تأمين اجتماعی محرومند:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :هادی ساداتی نايﺐ رئيس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی امروز چهارشنبه  ١٧بهمن گفته :تعدادی از کارگران ساختمانی موفق
به دريافت سبدکاﻻ شده اند اما بخش اعظمی از آنها هنوز بسته حمايتی دريافت نکرده اند که در حال ثبت نام هستند و از طريق کدهای دستوری اعﻼم شده * ١۴٢*٩و  *١۴٢*٨ميتوانند
مراحل استعﻼم و ثبت نام خود را دنبال کنند .بسياری از کارگران ساختمانی روزمزد هستند و حقوق روزانه ميگيرند .کارگران ساختمانی با توجه به فصلی بودن نوع کار ،نامساعد بودن
اوضاع بازار مسکن و کاهش ساخت و سازها در رده آخر گروه های محروم و آسيﺐ پذير هستند .درحال حاضريک ميليون و  ٢٠٠هزارکارگر ساختمانی تحت پوشش بيمه سازمان تأمين
اجتماعی هستند و  ۵٠٠هزار نفراز پوشش بيمه محرومند
اعﻼم وصول طرح ﺿدکارگری اصﻼحات پراسنج )پارامتريک( قانون تأمين اجتماعی درمجﻠس
طرح اصﻼحات پراسنج )پارامتريک( قانون تأمين اجتماعی پيﺸنهادی مديريت سازمان تامين اجتماعی که با امضای تعداد  ٣٨نفر از نمايندگان ،به صورت عادی به مجلس شورای اسﻼمی
ارائه شده بود ،در جلسه علنی مورخ  ٠٩/١١/١٣٩٧به صورت عادی اعﻼم وصول گرديد.
اين طرح حداقل سابقه پرداخت حق بيمه برای بازنﺸستگی را از  ٢٠سال به  ٢۵سال ارتقا میدهد؛ رشتهای از معافيتهای بيمهای سرمايههای کوچک را حذف میکند؛ فرمول محاسبه حقوق
را از  ٢سال به متوسط  ٢٠سال به صورت پلکانی میرساند و نرخ حق بيمه را از  ٧درصد به  ٩درصد افزايش میدهد.
ت اساسی میسازد؛ از جمله تبصره ماده ) ،(٧٧تبصره ) (١ماده ) (٢٨و مواد ) (٧۵و بند ) (٣ماده ) ،(٨٠ماده )،(٧۶
اين طرح چندين ماده از قانون تامين اجتماعی را دستخوش تغييرا ِ
قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايی تا ميزان ) (۵نفر کارگر ،قانون بازنﺸستگی در مﺸاغل سخت و زيانآور و قانون بيمه کارگران ساختمانی.
لينک متن طرح:
http://dotic.ir/News/View/٢٥٩٤
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قانون اصﻼحات پراسنج )پارامتريک( قانون تأمين اجتماعی )در حال رسيدگی در مجﻠس شورای اسﻼمی(
اين طرح در جلسه علنی شماره  ٢٨٢مورخ  ١٣٩٧/١١/٩روز سهشنبه مجلس شورای اسﻼمی به صورت عادی مﻄرح گرديد و به صورت عادی اعﻼم وصول گرديد.
مقدمه )دﻻيل توجيهی(:
بر اساس اعﻼم مرکز پژوهشهای مجلس:
- ١استمرار وضع موجود موجﺐ افزايش هزينههای صندوقهای بازنﺸستگی میگردد در حالیکه منابع آن از رشد متناسﺐ برخوردار نمیباشد.
- ٢اعمال اصﻼحات پارامتريک موجﺐ تقويت بنيه مالی و پايداری منابع صندوقهای بازنﺸستگی خواهد شد.
- ٣با عنايت به متأثر بودن صندوقهای بازنﺸستگی )مستقيم و غيرمستقيم( از فعاليتها و سياستهای اقتصادی ،اجتماعی و سياسی کﺸور و تغيير مﺆلفههای کﻼن اقتصادی ،اجتماعی اعمال
اصﻼحات اجتنابناپذير میباشد.
- ٤نظام بخﺸنده بازنﺸستگی ايران ،نبود نهادهای تنظيمگر و ناظر بر سرمايهگذاری صندوقهای بازنﺸستگی ،نبود برآورد دقيق از دارايی صندوقها ،بازده پايين صندوقها و تحميل قوانين
ناسازگار با اصول بيمهای و نيز تغييرات جمعيتی ،اصﻼحات را ضروری مینماياند.
- ٥کاهش ضريﺐ پﺸتيبانی به واسﻄه افزايش بسيار زياد مستمریبگيران و کاهش نرخ ورود بيمهشدگان اصلی ،بحران اجتماعی و بحران تأمين سﻼمت کﺸور را در پی خواهد داشت.
متن طرح:
اصﻼحات پراسنج )پارامتريک( قانون تأمين اجتماعی
اصﻼح تبصره ماده ) (٧٧قانون تأمين اجتماعی
متوسط حقوق و دستمزد جهت محاسبه مستمری بازنﺸستگی عبارتست از ميانگين ضرايﺐ دستمزدی  ٥سال آخر بيمهپردازی ضربدر حداقل دستمزد مصوب شورايعالی کار در زمان
بازنﺸستگی.
- ١ضريﺐ دستمزدی هر سال از نسبت حقوق و مزايای مﺸمول کسر حق بيمه فرد به حداقل دستمزد مصوب شورايعالی کار در همان سال به دست میآيد.
- ٢از ابتدای سال ،٩٧هر سال يکسال به مدت  ٥سال فوق اضافه میگردد تا در نهايت به آخرين  ٢٠سال بيمهپردازی برسد.
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اصﻼح تبصره ) (١ماده ) (٢٨و مواد ) (٧٥و بند ) (٣ماده )(٨٠قانون تأمين اجتماعی
- ١نرخ حق بيمه سهم بيمه شده موضوع تبصره يک ماده ) (٢٨قانون تأمين اجتماعی از  ٧درصد حقوق و مزايای مﺸمول کسر حق بيمه طی دو سال و هر سال به ميزان يک درصد افزايش
میيابد تا به  ٩درصد حقوق و مزايای مﺸمول کسر حق بيمه بالغ گردد.
- ٢بيمهشدگانی که حداقل  ٢٠سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته و از کارافتاده کلی شناخته میشوند و همچنين بيمهشدگانی که به دليل حوادث غيرناشی از کار فوت شده و يا از کارافتاده
کلی شده و حداقل  ٦ماه سابقه پرداخت حق بيمه که  ٩٠روز آن در  ٦ماه قبل از وقوع حادثه غيرناشی از کار باشد را دار هستند ،از مستمری با رعايت ماده ) (١١١قانون بهره مند میشوند.
منابع مورد نياز از محل افزايش  %٢حق بيمه شده تأمين میگردد.
اصﻼح ماده ) (٧٦قانون تأمين اجتماعی
حداقل سابقه پرداخت حق بيمه جهت بازنﺸستگی وفق بند  ١اين ماده هر سال يکسال افزايش میيابد به نحوی که طی  ٥سال از  ٢٠سال به  ٢٥سال برسد.
- ١در مورد بيمهشدگانی که طی دوره  ٥ساله افزايش سابقه ،شرايط سنی بازنﺸستگی موضوع اين بند را احراز مینمايند ،ميزان سابقه مورد نياز جهت بهره مندی از مستمری بازنﺸستگی
معادل سابقه تعيين شده در آن سال خواهد بود.
- ٢بيمهشدگانی که واجد شرايط سنی بازنﺸستگی وفق اين بند بوده و بين  ١٥تا  ٢٥سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند ،میتوانند در صورت درخواست ،از مستمری بازنﺸستگی به نسبت
سنوات پرداخت حق بيمه بهرهمند گردند.
مستمریهای بازنﺸستگی که با رعايت حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مقرر در بند ) (١ماده ) (٧٦قانون برقرار میگردند در هر حال نبايد از حداقل دستمزد مصوب شورايعالی کار کمتر
باشد.
اصﻼح قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايی تا ميزان ) (٥نفر کارگر
قانون معافيت از پرداخت سهم کارفرمايی کارگاههای توليدی ،فنی و صنعتی که حداکثر  ٥نفر کارگر دارند مصوب  ١٣٦١/١٢/١٦به شرح زير اصﻼح میگردد:
از سال  ،١٣٩٧ميزان معافيت  %٢٠حق بيمه سهم کارفرمايی کارگاههای مﺸمول اين قانون طی  ٥سال به ترتيﺐ  ٥ ،٤ ،٣ ،٢و  ٦درصد کاهش میيابد تا به صفر برسد.
اصﻼح قانون بازنﺸستگی در مﺸاغل سخت و زيانآور
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- ١کارفرمايان کليه کارگاههای مﺸمول قانون تأمين اجتماعی که تمام يا برخی از مﺸاغل آنها حسﺐ تﺸخيص مراجع ذيربط سخت و زيانآور اعﻼم گرديده و يا خواهد گرديد مکلفند آن دسته
از مﺸاغل خود را که ماهيتا ً سخت و زيانآور نبوده و با بهکارگيری تمهيدات فنی ،مهندسی ،بهداشتی و ايمنی و غيره ،امکان حذف صفت سخت و زيانآوری آن تا رسيدن به سﻄح استاندارد
وجود دارد ،از شرايط سخت و زيانآوری خارج نمايند .فهرست ساير گروههای شغلی موضوع اين قانون ،به پيﺸنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصويﺐ هيئت وزيران تعيين میگردد.
- ٢ظرف يکسال از تاريخ تصويﺐ اين قانون ،در صورت تداوم شرايط سخت و زيانآوری شغل در زمان بازنﺸستگی بيمه شده ،کارفرما مکلﻒ است کليه هزينههای
مستمری و حق بيمه ناشی از بازنﺸستگی زودهنگام و همچنين حق بيمه سنوات ارفاقی را به کسر مبالغ دريافتی بابت  %٤جزء ) (٤بند )ب( اين قانون به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت
نمايد.
- ٣در خصوص مﺸاغلی که ذاتا ً سخت و زيانآور بوده و صفت سخت و زيانآوری آنها قابل حذف نمیباشد ،کارفرما مکلﻒ است صرفا ً حق بيمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تأمين
اجتماعی پرداخت نمايد.
- ٤افرادی که حداقل  ٢٠سال متوالی و يا  ٢٥سال متناوب در کارهای سخت و زيانآور اشتغال داشته و حق بيمه دوره مربوطه را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخته باشند ،به ازاء هر سال
سابقه اشتغال و بيمهپردازی در مﺸاغل سخت و زيانآور از ارفاق سابقهای بهره مند میگردند .ميزان اين ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهيت و شرايط آن توسط کميتهای که در سازمان
تأمين اجتماعی تﺸکيل میگردد خواهد بود .حداکثر ميزان سوابق ارفاقی در مﺸاغلی که صفت سخت و زيانآوری آنها قابل حذف میباشد  ٣ماه به ازای هر سال و تا سقﻒ  ٥سال و در
خصوص مﺸاغلی که صفت سخت و زيانآوری آنها قابل حذف نمیباشد حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقﻒ  ١٠سال خواهد بود.
- ٥حداقل سن بازنﺸستگی وفق اين تبصره ٥٠ ،سال برای مردان و  ٤٥سال برای زنان و حداکثر مجموع سوابق ارفاقی و سوابق پرداخت حق بيمه  ٣٠سال خواهد بود.
- ٦اشتغال مجدد بيمهشدگانی که بر اساس اين تبصره بازنﺸسته میشوند ،تحت هر عنوان ممنوع بوده و آن دسته از بازنﺸستگان مﺸمول که مجدداً به عنوان حقوقبگير در کارگاهی بهکار
اشتغال میيابند ،ضمن قﻄع مستمری از استفاده مجدد از اين تبصره محروم خواهند شد.
- ٧نحوه تعيين سوابق ارفاقی بر اساس مﺸاغل ،اعضای کميته تﺸخيص مﺸاغل و ضمانتهای اجرايی نحوه ايمنسازی کارگاهها و ساير موارد بر اساس آييننامهای خواهد بود که حداکثر
ظرف  ٣ماه پس از تصويﺐ قانون به پيﺸنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصويﺐ هيئت وزيران میرسد.
اصﻼح قانون بيمه کارگران ساختمانی
ماده ) (٥قانون بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب  ١٣٩٣/٩/١٦به شرح زير اصﻼح میگردد:
نرخ حق بيمه سهم کارفرمايی اين قانون از محل درصدی از حداقل دستمزد به ازاء هر مترمربع ساختمان تعيين میگردد که بر مبنای ارزش معامﻼتی امﻼک ،طبقات ،مناطق شهری و
روستايی و با درنظر گرفتن ضريﺐ محروميت و نيز ار محل افزايش  ١٠درصدی حقالثبت نقل و انتقال امﻼک طبق آييننامهای خواهد بود که به پيﺸنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،به تصويﺐ هيئت وزيران میرسد .در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهای ذکر شده نبايد بيش از  %٣٫٥حداقل دستمزد مصوب شورايعالی کار به ازاء هر  ٥٢٠متر
مربع باشد.
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طرح پارامتريک تامين اجتماعی برای خالی کردن جيب کارگران است
همراه کارگران :افزايش حداقل سابقه بيمه برای بازنﺸستگی از  ٢٠سال به  ٢۵سال ،افزايش محاسبه ضريﺐ حقوق بازنﺸستگی از  ٢سال به  ٢٠سال! و افزايش حق بيمه سهم کارگر از ٧
به  ٩درصد بخشهايی از اين طرح جديد برای خالی کردن جيﺐ کارگرهاست .
سهرابی رئيس کانون هماهنگی شوراهای اسﻼمی کار با اعﻼم اين موضع گفته :طرح به اصﻄﻼح پارامتريک قانون تامين اجتماعی که به مجلس ارائه شده فاجعه تاريخی را در صورت
تصويﺐ رقم خواهد زد .اين ماجرای تکراری در دو مرحله غارت غيرقانونی و بعد غارت قانونی صندوق تامين اجتماعی را در پی خواهد داشت .ابتدا اينکه کارگران حق بيمه پرداختی آنها
پس از چندين سال ارزش اسمی و رسمی آن کاهش پيدا ميکند و با جامعه کارگری وبازنﺸستگان فقير و سازمانی نحيﻒ روبرو خواهيم شد.
منشور مطالبات حداقﻠی کارگران ايران
به مناسبت سی و يکمين سالروزانقﻼب ٥٧
برای ما کارگران سلولهای زندان پايان کار نيست ،ما ميليونها انسانيم ،ما توليد کنندگان تمامی ثروتها و نعمات موجود هستيم ،چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست ،پﺸتوانه ما
تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند کارگران نفت در انقﻼب بهمن  ۵٧است و ما با اين پﺸتوانه و با اتکا به قدرت ميليونی خود و با الهام از خواستهای انسانی مردم ايران در انقﻼب سال
 ،۵٧امروز و پس از سی و يک سال از بهمن  ۵٧رئوس خواستهای حداقلی خود را به شرح زير اعﻼم ميداريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد و شرط همه آنها هستيم.
سی و يک سال از انقﻼب بهمن  ۵٧گذشت .مردم ايران در آنروزها با اميد به برخورداری از يک زندگی بهتر و برچيده شدن چتر اختناق و سرکوب در صفی ميليونی به خيابانها آمدند و
طبقه کارگر ايران و پيﺸاپيش آنان کارگران شرکت ملی نفت با اعتصاب سراسری خود و بستن شيرهای نفت کمر حاکميت استبداد را در هم شکستند و توده های ميليونی مردم با شعار
"کارگر نفت ما ،رهبر سر سخت ما" پاسخی شورانگيز به اين اقدام تاريخی آنان دادند و در روز  ٢٢بهمن  ١٣۵٧قدرت به دست مردم افتاد.
سقوط حکومت استبداد در روز  ٢٢بهمن  ١٣۵٧برای مردم به جان آمده از ستم و خفقان ،بهارانی پر شکوه بود که زن و مرد و پير و جوان و کودک با سرود بهاران خجسته باد و با شوری
وصﻒ ناپذير به استقبالش شتافتند ،مردم همديگر را در آغوش می کﺸيدند ،اشک شوق می ريختند و در پس قﻄره های اشک شوق شان رهائی و بهروزی خود را با تمامی وجودشان لمس
ميکردند.
اينک از آنروزهای پر شکوه و از آن روزهای اميد و طراوت و شادابی  ٣١سال ميگذرد ،سی و يک سالی که امروز از آن همه اميد و طراوات و شادابی چيزی جز فقر و بدبختی ،بيکاری
و دستمزد زير خط فقر ،طرح قﻄع يارانه ها و درماندگی ميليونها کارگر و مزد بگير برای گذران زندگی بر جای نمانده است.
اما زندگی ادامه دارد و مردم ايران هنوز و به حق در حال و هوای تغيير اند و اميدشان را برای دست يابی به يک زندگی انسانی و شاد و مرفه و آزاد از دست نداده اند.
در اين ميان کارگران ايران در طول سالهای گذشته با اعتصابات و اعتراضات جسورانه خود و برپائی تﺸکلهای مستقل شان به دفاع از حق حيات و زندگی خود برخاستند و امروز بسياری
از آنان به جرم تﺸکل خواهی و خواست يک زندگی انسانی در پﺸت ميله های زندان بسر ميبرند.
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اما برای ما کارگران سلولهای زندان پايان کار نيست ،ما ميليونها انسانيم ،ما توليد کنندگان تمامی ثروتها و نعمات موجود هستيم ،چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست ،پﺸتوانه ما
تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند کارگران نفت در انقﻼب بهمن  ۵٧است و ما با اين پﺸتوانه و با اتکا به قدرت ميليونی خود و با الهام از خواستهای انسانی مردم ايران در انقﻼب سال
 ،۵٧امروز و پس از سی و يک سال از بهمن  ٥٧رئوس خواستهای حداقلی خود را به شرح زير اعﻼم ميداريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد و شرط همه آنها هستيم.
 -١برسميت شناخته شدن بی قيد و شرط ايجاد تﺸكلهاي مستقل كارگري ،اعتصاب ،اعتراض ،تجمع ،آزادی بيان ،مﻄبوعات و تحزب
 -٢لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری و ديگر جنبﺸهای اجتماعی از زندان
 -٣افزايش فوري دستمزدها براساس اعﻼم نظرخود كارگران ازطريق نمايندگان منتخﺐ آنها در مجامع عمومی کارگری
 -۴طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد متوقﻒ و دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا" و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت گردد
 -۵تامين امنيت شغلي براي كارگران و تمامی مزد بگيران ،لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء ،برچيده شدن کليه نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار و تدوين و تصويﺐ قانون
کار جديد با دخالت مستقيم نمايندهای منتخﺐ مجامع عمومی کارگران
 -۶اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقﻒ گردد و تمامي كساني كه بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه
بيكاري متناسﺐ با يك زندگي انساني برخوردار شوند
 -٧لغو کليه قوانين تبعيﺾ آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی و
خانوادگی
 -٨برخورداري تمامي بازنﺸستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعيﺾ در پرداخت مستمري بازنﺸستگان و بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات
درمانی
 -٩تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين ،نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و نژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ،رفاهي و بهداشتي يكسان و رايگانی
برخوردار شوند
 -١٠اول ماه مه بايد تعﻄيل رسمي اعﻼم گردد و در تقويم رسمي كﺸور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد.
افشاگری کودکان کار از ﺿرب و شتم و تعرض جنسی برخی ماموران شهرداری تهران» /از دوستم خواست دکمههای لباسش را باز کند«
"خاطرات ضرب و شتم کم نيست و بچههايی که در اين فيلم میبينيد در مقابل دوربين ،تعداد زيادی از آنها را افﺸاگری کردند .حتی بعضی از آنها اسم و مﺸخصات مامور شهرداری را
هم گفتهاند .
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اگر هرکدام از اين بچهها موبايلهای دوربيندار همراشان بود ،احتماﻻ تصاويری به مراتﺐ بدتری از خوراندن گل در شبکههای مجازی منتﺸر میشد".
کودکان کار و امرار معاش خانواده
عضو هيات علمی دانﺸگاه علوم بهزيستی و توانبخﺸی به وضعيت نامﻄلوب خانواده های کودکان کار و خيابان و باﻻ بودن نرخ بيکاری و اعتياد در ميان آنها اشاره کرد و گفت :
فعاليت  ٨۶درصد از کودکان کار برای تامين معاش خانواده است.
بروز پديده ای همچون کودکان کار تماما ناشی از سيستم سرمايه داری مافيامحور موجود ميباشد ،سيستمی که حقوق اقليتی مفتخور را بر تمام جامعه ديکته ميکند و برای اکثريت جامعه
چيزی جز زندگی ای فﻼکت بار به ارمغان نمی اورد .زندگی ای که در آن حتی کودکان هم بايد در صﻒ نيروی کار قرار می گيرند.
هزينه سبد معيشت کارگران چند؟اعﻼم رقم هزينه سبد معيشت کارگران در هفته آينده :
به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا ،درتاريخ پنجﺸنبه ١٨بهمن  ٩٧آمده است  :در آخرين نﺸست کميته دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا رقم هزينه معيﺸت کارگران در سراسر کﺸور به
شکل دقيق تر بررسی و در جلسه آينده تعيين شود.سومين جلسه کميته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمايندگان کارگران ،کارفرمايان و دولت برگزار و به پيﺸنهاد نمايندگان کارفرمايی
مقرر شد با توجه به غيبت آنها در جلسه گذشته ،سبد هزينه معيﺸت کارگران مجدداً بررسی و در نﺸست آتی کميته دستمزد شورای عالی کار ارائه شود .تأثير افزايش حداقل دستمزد بر سبد
معيﺸت خانوار از ديگر مواردی بود که در اين جلسه مﻄرح شد .نﺸست بعدی کميته دستمزد در هفته آينده به موضوع تعيين رقم سبد معيﺸت کارگران ميپردازد و در صورت نهايی شدن به
شورای عالی کار ارائه خواهد شد .
حدود  ۵٠ميﻠيون نفر در ايران زير خط فقر هستند
رئيس کميته امداد می گويد حدود  ۴٠ميليون نفر زير خط فقر هستند اما با دقت بيﺸتر شايد حدود  ۵٠ميليون نفر از جمعيت  ٨٠ميليونی ايران زير خط فقر باشند که همه اينها نتيجه سياست
های اقتصادی نادرست است.
ابراهيم رزاقی افزود :همچنين  ٦٦ميليون ايرانی در سن کار هستند ٦٠ .تا  ٧٠درصد کارگران هم زير خط فقر هستند و اين در حالی است که برخی از مديران باﻻی  ٣٠ميليون تومان قوق
گرفته و کارگر ،ماهانه حدود  ١ميليون تومان است.
وی همچنين با اشاره به مسئوﻻن دولتی که سود آنان در گرو واردات و فروش نفت و ديگر رانت ها است ادامه داد :در همين کﺸور خود ما ،معاون اول يکی از رؤسای جمهور اعتراف کرد
که پول های زيادی خرج کرديم تا برخی به مجلس بروند و با ما باشند / .تسنيم
دو سوم کارگران ايران زير خط فقر مطﻠق هستند
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گفتههای يک اقتصاددان پرده از آمار جديدی از خط فقر کارگران پرده برداشت .فريبرز رئيسدانا گفت که بيش از  ٧٠درصد کارگران در ايران زير خط فقر مﻄلق هستند .به گفته او در
يک خانوار  ٣ ۵نفری ايران ،حداقل دستمزد کارگران نبايد کمتر از  ٣ميليون و  ٧٠٠هزار تومان باشد .در حاليکه حداقل دستمزد کنونی کارگران ايران ،کمتر از يک سوم اين پيﺸنهاد است.
تعيين حداقل دستمزد در آستانه سال نو ،هر ساله بحﺚ برانگيز بوده و يکی از صحنههای کﺸاکش کارگران و کارفرمايان است .حال بحﺚ بر سر اين موضوع بار ديگر در مرکز توجه
رسانههای جمعی و افکار عمومی قرار گرفته است .حداقل دستمزد کارگران ،بايستی بتواند پاسخگوی مﺸکﻼت معيﺸتی ناشی از وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی ايران و گرانیهای
افزايﺸی برای خانوادههای کارگری باشد...
٩هزار کارگر ساختمانی در آذربايجانغربی بيکار هستند
نماينده اروميه در مجلس گفت:وزارت کار بايد از حق و حقوق کارگران دفاع کند چون تنها در آذربايجانغربی ٩هزار کارگر ساختمانی بيکار هستند
عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار مطرح کرد :کارگر ايرانی مقروض زندگی ميکند و مقروض از دنيا ميرود/نرخ تورم رسمی در ايران ،سياسی است
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا،درتاريخ جمعه ١٩بهمن  ٩٧آمده است  :ميرعلی شيرافکن )رييس کانون هماهنگی شوراهای اسﻼمی کار استان مازندران و عضو هيات مديره کانون
عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور )با اشاره به جلسه اخير شورای عالی کار که طی آن حق مسکن با  ۶٠هزار تومان افزايش ،به مبلغ  ١٠٠هزار تومان رسيد ،گفت :منتظريم اين مبلغ به
تصويﺐ هيات وزيران برسد .
وی در خصوص موضوع تعيين دستمزد کارگران برای سال آينده ،اظهار داشت :هر ساله در اين دوره زمانی ما درگير اين مسائل و فﺸارهای روحی-روانی ناشی از اين مذاکرات هستيم.
باتوجه به وضعيت تورم باﻻی کﺸور و اين واقعيت که بانک مرکزی نرخ واقعی تورم را اعﻼم نميکند ،با چالﺸهای بسيار زيادی برای تعيين دستمزدها روبرو هستيم .وی گفت :نرخ تورم
رسمی در ايران همواره سياسی بوده و از واقعيت تبعيت نميکند .معتقدم باتوجه به گرانی کاﻻهای اساسی مورد استفاده کارگران ،تورم واقعی در ايران باﻻی  ۵٠درصد است ولی آنچه دولت
اعﻼم ميکند عموما در محدود ده درصد يا کمی بيﺸتر دور ميزند .عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور با يادآور شدن قيمت نزديک به  ٨٠هزار تومانی هر کيلو
گوشت تازه ،اشاره کرد :يک کارگر و خانوادهاش با اين دستمزدهای اندکی که به دست ميآورند ممکن است طی  ٣ماه حتی نتوانند يک کيلو گوشت تازه بر سر سفرهﺸان بياورند....
شيرافکن تصريح کرد :آيا درحاليکه برخی قيمتها تا  ٣٠٠درصد رشد داشتهاند ،حقوق کارگران نيز همين اندازه رشد پيدا کرده است؟ آيا سفره کارگران رنگين تر شده است؟ نکته تاسﻒ بار
اين است که برخی کارفرمايان دستمزدهايی ميدهند که حتی زير رقم حداقل مصوب شورای عالی کار است ... .شيرافکن در پايان ،با تاکيد بر اينکه نبايد وضع به گونهای باشد که کارگر در
 ١٠-١۵روز اول هر ماه ،دستمزدش ته بکﺸد ،گفت :کارگران ما متاسفانه بعد از اتمام دستمزدشان در همان اوايل يا اواسط ماه ،ناگزير از دريافت مساعده و يا قرض از دوستان و
آشنايانﺸان هستند .طﻼ و جواهراتﺸان را ميفروشند .متاسفانه در جهان سوم ،کارگران مقروض به دنيا ميآيند ،زندگی ميکنند و ميميرند .اين وضع کارگران ما است .درحاليکه مقروض
هستند ،کار و زندگی ميکنند و درحاليکه همچنان مقروض هستند ،دنيا را ترک ميکنند .اما در چنين شرايﻄی دولتی که با اتکا به رای همين کارگران باﻻ آمده ،هيچ کاری برای آنها نميکند
شرايط مشابه اروپا را برای کارگران فراهم کنيد ،بعد سن و سابقه بازنشستگی را افزايش دهيد!
عضو هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی گفت ٢ :هزار کﺸته در سال به دليل حوادث ناشی از کار در کﺸور وجود دارد که اينها را به حال خود رها کرده و فکری برای کاهش آن
نکردهايم؛ جان نيروی انسانی برای ما اهميتی ندارد؛ بعد به فکر اصﻼحات پارامتريک برای کاهش بحران صندوق تامين اجتماعی میافتيم.
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به گزارش خبرنگار ايلنا ،اکبر شوکت )عضو هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی( با اشاره به اينکه اصﻼحات پراسنج )پارامتريک( قانون تامين اجتماعی آسيﺐ زيادی به زندگی کارگران
میرساند ،اظهار داشت :بخشهای مربوط به افزايش سن و سابقه بازنﺸستگی کارگران و افزايش نرخ حق بيمه آنان جزو بدترين بندهای اين اصﻼحيه است که مجلس شورای اسﻼمی مﻄرح
کرده است.
وی گفت :طی اين اصﻼحيه؛ »نرخ حق بيمه سهم بيمه شده موضوع تبصره يک ماده ) (٢٨قانون تأمين اجتماعی از  ٧درصد حقوق و مزايای مﺸمول کسر حق بيمه طی دو سال و هر سال
به ميزان يک درصد افزايش میيابد تا به  ٩درصد حقوق و مزايای مﺸمول کسر حق بيمه بالغ گردد و در عين حال سابقه بازنﺸستگی طی اين اصﻼحيه از  ٣٠سال به  ٣۵سال خواهد رسيد
و سن بازنﺸستگی نيز افزايش خواهد داشت.
او ادامه داد :وقتی دولت نتوانست تعهدات خود را در برابر سازمان تأمين اجتماعی انجام دهد يا کارفرما نتوانست در بحﺚ سخت و زيانآوری و ايجاد شرايط ايمن برای کارگران به تعهدات
خود عمل کند ،به اين اصﻼحيه ضدکارگری روی آوردند .باﻻخره کارفرما موظﻒ بوده است که محيط کار را از حالت سخت و زيانآوری خارج کند.
شوکت با بيان اينکه فﺸارهای زيادی به سازمان تامين اجتماعی وارد شده است ،بيان کرد :حاﻻ که شرايط در حالت بحرانی قرار گرفته است بحﺚ »اصﻼحات پارامتريک« را پيش کﺸيدهاند.
در عملکرد دولت و مجلس نسبت به سازمان تأمين اجتماعی منافذ زيادی وجود دارد که اول بايد اين منافذ گرفته شود و در مرحله بعدی به اين نوع اصﻼحات فکر کنيم.
عضو هيئت امنای سازمان تامين اجتماعی تصريح کرد :اگر ما میخواهيم سن بازنﺸستگی را به کﺸور فرانسه برسانيم ،بايد شرايط مﺸابه فرانسه را نيز برای کارگران انجام دهيم .وقتی
موارد اصلی را رها کرديم و کارگاهها را از حالت سخت و زيانآوری خارج نمیکنيم؛ تکنولوژی و ابزارآﻻت توليد را بهتر نمیکنيم؛ چﻄور میخواهيم به مﺸکﻼت کارگران بيفزاييم.
کﺸورهايی مثل سوئد حتی معادنشان را از حالت سخت و زيانآوری خارج کردهاند.
او ادامه داد :در کﺸورهايی مثل آلمان و اروپا کاری کردند که حوادث رانندگی کاهش پيدا کند و ميزان بیسرپرست شدن خانوادهها و تحت پوشش تامين اجتماعی قرار گرفتنشان کمتر شده
است.
وی با بيان اينکه همين اﻻن در کﺸور  ١٨هزار حادثه رانندگی داريم؛ حداقل  ۵هزار نفر جزو کسانی هستند که با مرگ فرد تحت پوشش تامين اجتماعی قرار میگيرند ،اظهار داشت٢ :
هزار کﺸته در سال به دليل حوادث ناشی از کار در کﺸور وجود دارد که اينها را به حال خود رها کرده و فکری برای کاهش آن نکردهايم؛ جان نيروی انسانی برای ما اهميتی ندارد؛ بعد به
فکر اصﻼحات پارامتريک برای کاهش بحران صندوق تامين اجتماعی میافتيم.
شوکت خاطرنﺸان کرد :در بحﺚ سخت و زيانآوری هم کارفرما را ملزم نمیکنيم که تجهيزات را افزايش بدهد و شرايط سخت و زيانآوری را رفع کنيم ،بعد به فکر اصﻼحاتی میافتيم که
عمﻼً ضرر آن متوجه کارگران میشود .بحﺚ مﺸاغل سخت و زيانآور بايد در کﺸورهای پيﺸرفته مورد مﻄالعه و بررسی قرار بگيرد .خدمات تامين اجتماعی را هرچه میتوانيد به سمت
الکترونيکی شدن پيش ببريد تا ﻻزم نباشد که کارمندان بيﺸتری استخدام شوند و هزينههايی به دوش سازمان تامين اجتماعی باشد ،آنوقت سازمان تامين اجتماعی نيز به چنين بحرانهايی دچار
نمیشود.
عضو هيئت امنای سازمان تامين اجتماعی در پايان تصريح کرد :دولت  ١٨٠هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعی بدهکار است ،اگر همين بدهکاری پرداخت شود ،سازمان تامين
اجتماعی مﺸکلی نخواهد داشت .اگر بارهای مالی همچون طرح تحول سﻼمت بر دوش سازمان تامين اجتماعی نبود ،بحران تا به اينجا کﺸيده نمیشد .گويا راحت ترين کار برای دولت و
مجلس زدن از جيﺐ مردم است .ايلنا
افزايش پﻠکانی حقوق ،مشکﻼت بازنشستگان را حل نمیکند
بازنﺸستگان فرهنگی و کﺸوری سمنان میگويند :تداوم افزايش پلکانی حقوق بازنﺸستگان ،مﺸکﻼت معيﺸتی آنها را حل نمیکند.
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جمعی از بازنﺸستگان کﺸوری استان سمنان از اظهارات مدير صندوق بازنﺸستگی کﺸوری سمنان انتقاد کردند.
از قرار معلوم ،مدير صندوق بازنﺸستگی کﺸوری استان سمنان گفته است؛ تداوم همسانسازی و افزايش پلکانی حقوق بازنﺸستگان گرهگﺸای مﺸکﻼت اين قﺸر از جامعه است.
بازنﺸستگان میگويند :مدت  ٢سال از اجرای همسانسازی و افزايش پلکانی حقوقها میگذرد و هنوز هيچ اتفاق خاصی در معيﺸت بازنﺸستگان نيفتاده است .واقعنگر باشيد! افزايش پلکانی
حقوق نمیتواند مﺸکﻼت بازنﺸستگانی که بعد از سی سال تﻼش و خدمت ،دو ميليون تومان هم دريافتی ندارند ،حل کند!
به اعتقاد اين بازنﺸستگان بهجای طرحهای ناکارآمدی مثل »افزايش پلکانی حقوق« بايد بودجه به اندازه کافی تخصيص داده شود تا به يکباره »همسانسازی« که الزام قانون مديريت خدمات
بازنﺸستگان مﺸمول اجرايی شود /.ايلنا
کﺸوری نيز هست ،برای تمام
ِ
آنچه »کولبران« از سر میگذرانند؛
جدال با مين ،مرگ  ,ديسک کمر و بسته شدن مرزها
ريبوار داوودی در ترسيم زندگی آکنده با مرگ و ناکام ِی کولبران میگويد :کولبران به لقمه نانی راضیاند؛ نه بيمه دارند و نه بازنﺸسته میشوند مگر مين يا ديسک کمر يا بسته شدن مرزها
بيکارشان کند!
واژه »کولبر« معرف کسیست که همه بار زندگی را بر دوشهای نحيفش میگذارد و به پای جان ،در طلﺐ نان میايستد .زندگی کولبران آنچنان با رنج و سختی همراه است که هيچ
تعريﻒ و دال و مدلولی نمیتواند تجربه زيستی آنها را که آکنده از بيم و هراس دائم است ،منتقل کند .زيست دردناکی که با از راه رسيدن ماههای سرد زمستانی ،دردناکتر هم میشود.
کولبران غرب کﺸور است ،در توصيﻒ زندگی »کولبران«
ريبوار داوودی )عضو هيات مديره انجمن صنفی کارگران ساختمانی مريوان و سروآباد( که از نزديک شاهد رنجهای هر روزهی
ِ
میگويد :نامﺸان کولبر است ولی چنين واژهای در هيچ دايرهالمعارفی ثبت نﺸده است .درآمدشان با توليد خالص و ناخالص محاسبه نمیشود چراکه هيچ درآمد ثابتی ندارند و ممکن است خيلی
سوزناک زمستانی ،تمام مال و سرمايهشان فنا شود و جسدشان را چند روز بعد ،زير آوار برف و بهمن پيدا کنند و آن وقت با چند ميليون تومان میتوان آنها را از
راحت در يک سحرگاه
ِ
بيمارستان تحويل گرفت!
میخواهم پسرم رئيس گمرک شود!
فراوان
او ادامه میدهد :کولبران جان را با نان معاوضه میکنند؛ زندگی هر روزهشان را برای لقمه نانی میفروشند .آنها پول زيادی گيرشان نمیآيد؛ دريغ که هيچ سهمی از ثروتها و منابع
ِ
کﺸور ندارند؛ يکی از آنها با افسوس میگفت "میترسم بيکار شوم ،فقر خردم میکند؛ میخواهم پسرم رئيس گمرک شود!"
داوودی اين شغل يعنی »کولبری« را بیضابﻄهترين و ناامنترين شغل دنيا میخواند و ادامه میدهد :فرقی ندارد هر کجا مرز باشد ،راه صعﺐالعبور باشد و بار طاقتفرسا باشد آنجا کار
میکنند! اين آدمها به جای اسﺐهايﺸان کار میکنند؛ مانند آنها گاهی سختتر گاهی سردتر! گاهی خودشان هم از ماهيت کولهبارهايﺸان اطﻼع ندارند؛ اين يعنی نمیدانند چه سودی نصيﺐ دو
طرف سودا میشود! مادری میگفت پسر جوانش را مرده زير بار لوازم آرايﺸی پيدا کرده بود!
»ناچارند« که غيرقانونی باشند!
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»کولبران« شرايط شغلیشان در بحران اقتصادی اخير و در موج گرانی دﻻر چگونه است؛ داوودی میگويد :نگرانیهايﺸان تا دلت بخواهد زياد بود؛ زيادتر هم شده؛ بازار کساد باشد؛ دﻻر
باﻻ و پايين کند ،راه خراب باشد ،مرزها را ببندند ،اينها همه نگرانیهايیست که هر روز شديدتر میشود؛ آنها ترس نان دارند نه ترس جان؛ به استقبال مرگ میروند و بعد هم مهر خروج
غيرقانونی از مرز! آنها »ناچارند« که غيرقانونی خروج کنند ،که غيرقانونی باشند!
به گفتهی اين فعال صنفی کارگران ساختمانی ،کولبران به لقمه نانی راضیاند؛ نه بيمه دارند و نه بازنﺸسته میشوند مگر مين يا ديسک کمر يا بسته شدن مرزها بيکارشان کند!
او در پايان با تاکيد بر اينکه بسياری از کارگران فصلی و ساختمانی در دورههای کسادی بازار راهی به جز »کولبردن« ندارند؛ میگويد :نه عقل و نه احساس قادر به درک بار سنگين پير
زنان و پيرمردانی نيست که کولبرند يا کودکانی که با کول و مرگ همدم هستند ،بايد ديد؛ فقط بايد ديد ....اگر بخواهی حالﺸان را بفهمی بايد يک روز به جای آنها مرگ را لمس کنی!

پرستاران درحال دست وپنجه نرم کردن باچه مشکﻼتی هستند وخواسته هايشان چيست؟
آيا در ﻻيحه بودجه سال ١٣٩٨برای تحقق خواسته های پرستاران اعتباری اختصاص داده خواهد شد؟
حقوق پايين،کمبودپرستار،حجم کاری زياد،اضافه کاری اجباری،تبعيﺾ در پرداخت کارانه،عدم پرداخت بموقع حق کارانه واضافه کاری،سﻄح پايين امکانات رفاهی حين کار،عدم اجرای
قانون مﺸاغل سخت وزيان آور،قراردادهای موقت وسﻄح نازل حقوق پرستاران بخش خصوصی وشرکتی وعوارض روحی،روانی وخانوادگی ناشی ازاين مجموعه ازجمله مﺸکﻼتی است
که پرستاران کﺸوردرحال دست وپنج نرم کردن با آنها هستند.
عدم تخصيص بودجه برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باسپری شدن بيش از١١سال از تصويبش،مﺸکل اساسی پرستاران بحساب می آيد.اجرای اين قانون يکی از خواسته های اصلی پرستاران کﺸوراست.
عدم اجرای  ،قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالينی نظام سﻼمت پس از سال ها تصويﺐ ويااجرای ناقصش دربخش خصوصی.اجرای کامل اين قانون درتمامی مراکز درمانی ازديگر خواسته های پرستاران کﺸوراست.
عدم بهره گيری پرستاران از بازنﺸستگی پيش از موعد باتوجه به اينکه پرستاری درزمره مﺸاغل سخت و زيان آورمی باشد.اجرای قانون مﺸاغل سخت و زيان آور وبازنﺸستگی پس از٢٥سال کار ازخواسته های ديگرپرستاران است.
اجرای طرح پرستار بيمارستانی که با اعتراضات پرستاران در سراسر کﺸور روبروشد.پرستاران خواهان توقﻒ اين طرح ضدپرستاری هستند.
طرح ديگری که با اعتراضات پرستاران روبرو شد طرح موسوم به قاصدک يا همان طرح مبتنی بر عملکرد است يعنی حق کارانه واضافه کار پرستاران در قالﺐ طرح قاصدک به آنهاپرداخت می شود
عدم پرداخت بموقع مﻄالبات که درمواردی باتاخيری بيش ازيکسال و١٨ماه روبروست از ديگر مﺸکﻼت پرستاران است که اعتصاب وتجمعات اعتراضی پرستاران بسياری از مراکزدرمانی کﺸوررادرهمين رابﻄه رابهمراه داشت وکماکان دارد.
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پرداخت بموقع حقوق ومﻄالبات خواسته پرستاران کﺸوراست
قراردادهای موقت يک تاسه ماه ،سﻄح پايين حقوق پرستاران بخش خصوصی وعدم اجرای طرح طبقه بندی مﺸاغل دراين مراکز ازديگر مﺸکﻼت است.پرستاران بخش خصوصی مجبورند درچند مرکز درمانی ويا چندشيفت کارکنند که عوارض منفی وجبران ناپذير جسمی،روحی وخانوادگی برجامی گذارد.
پرستاران شرکتی با مﺸکل امنيت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق ومﻄالبات ديگرروبروهستند وبه آن معترضند وخواهان رفع اين مﺸکل هستند.اضافهکاری اجباری حدود هزار پرستار )شرکتی ،قراردادی و پيمانی( دانﺸگاهها و  ١٠هزار پرستار بخش خصوصی راشامل ميﺸود.براساس ماده  ٦١قانون کار ،ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه يا کارهای خﻄرناک و سخت و زيان آور انجام می دهند  ،ممنوع است.
سﻄح بسيار پايين امکانات رفاهی پرستاران درحين کارچون برخورداری از اتاق استراحت و خوابگاه مناسﺐ و ....ازجمله مﺸکﻼت پرستاران درمراکز درمانی است.پرستاران خواهان تامين اين دسته از امکانات درمحل کارشان هستند.

کارگران پيمانکاری شرکت نفت در نامهای سرگشاده خطاب به اعضای کميسيون اجتماعی مجﻠس ،از وﺿعيت ناگوار شغﻠی خود و قراردادهای حجمی انتقاد کردند و خواستار رسيدگی
شدند
به گزارش خبرنگار ايلنا ،کارکنان پيمانکاری صنعت نفت در نامهای سرگﺸاده خﻄاب به اعضای کميسيون اجتماعی مجلس ،به ترسيم شرايط ناگوار خود پرداختند و از تبعيﺾ ميان شرايط
شغلی خود و رسمیها انتقاد کردند.
در بخﺸی از اين نامه آمده است :اينجانبان قريﺐ يکصد و بيست هزار نفر نيروی شرکتی )پيمانکاری يا ارکان ثالﺚ( شاغل در شرکتهای تابعه وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز ،نفت،
حفاری ،پاﻻيش و پخش فراوردههای نفتی و پتروشيمیها؛ پس از آنکه طی مکاتباتی با معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت نفت ،ايﺸان دليل عدم حمايت و توجه به مﻄالبات ما را تلويحا ً
ضعﻒ قانونگذاری در حوزه نيروهای شرکتی عنوان کردند ،از حدود دو سال پيش تاکنون در جهت برقراری عدالت سازمانی اينجانبان با مکاتبات متعدد مﻄالبات خويش از جمله تبديل
وضعيت و عقد قرارداد مستقيم با دستگاه متبوعه خود را طی مﻼقاتهای حضوری ،به بيش از هﺸتاد و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای اسﻼمی در سراسر کﺸور انعکاس داده و از
نمايندگان مذکور نيز قول مساعدت و همکاری گرفتهايم .لکن با کمال تاسﻒ تاکنون به هيچ نتيجه عملی ،قابل مﻼحظه و ملموسی جز اظهارنظرهای متناقﺾ برخی از نمايندگان در رسانهها
در مورد "طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرايی و حذف شرکتهای پيمانکاری تامين نيروی انسانی"که آخرين بار در تاريخ ٢٧/٠٩/٩٧در دستور جلسه
کميسيون اجتماعی قرار گرفت ،نرسيدهايم.

حقوق بگير ايرانی فقيرترين کارگر جهان شد.
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يکسال پس از سقوط ارزش ﷼ ،قيمت کاﻻها با واقعی شده ،اما دستمزد کارگران يک چهارم سال گذشته باقی مانده است.
تاسﻒ برانگيز آنکه پس از  ٦سال از سقوط ﷼ در  ٩١دستمزدها هنوز به ارزش دهه  ٨٠نرسيده بود و قدرت خريد کارگر هيچوقت بهتر نﺸده است.

هزينه ماهانه سبد معيشت کارگران به پنج ميﻠيون تومان رسيده
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بر اساس تحقيقات ميدانی و محاسبات آماری کميتههای مزد انجمنهای صنفی و تﺸکلهای کارگری از وضع معيﺸت خانوار در مناطق و استانهای مختلﻒ ،هزينه ماهانه سبد معيﺸت
کارگران هم اکنون به پنج ميليون تومان رسيده و اين رقم هزينه زندگی يک خانوار چهار نفره در ماه است/ .ايسنا

موج سراسری دستگيری های فعاﻻن کارگری و اجتماعی
زندانهای مختلﻒ در شهرهای دور و نزديک ايران ،اين روزها شاهد موج جديدی از ورود زندانیهايی است که جرم و جنايتی مرتکﺐ نﺸدهاند ،گويا که کنون تنها کسانی تحت تعقيﺐ قرار
میگيرند که "جرم"شان دفاع از حقوق مردم ،کارگران و زحمتکﺸان ،تهیدستان و مردم تحت ستم است.
اين روزها به زعم مسووﻻن فقط کسانی "مجرم" اند که از حق انسانها برای زندگی دفاع کنند ،کسانی که بگويند :وجود کودک خيابانی،کارتنخوابی،گرسنگی ،فقر و بيکاری ،ننگی است بر
استثمارگران ،اختﻼسگران ،غارتگران اموال مردم ،گيرندگان حقوق های نجومی و همه اين معضﻼت حاصل حاکميت سودطلبی مسووﻻنی است که به جای خدمت به مردم ،تنها به فکر
سرکوب و چپاول اموال آنانند.
وجود زندانيان سياسیای همانند اسماعيل عبدی ،محمود بهﺸتی لنگرودی ،محمد حبيبی ،سعيد شيرزاد ،پيام شکيبا ،مجيد اسدی ،زينﺐ جﻼليان ،آرش صادقی و  ...کافی نبود که بهنام ابراهيم
زاده ،مازيار سيدی ،اسماعيل بخﺸی ،امير امير قلی  ،امير حسين محمدی فرد ،ساناز الهياری ،سپيده قليان ،جعفر عظيمزاده ،پروين محمدی و  ...هم که تنها جرمشان دفاع از حقوق کارگران
و زحمتکﺸان است ،بايد به زندان میرفتند تا تابلو دستگيرشدگان ِحامی حقوق کارگران تکميلتر شود؛ در کنار آن دستگيری و آزادی موقت علی نجاتی ،برگزاری دادگاه تجديد نظر داوود
رضوی و تفتيش منازل و احضار معلمان هم به آنها اضافه شد و صدور وثيقه های سنگين برای سه تن از دبيران کانون نويسندگان رضا خندان مهابادی ،بکتاش آبتين ،کيوان پاژند نيز
چاشنی اين مسائل شد تا نﺸان داده شود که دفاع از آزادی بيان هم بیعقوبت نخواهد ماند .ساخت و پخش سريالهای مستند از اعترافات تحت فﺸار زندانيان نيز اين تابلو را تکميل کرد.
اما همواره نﺸان داده شده است که اين بگير و ببندها و سرکوبها چاره درد قدرت طلبان نبوده و تنها آتش اعتراضات مردم را بيﺸتر خواهد کرد.
اين دور باطل بايد شکسته شود .آزادی بی قيد و شرط و فوری تمام زندانيان سياسی مرهم و مسکنی خواهد بود بر زخمها و دردهای مردم به جان آمده از بيدادگری.
کانون مدافعان حقوق کارگر
 ٢٢بهمن ١٣٩٧
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گزارشی درباره چپاول اموال عمومی درمسير خصوصی سازی
ديوان محاسبات کﺸور :واگذاری شرکتهايی همچون پاﻻيش نفت کرمانﺸاه ،نيﺸکر هفتتپه ،هپکو اراک و ماشينسازی تبريز ،ريختهگری ماشينسازی تبريز و امﻼک ائلگلی به دليل فقدان
اهليت و تخصص کافی توسط خريدار ،باعﺚ بروز ضرر و زيان به بيتالمال گرديده است.
قيمت کارشناسی شرکت پاﻻيش نفت کرمانﺸاه ،حدود شﺸصد و هفده ميليارد تومان بوده که با تصويﺐ هيأت واگذاری ،کاهش  ٧٠درصدی به مبلغ يکصد و نود و نه ميليارد تومان واگذار
شده است.
ديوان محاسبات کﺸوربهمن ماه سال جاری طی گزارشی تحت عنوان»تفريغ بودجه سال  ١٣٩٦کل کﺸور«* درباره جزئيات تخلفات سازمان خصوصیسازی نوشت:
سازمان خصوصیسازی از ابتدای سال  ١٣٨٠تا پايان سال  ١٣٩٦تعداد  ٨٣٥شرکت که دارای سهام دولتی بودهاند را به مبلغ يکصد و چهل هزار و هفتصد و سی و يک ميليارد تومان به
بخش غيردولتی واگذار نموده که مبلغ نود و سه هزار و نهصد ميليارد تومان مربوط به  ١٠٠شرکت واگذار شده با سهام بيش از  ٥٠درصد متعلق به دولت ،مندرج در پيوست شماره )(٣
قانون بودجه کل کﺸور بوده است.
در بررسیهای به عمل آمده در سال  ،١٣٩٦در ارتباط با واگذاری شرکتهای دولتی طبق قانون اجرای سياستهای کلی اصل ) (٤٤قانون اساسی مواردی مغاير با قوانين و مقررات
مﺸاهده گرديد که نمونههايی از آن به شرح زير گزارش میشود:
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الﻒ :عدم رعايت دستورالعمل اجرايی »روش انتخاب مﺸتريان استراتژيک و احراز و پايش اهليت«:
واگذاری شرکتهايی همچون پاﻻيش نفت کرمانﺸاه ،نيﺸکر هفتتپه ،هپکو اراک و ماشينسازی تبريز ،ريختهگری ماشينسازی تبريز و امﻼک ائلگلی به دليل فقدان اهليت و تخصص کافی
توسط خريدار ،باعﺚ بروز ضرر و زيان به بيتالمال گرديده است.
ب :تعديل قيمت پايه بنگاهها توسط هيأت واگذاری:
قيمت کارشناسی شرکت پاﻻيش نفت کرمانﺸاه ،حدود شﺸصد و هفده ميليارد تومان بوده که با تصويﺐ هيأت واگذاری ،کاهش  ٧٠درصدی به مبلغ يکصد و نود و نه ميليارد تومان واگذار
شده است.
ج:عدم رعايت »آئين نامه اجرايی شيوه هاي قيمت گذاري بنگاهها« و »قانون کارشناسان رسمی دادگستري«:
در اين خصوص مواردي به شرح زير به عنوان نمونه تقديم شما نمايندگان محترم ميﺸود:
 -١شرکت آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال :واگذاري شرکتهاي مذکور که تقريباب توليد نيمي از محصول مورد نياز کﺸور را برعهده داشته ا ند به مبلغ نه صد و چهارده ميليارد تومان
صورت پذيرفته است که به دليل عدم ارزيابي بخش اعظمي از دارايي ها به ارزش تقريبی پانصد ميليارد تومان با پيگيري ديوان محاسبات و درخواست هيأت سه نفره کارشناسي نهايتا با
ارزيابي مجدد مبلغ سيصد وچهل و شش ميليارد به ارزش سهام شرکت افزوده گرديد  .و همچنان بررسی های اين ديوان نﺸان می دهد که شرکتهاي مذکور به ميزان دويست و شصت ميليارد
کمتر از ارزش واقعي واگذار گرديده اند.
 -٢مجتمع کﺸت و صنعت و دامپروري مغان :با توجه به بررسيهاي ميداني صورت گرفته توسط ديوان محاسبات برآوردارزش واقعی سهام شرکت بيش از چهارهزار ميليارد تومان بوده که
واگذاري مجتمع کﺸت و صنعت و دامپروري مغان به ارزش هزار و هﺸتصد و پنجاه ميليارد تومان موجﺐ بروز ضرر و زيان به بيت المال گرديده است.
و...........

 ادامه اذيت وآزار کارگران معترض کارخانه هپکو اراکوکيل جمعی از کارگران کارخانه هپکو:هفت کارگرکارخانه هپکو اراک ،بابت اتهام »معاونت اخﻼل در نظم عمومی« و يک تن بابت اتهام »تبليغ عليه نظام« به  ۶ماه حبس تعزيری محکوم
شده بودند که اجرای مجازات مذکور در متن رأی به استناد ماده  ۴۶قانون مجازات اسﻼمی به مدت  ۵سال معلق و تعليق شد که با اعتراض به رای صادره در دادگاه تجديد نظر تبرئه شدند و
در خصوص اتهام برخی از آنها تحت عنوان تبليغ عليه نظام که در دادگاه بدوی محکوم شده بودند ،حکمنقﺾ شده ولی اين اتهام برای رسيدگی چون در صﻼحيت دادگاه انقﻼب است به اين
دادگاه ارجاع شده است.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاريخ٢٥بهمن،سيد سعيد ميرمحمدی گفت :پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامﺸخص
بودن وضعيت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند ،توسط شعبه  ١٠۶دادگاه کيفری دو اراک جمعا ً به  ٢۴سال و  ۶ماه حبس و  ١١١٠ضربه شﻼق محکوم شدند .احکام صادره که به
صورت گروهی که در دادگاه بدوی صادر شده به مدت  ۵سال تعليق شده بود .
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مير محمدی بيان داشت :اسامی اين کارگران ،مجيد لﻄيفی ،بهروز حسنوند ،حميدرضا احمدی ،امير هوشنﮓ پور فرزانگان ،مرتضی عزيزی ،هادی فاضلی ،ابولفضل کريمی ،فريد
کوهدانی ،مجيد يحيايی ،امير فتاحپور ،ياسر قلمی ،امير فريد افﺸار ،مهدی عابدی ،علی ملکی و بهروز وﻻشجردی اعﻼم شده است.
وی عنوان کرد :اين کارگران در دادگاه بدوی به اتهام »اخﻼل در نظم عمومی از طريق شرکت در تجمعات و تظاهرات غير قانونی« به يک سال حبس و  ٧۴ضربه شﻼق تعزيری محکوم
شدند.
وکيل برخی از کارگران هپکو گفت :عﻼوه بر آن هادی فاضلی ،امير فريدافﺸار و ابولفضل کريمی هر يک از بابت اتهام »معاونت در اخﻼل در نظم عمومی از طريق تحريک کارگران« به
 ۶ماه حبس و از بابت اتهام »تبليغ عليه نظام« هر يک به  ١سال حبس محکوم شده بودند و همچنين بهروز حسنوند نيز از بابت اتهام »تبليغ عليه نظام« به  ١سال حبس تعزيری محکوم شده
بود.
وی اضافه کرد :هفت تن از اين کارگران ،بابت اتهام »معاونت اخﻼل در نظم عمومی« و يک تن بابت اتهام »تبليغ عليه نظام« به  ۶ماه حبس تعزيری محکوم شده بودند که اجرای مجازات
مذکور در متن رأی به استناد ماده  ۴۶قانون مجازات اسﻼمی به مدت  ۵سال معلق و تعليق شد که با اعتراض به رای صادره در دادگاه تجديد نظر تبرئه شدند و در خصوص اتهام برخی از
آنها تحت عنوان تبليغ عليه نظام که در دادگاه بدوی محکوم شده بودند ،حکمنقﺾ شده ولی اين اتهام برای رسيدگی چون در صﻼحيت دادگاه انقﻼب است به اين دادگاه ارجاع شده است.

با هر نوع تعديل در چادرمﻠو مخالفيم/چرا میگويند سه ،چهار سال آينده ذخيره معدن تمام میشود؟!
اکبر عليپور میگويد :اگر خانوادههای کارگران را به حساب بياوريم ،حيات بيش از  ١٢هزار نفر به صورت مستقيم به حيات چادرملو وابسته است .چادرملو يکی از بزرگترين معادن
چادرملو است و بايستی مديران و مسئوﻻن اين اشتغال گسترده را حفظ و صيانت کنند.
اکبر عليپور )رئيس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو( با بيان اينکه اوضاع کارگران در سال جاری به مراتﺐ بدتر از سالهای قبل است ،از يک نگرانی جديد برای کارگران اين واحد
معدنی خبر داد.
وی گفت :زمزمههايی باﻻ گرفته مبنی بر اينکه ذخيره معدن چادرملو تا سه ،چهار سال آينده تمام میشود .اين گمانهزنیها ،باعﺚ ايجاد استرس و اضﻄراب مضاعﻒ برای کارگران اين
معدن شده است؛ آنهم درحالیکه ما نمیدانيم اين حرفها واقعيت دارد يا نه! همين اواخر هزينههای هنگفتی در بخشهای تاسيسات و عمرانی معدن کردهاند؛ اگر قرار است کار به زودی
خاتمه يابد چرا هزينه میکنند و اگر هم نه ،چرا کارگران را نگران و نسبت به آينده نااميد میسازند؟!
اين فعال صنفی با بيان اينکه حدود  ٥٠٠٠کارگر به صورت مستقيم در اين معدن کار میکنند؛ افزود :اگر خانوادههای کارگران را به حساب بياوريم ،حيات بيش از  ١٢هزار نفر به صورت
مستقيم به حيات چادرملو وابسته است؛ چادرملو يکی از بزرگترين معادن چادرملو است و بايستی مديران و مسئوﻻن اين اضﻄراب را از کارگران دور کنند.
با تعديل مخالفيم!
عليپور يک نگرانی ديگر را اينگونه مﻄرح میکند :مديران ممکن است تعﻄيلی قريﺐالوقوع معدن در سه ،چهار سال آينده را دستاويز تعديل قرار دهند و شروع به تعديل کارگران کنند؛ ما
در انجمن صنفی با هرنوع تعديل احتمالی در چادرملو مخالفيم و معتقديم که اگر قرار است از تعداد نيروهای شاغل بکاهند ،بهتر است با بازنﺸستگی پيش از موعد کسانی که  ٢٠سال يا
بيﺸتر سابقه کار دارند ،موافقت نمايند .تنها راه کاستن از تعداد نيروها همين موافقت با بازنﺸستگی پيش از موعد است ،وگرنه هيچ نوع تعديل نيرويی مورد قبول نيست.
نماينده کارگران معدن چادرملو يادآوری میکند :بهتر است مسئوﻻن به جای رواج شايعات ،به فکر پايدارسازی اشتغال انبوه کارگران در واحدهايی قديمی مثل چادرملو باشند/.ايلنا
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 نامه سرگشاده ده ها هزار کارگر پيمانکاری صنعت نفت دراعتراض به قراردادهای حجمی وعدم تبديل وﺿعيت و وعده های تو زرد بهارستان نشينانکارگران پيمانکاری صنعت نفت طی نامه ای سرگﺸاده خﻄاب به اعضای کميسيون اجتماعی مجلس ،اعتراضﺸان را نسبت قراردادهای حجمی وعدم تبديل وضعيت و وعده های توزرد
بهارستان نﺸينان ،رسانه ای کردند .دربخش های ازاين نامه که بيست وپنجم بهمن ماه رسانه ای شد،ازجمله آمده است:
اينجانبان قريﺐ يکصد و بيست هزار نفر نيروی شرکتی )پيمانکاری يا ارکان ثالﺚ( شاغل در شرکتهای تابعه وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز ،نفت ،حفاری ،پاﻻيش و پخش
فراوردههای نفتی و پتروشيمیها؛ پس از آنکه طی مکاتباتی با معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت نفت ،ايﺸان دليل عدم حمايت و توجه به مﻄالبات ما را تلويحا ً ضعﻒ قانونگذاری در حوزه
نيروهای شرکتی عنوان کردند ،از حدود دو سال پيش تاکنون در جهت برقراری عدالت سازمانی اينجانبان با مکاتبات متعدد مﻄالبات خويش از جمله تبديل وضعيت و عقد قرارداد مستقيم با
دستگاه متبوعه خود را طی مﻼقاتهای حضوری ،به بيش از هﺸتاد و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای اسﻼمی در سراسر کﺸور انعکاس داده و از نمايندگان مذکور نيز قول مساعدت و
همکاری گرفتهايم .لکن با کمال تاسﻒ تاکنون به هيچ نتيجه عملی ،قابل مﻼحظه و ملموسی جز اظهارنظرهای متناقﺾ برخی از نمايندگان در رسانهها در مورد "طرح عقد قرارداد مستقيم با
نيروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرايی و حذف شرکتهای پيمانکاری تامين نيروی انسانی"که آخرين بار در تاريخ ٢٧/٠٩/٩٧در دستور جلسه کميسيون اجتماعی قرار گرفت،
نرسيدهايم.
آنها در ادامه نامه از مجلس نﺸينان پرسيدند :آيا جای تعجﺐ ندارد با گذشت تنها دو هفته از قرار گرفتن طرح مذکور در دستور جلسه ،از آخرين وضعيت آن بیاطﻼع بوده که در مورد
سرنوشت آن در خبرگزاریها اظهارنظرهايی متناقﺾ بيان میکنند!؟ اين طرح که شامل حال قريﺐ پانصد هزار نيروی شرکتی شاغل در همه دستگاههای اجرايی در سراسر کﺸور
میگردد ،آنقدر کم اهميت است که سرنوشتش ارزش به حافظه سپردن ندارد!؟
در ادامه اين نامه طوﻻنی ازجمله آمده است :جالﺐ است بدانيد وزارت نفت به جای پيﺸرفت دادن و ارتقای شغلی ما ،اخيراً پيمانهای تامين نيروی انسانی را حجمی نموده و هيچ گونه
نظارتی نيز بر اين موضوع عليرغم تذکرات مکرر ما صورت نپذيرفته است! جای سوال دارد که آيا در کل دنيا يک نيروی تحصيلکرده ،با سابقه و با تجربه را بعد از ساليان سال خدمت ،به
لحاظ سازمانی ارتقاء میدهند و قراردادی يا رسمی نموده و به او ارج ،بها و مسئوليت بيﺸتری میدهند يا اينکه وضعيت او را بدتر و او را حجمی میکنند و به جای پيﺸرفت ،پسرفت
میدهند؟
درادامه اين نامه خﻄاب به مسئوﻻن آمده است :ﻻزم است تاکيد کنيم پرسنل شرکتی با اين قبيل تصميمات هيچ اميدی به آينده ندارند و قﻄعا با اين نحوه مديريت و ترسيم آينده شغلی تاريک و
فراهم شدن موجبات نا اميدی بين کارکنان شرکتی که بيش از  ٨٠درصد شاغلين در شرکتهای تابعه وزارت نفت را تﺸکيل میدهند و عمﻼ چرخ صنعت به دست توانمند آنها میچرخد،
صنعت نفت چوب اين بیتدبيریها را در آينده خواهد خورد چراکه هيچ انگيزه و روحيهای در نيروها برای بروز خﻼقيتها ،نوآوری و تﻼش مضاعﻒ جهت بهبود وضعيت صنعت وجود
ندارد .اين سبک نوين مديريتی مسئولين عزيز تنها مزيتش سرازير نمودن کارگرانی سرخورده ،عصبی ،بیانگيزه و نااميد به جامعه خواهد بود که قﻄعا ً اثری به شدت منفی بر جامعه به جا
گذاشته و خواهد گذاشت.
نيروهای پيمانکاری صنعت نفت در ادامه آوردهاند :آيا وقتی دو نفر همکار در يک اتاق در مﺸاغل هم رديﻒ و هم تراز فعاليت میکنند و عينا يک کار را نيز انجام میدهند ،ولی يکی از آنها
که رسمی يا قرارداد مستقيم است به چﺸم يک شهروند درجه چندم به ديگری که شرکتی است نگاه میکند ،ديگر اميدی برای ما باقی میماند که دستمان در کار نلرزد؟ اين چه سبک مديريت
است که پيﺸرفت در آن بر اساس شايستگی نبوده و فقط بايد شرکتی نباشی تا پيﺸرفت کنی؟ چرا با تبديل وضعيت ما به قرارداد مستقيم ما را به پيﺸرفت سازمانی بر اساس شايستگیهايی که
داريم اميدوار نمیکنيد؟ چه دليلی دارد نيرويی که در حال انجام فعاليتی مستمر در دستگاه اجرايی میباشد و به سی سال خدمت او در سازمان متبوعهاش نياز است مستقيما با خود او قرارداد
منعقد نگردد و با واسﻄه به او حقوقش را بپردازند؟
اين کارگران در بخش پايانی يادآورشدند :ما میگوييم مبالغی را که به پيمانکار میدهيد تا او به ما بپردازد را مستقيما به خودمان بپردازيد ،کجای اين موضوع بار مالی برای دولت دارد؟ به
اين ترتيﺐ هزينههای جاری دولت نه تنها بيﺸتر نمیشود بلکه کمتر شده وحقوق ما به دليل حذف واسﻄه و دريافت مستقيم از سازمان متبوع خود ،افزايش نيز میيابد.

٧٩

روزشمار رويدادهای کارگری در ايران – بهمن ١٣٩٧

دولت  ۴۵ميﻠيارد دﻻر را به جيب اغنيا میريزد
يک اقتصاددان میگويد :تصور اينکه نرخ بنزين افزايش نيابد جز محاﻻت است؛ چراکه دولت و نمايندگان مجلس خود تاکيد دارند که افزايش نرخها گريز ناپذير است .او همچنين تاکيد دارد
که يارانه پنهان بنزين قﻄعا ناعادﻻنه توزيع میشود و خواهد شد؛ چراکه  ۵٠درصد خانوارها که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی میکنند اصﻼ خودرو ندارند .آنها حتی يک دوچرخه
هم ندارند.
به گزارش خبرنگار ايلنا ،خبرنگاری از وزير نفت میپرسد :برنامهای برای ساماندهی مصرف سوخت داريد .زنگنه در پاسخ میگويد" :جز سهميهبندی و افزايش قيمت راهی نداريم .يعنی
بايد سهيمهبندی شود يا افزايش قيمت داده شود .راهی وجود ندارد .چه کار بايد بکنيم ديگه!" خبرنگار ديگری از وی میپرسد :چه ميزان از افزايش قيمت منﻄقی است؟ زنگنه با خنده پاسخ
میدهد" :تا وقتی مردم تحمل کنند"!
میگويند که جراحی اقتصادی ايران واجﺐ است؛ چراکه اقتصاد کﺸور بيمار ،ملول و درمانده است .از اين رو عدهای "شوک درمانی" را پيﺸنهاد دادهاند .اينکه وزير میگويد تا زمانی که
مردم تحمل کنند ،نمود کامل شوک درمانی است.
در تعريﻒ شوک درمانی نوشتهاند :رهاکردن قيمتها و نظارتهای ارزی ،حذف يارانههای دولتی بهطور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون يک کﺸور؛ به همراه خصوصیسازی گسترد ٔه
ذخاير که در مالکيت دولت است .میگويند شوک درمانی اولين بار به توصيه "ميلتون فريدمن" حامی نظام اقتصادی بازار آزاد؛ در شيلی پس از کودتای نظامی "اگوستو پينوشه" در سال
هزار و نهصد و هفتاد و پنج اتفاق افتاد.
شوک درمانی در حافظه تاريخ بينالملل با چکمههای نظاميان آمد از اين رو در افکار عمومی وجه خوبی ندارد اما آرام آرام تﻄهير و نزد طرفدارانش تقديس شد؛ گويی که برای نجات
نظامهای اقتصادی عليل و بیبرنامه ،راهی به جز کاستن از هزينههای بخش عمومی و کوچک سهم مردم از کيک اقتصادی وجود ندارد .در ايران اما ،عدهای اما با زبان انتقادی هم خواهان
حذف يارانه پنهان و هم خواهان افزايش قدرت خريد کارگران ،بازنﺸستگان و کارمندان از طريق افزايش دستمزدها هستند" .سيدجواد نوفرستی" اقتصاددان ،استاد دانﺸگاه الزهرا و
کارشناس اقتصاد انرژی از اين دسته است .او سال گذشته در گفتگو با ايلنا هﺸدار داده بود که عدهای در مقابل ساقط شدن قدرت خريد کارگران خود را به ناشنوايی زدهاند.
در گفتگوی پيش رو ،او ضمن دفاع از حذف يارانه انرژی ،شرح میدهد که اگر دولت اقتصاد را تکانی بدهد و زمينه شرافتمندانه تعيين کردن حقوق و دستمزدها را فراهم کند؛ ديگر کسی
پيدا نمیشود کعه به يارانه و سبد کاﻻ با آن شکل توزيع تحقيرآميزش نيازی داشته باشد.

اعتراف عناصر تشکﻠهای کارگری وابسته به حکومت ،به انجماد دستمزدها ،اختﻼف فاحش بين دستمزدها و سبد معيشت  ,زير خط فقر بودن  ٧٠درصد مستمری بگيران تامين اجتماعی!
اگر حداقل دستمزد به صورت غيرمعقول تعيين شود ،به بازنﺸستگان کﺸور آسيﺐ جدی وارد میشود .اين کار ظلم به بازنﺸستگان تامين اجتماعی است .نبايد عدهای از نجابت کارگران
سوءاستفاده کنند.
نصرﷲ دريابيگی )دبير اجرايی مازندران خانه کارگر( در گفتگو با خبرنگار ايلنا ،با اشاره به اينکه دو آيتم در افزايش دستمزد در ماده  ۴١قانون کار ذکر شده است که تورم و سبد معيﺸت
کارگران است ،.اظهار داشت :در عين حال پيمانهای دستهجمعی نيز برای برخی مﺸاغل در تعيين مزد تعيينکننده است که متاسفانه در طول چند سال گذشته هيچگاه براساس قانون و
معيارهای قانونی افزايش حقوق نداشتهايم.
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وی افزود :من پيﺸتر در شورای عالی کار بودم؛ در دولت آقای خاتمی در جلسه شورای عالی کار با نظرات همهجانبه دولت ،کارگر و کارفرما تاييد شد که بين دستمزد و سبد هزينه يک
شکاف  ١۵٠هزار تومانی در ماه وجود دارد؛ و با هم توافق کرديم که فاصله دستمزد و معيﺸت در چهار سال پر شده و دستمزد ساﻻنه کارگران افرايش يابد اما در دولت آقای احمدی نژاد
طرفين زير بار اين توافق قانونی نرفتند.
دريابيگی با تاکيد بر اينکه نه تنها فاصله حداقل مزد و سبد معيﺸت کارگران در اين سالها جبران نﺸد بلکه بيﺸتر نيز شد ،گفت :اکنون طی رقمی که شورای عالی کار اعﻼم کرده است٣ ،
ميليون و  ٧۶٠هزار تومان سبد معيﺸت خانوار است که نﺸان میدهد از دولت آقای خاتمی تاکنون نه تنها فاصله سبد معيﺸت خانوار جبران نﺸده است بلکه افزايﺸی  ٢۵برابری داشته است.
او ادامه داد :معضل کنونی اين است که سازمان برنامه و بودجه و کميسيون تلفيق مجلس شورای اسﻼمی ،دولت و ﻻيحه بودجه کم لﻄفیهای ويژه و باورنکردنی به جامعه کارگری دارند.
اينکه آقای شريعتمداری رقم  ٢٠درصد افزايش دستمزد را برای کارگران پيﺸنهاد کرده است يا مجلس پيﺸنهادی در اين زمينه داده است نبايد مبنای افزايش مزد امسال قرار بگيرد.
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران تصريح کرد :شورای عالی کار کامﻼ مستقل است و دولت و مجلس نبايد با اعﻼم ارقام پايين فضا را تحت تاثير قرار بدهند .البته آقای وزير دلسوز
کارگران است و  ٢٠درصد افزايش دستمزد را برای کارمندان دولت گفتهاند.
وی افزود :در کميته دستمزد و گزارشی که در کميته فرعی شورای عالی کار مﺸخص شده است ،سبد هزينه يک خانوار  ٣ ٣نفره ٣ميليون و  ٧۶٠هزار تومان است .ما نزديک به دو ٢ ۵
ميليون از سبد هزينه عقﺐ هستيم که کامﻼ نﺸانگر اين است که به صورت ضداشتغال عمل میکنيم.
دريابيگی با بيان اينکه اگر بخواهيم کﻒ حقوق را به صورت غيرقانونی ببنديم ،با توجه به اينکه رای دولت و رای کارفرما  ۶رای و رای کارگران تنها  ٣رای است ،توليد دچار مﺸکل
خواهد شد ،گفت :اينکه میگوييم عدم جبران فاصله حداقل دستمزد با سبد معيﺸت کارگران ضد اشتغال است به اين معنا است که کارگران بايد چند شغل داشته باشند؛ به اين ترتيﺐ جای جوان
بيکار را در جای ديگر هم میگيرند؛ کارشان را باخستگی و بهرهوری پايين انجام میدهند .همين خستگی مسبﺐ خيلی از حوادث کار است .ساﻻنه کارگران زيادی میميرند يا معلول
میشوند .اغلﺐ اين کارگران کسانی هستند که بيش از  ٨ساعت کار میکنند.
او ادامه داد :اگر امسال نيز چون سالهای گذشته تنها  ٢٠درصد افزايش دستمزد داشته باشيم ،به معنای ضديت با توليد و اشتغال است .به اين خاطر که قدرت خريد کارگران پايين میآيد و
در واقع رکود افزايش پيدا میکند .وقتی يک خانواده فقط يک چهارم هزينههايش درآمد دارد ،قدرت خريد اين کارگر پايين آمده و توان خريد محصول کارخانهای که در آن کار میکند را نيز
ندارد
اين فعال کارگری افزود :دستمزد رابﻄه مستقيمی با توسعه اقتصادی دارد و نمیتوان مدام از جيﺐ کارگر زد و تصور کرد که مﺸکﻼ اقتصاد سامان داده شده است.
دريابيگی در پايان خاطرنﺸان کرد :من مسئول کانون بازنﺸستگان هستم ٧٠ ،درصد از حدود  ٣ميليون  ۵٠٠هزار نفر از کل بازنﺸستگان تامين اجتماعی مستمری معادل حداقل دستمزد
ساﻻنه که توسط شورای عالی کار معين میشود را دريافت میکنند .اگر حداقل دستمزد غير معقول تعيين شود ،به بازنﺸستگان کﺸور آسيﺐ جدی وارد میشود .اين کار ظلم به بازنﺸستگان
تامين اجتماعی است .نبايد عدهای از نجابت کارگران سوءاستفاده کنند .بايد دستمزد به گونهای بسته شود که آرامش به جامعه کارگری بازگردد.

مسئوﻻن تامين اجتماعی برای عدم اجرای قوانين پرستاری رقابتی تنگاتنگ دارند
محمد عميدی با انتقاد از رويکرد سازمان تامين اجتماعی به عنوان کارفرمای بخﺸی از جامعه پرستاری گفت :در حوزه پرستاری تا دلتان بخواهد ،قوانين اجرا نﺸده داريم.
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محمود عميدی )عضو شورای مرکزی خانه پرستار( ضمن انتقاد شديد از اجرا نﺸدن قوانين برای پرستاران و اجرای ناقص و سليقهای قوانين ،گفت :اين روزها در کنار عدم اجرای قانون
مﺸاغل سخت و زيانآور ،قانون بازنﺸستگی ،نوبت کاری ،سختی شرايط کار و  ،..در هر جا ﻻزم دانستند تامين اجتماعی را تابع قوانين دولتی و هر جا به نفعﺸان نبود سازمان تامين
اجتماعی را جزيرهای خودمختار دانستهاند.
وی ادامه داد :سختی شرايط کار که طبق تمام ابﻼغهای خود سازمان تامين اجتماعی تابعی از حق شغل بوده و حق شغل سال به سال افزايش يافته ،از سال  ٨۶ضريﺐ اين درصد همان حق
شغل  ٨۶باقی مانده و اضافه نﺸده است .اگر بنا باشد اجرای مزايای قوانين مصوب در اختيار کارفرما باشد اصﻼ اين قوانين برای چه چيزی تصويﺐ میشوند؟
عميدی افزود :وقتی به مجلس مراجعه میکنيم ،يک حرف میشنويم؛ به دادگاهها که مراجعه میکنيم بابت هر موضوع با وجود درخواستهای کامﻼ مﺸابه و استنادات کامﻼ يکسان ،احکام
مختلﻒ صادر میشود و تازه مدير حقوقی سازمان تامين اجتماعی خيلی راحت احکام دادگاهها را زير سوال میبرد! واقعا نمیدانم چرا در عدم اجرای قوانين ،مسئوﻻن مسابقه گذاشتهاند و
هر کس راهی برای دور زدن قانون پيدا کند ،تﺸويق هم میشود؟
تا دلتان بخواهد قانون اجرا نﺸده داريم!
عضو شورای مرکزی خانه پرستار تصريح کرد :مثال سادهی اين موضوع اين است که اخيرا در بسياری از مراکز سازمان تامين اجتماعی به همکاران اداری ،اضافهکاری کيفی پرداخت
میشود )جالﺐ است که اگر مرخصی استعﻼجی يا هر مرخصی ديگری هم بروند ربﻄی به آن اضافهکاری کيفی ندارد( ،در مورد پرستاران جز اينکه حضور و غيابﺸان با کوليس و به ثانيه
اندازهگيری میشود و البته اين امر گويا تنها در مورد پرستاران اجرا میشود ،جالﺐ است که اضافهکاری اجباری میگذارند و بعد میگويند کسی که اضافهکاری دارد مرخصی به او تعلق
نمیگيرد و از طرفی میگويند يک نفر نمیتواند بيش از دو روز آف داشته باشد.
وی ادامه داد :اين گونه است که مرخصی و استعﻼجی پرستاران به ناحق حذف میشود و جالﺐتر اينکه بيش از  ١۵روز را هم به سال بعد منتقل نمیشود.
عميدی همچنين در خصوص موضوع بازنﺸستگی با  ٢٠سال سابقه توضيح داد :در تمام قوانين موجود ،بازنﺸستگی به درخواست مستخدم و در مﺸاغل سخت با  ٢٠سال سابقه است اما
میبينيم که سازمان تامين اجتماعی چﻄور اين قوانين را دور میزند؛ مثﻼ به يک عده میگويد سابقهات در سازمان نبوده و يا مثﻼ سربازی را قبول نمیکنيم .به هر حال برای هر کسی يک
بهانه پيدا میکنند با اين ديدگاه که دو سال هم بازنﺸستگی به عقﺐ بيفتد ،غنيمت است .وقتی هم شکايتی به ديوان عدالت اداری صورت میگيرد مدتها طول میکﺸد تا جواب بگيريم.
پرستاران معترض به شرايط کاری خود و برخورد تامين اجتماعی به ماده های قانونی ان.

عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار مطرح کرد:
کارگر ايرانی مقروض زندگی ميکند و مقروض از دنيا ميرود/نرخ تورم رسمی در ايران ،سياسی است
به گزارش خبرگزاری کار ايران  -ايلنا،درتاريخ جمعه ١٩بهمن  ٩٧آمده است  :ميرعلی شيرافکن )رييس کانون هماهنگی شوراهای اسﻼمی کار استان مازندران و عضو هيات مديره کانون
عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور )با اشاره به جلسه اخير شورای عالی کار که طی آن حق مسکن با  ۶٠هزار تومان افزايش ،به مبلغ  ١٠٠هزار تومان رسيد ،گفت :منتظريم اين مبلغ به
تصويﺐ هيات وزيران برسد .
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وی در خصوص موضوع تعيين دستمزد کارگران برای سال آينده ،اظهار داشت :هر ساله در اين دوره زمانی ما درگير اين مسائل و فﺸارهای روحی-روانی ناشی از اين مذاکرات هستيم.
باتوجه به وضعيت تورم باﻻی کﺸور و اين واقعيت که بانک مرکزی نرخ واقعی تورم را اعﻼم نميکند ،با چالﺸهای بسيار زيادی برای تعيين دستمزدها روبرو هستيم .وی گفت :نرخ تورم
رسمی در ايران همواره سياسی بوده و از واقعيت تبعيت نميکند .معتقدم باتوجه به گرانی کاﻻهای اساسی مورد استفاده کارگران ،تورم واقعی در ايران باﻻی  ۵٠درصد است ولی آنچه دولت
اعﻼم ميکند عموما در محدود ده درصد يا کمی بيﺸتر دور ميزند .عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسﻼمی کار کﺸور با يادآور شدن قيمت نزديک به  ٨٠هزار تومانی هر کيلو
گوشت تازه ،اشاره کرد :يک کارگر و خانوادهاش با اين دستمزدهای اندکی که به دست ميآورند ممکن است طی  ٣ماه حتی نتوانند يک کيلو گوشت تازه بر سر سفرهﺸان بياورند ....
شيرافکن تصريح کرد :آيا درحاليکه برخی قيمتها تا  ٣٠٠درصد رشد داشته اند ،حقوق کارگران نيز همين اندازه رشد پيدا کرده است؟ آيا سفره کارگران رنگينتر شده است؟ نکته تاسﻒ بار
اين است که برخی کارفرمايان دستمزدهايی ميدهند که حتی زير رقم حداقل مصوب شورای عالی کار است ... .شيرافکن در پايان ،با تاکيد بر اينکه نبايد وضع به گونه ای باشد که کارگر در
 ١٠-١۵روز اول هر ماه ،دستمزدش ته بکﺸد ،گفت :کارگران ما متاسفانه بعد از اتمام دستمزدشان در همان اوايل يا اواسط ماه ،ناگزير از دريافت مساعده و يا قرض از دوستان و
آشنايانﺸان هستند .طﻼ و جواهراتﺸان را ميفروشند .متاسفانه در جهان سوم ،کارگران مقروض به دنيا ميآيند ،زندگی ميکنند و ميميرند .اين وضع کارگران ما است .درحاليکه مقروض
هستند ،کار و زندگی ميکنند و درحاليکه همچنان مقروض هستند ،دنيا را ترک ميکنند .اما در چنين شرايﻄی دولتی که با اتکا به رای همين کارگران باﻻ آمده ،هيچ کاری برای آنها نميکند
پنجه بوکسهای شهرداری بر تن دستفروشان
به نوشته سايت اخبار در تاريخ شنبه  ٢٠بهمن ٩٧٣١روز آمده است  :صبح روز پنجﺸنبه  ١٨بهمنماه  ،٩٧تعداد زيادی از دستفروشان سه راه نمکی سنندج مورد ضرب و شتم مامورين
نيروی انتظامی قرار گرفتند که حال  ٣تن از آنها وخيم گزارش شده است .
برهم زدن بساط ،جمع آوری و ضبط کاﻻهای موجود ،استفاده از باتوم و پنجه بوکس و مرگ دستفروشان در شهرهای ايران در همزمانی با تيراندازيهای مکرر مامورين انتظامی و مرگ
ْ
دوختن رديﻒ طرحهای
کارگران شده است .به گزارش سرخط نيوز  ,در اين بين مداخله ی کنﺸگران شهری به چﺸم
کولبران ،بدل به تيتری عادی سازی شده از »تحميل رنج« بر گردهی
ِ
کليد نخورده ی »طرح اسکان ثابت دستفروشان« محدود ميماند .اتفاقی که با اعمال سياستهای سرکوبگر سازمان شهرداريهای کل کﺸور ،هم پا با روند فقيرسازی جمعيت گسترده ی فاقدين
سرمايه ،اين امکان را فراهم ميآورد تا سازمان شهرداری با خيال آسوده به حذف فيزيکی مﻄرودين و معيﺸت دستفروشان بپردازد .ضرب و شتم دستفروشان در روز گذشته تنها نمونه ای از
اين سرکوب سيستماتيک است .به طور مﺸخص در شهر سنندج ،کارگاه و کارخانه به مثابه »بنگاه توليدی و گزاره ی اشتغال به کار« بسيار محدود است و از طرفی کارگران اخراج شده و
محروم از سرماي ْه چارهای جز دستفروشی را پيش پای خود نمی بينند .در شرايﻄی که افزايش قيمت کاﻻهای اساسی تا  ٣٠٠درصد رشد داشته است ،آيا جيﺐ های خالی کارگران نيز
همﻄراز با گرانيها پُر شده است؟ اين روزها افزايش نرخ تورم نيز به موازات وضعيت متغير آب و هوايی تنها رسانهای و تبديل به توليد خبر ميﺸود .افزايش تورم  ٧٠درصدی دوماه گذشته
ْ
واقعيت سعی در ﻻپوشانی وقيحانه ای از
از سوی رسانه های جريان مسلط تنها با رقم  ١٠درصدی اعﻼم ميﺸود ،که اين وارونه خوانی نيز از اساس سياسی است .امری که با دور زدن
ْ
کارگران معﻄوف به قرارگيری در محاسبه ی دستمزد ساﻻنه است .حاﻻ در اينجا نه تنها با
مرگ و معيﺸت کارگران دارد .طبق بند دوم ماده  ۴١قانون کار ،بررسی معيﺸت خانواده های
تعيين دستمزدهای حداقلی که با اخراج سازی گستردهی نيروهای کار تحت لوای «تعديلسازی« ،فقدان بيمه و سرکوب عيان دستفروشان ،کولبران و سوختبران سيستان و بلوچستان نيز
ت نابودسازی حيات محرومين است .
مواجهيم .امری که به تنهايی نﺸانگانی از تکه های سلﺐ شدگی و حاشيه راندگی مﻄرودين اجتماعی در کلي ِ
نرخ بيکاری در سند مﻠی شايسته برای جوانان شهری جويای کار  ٣١و نيم درصد اعﻼم شده است :
اخيرا سازمان برنامه در گزارش خود از عملکرد سال اول برنامه شﺸم از تصويﺐ سند ملی کار شايسته خبر داده است  .بنا به گزارش خبرگزاری فارس  ،که بخش هايی از اين سند را
انتﺸار داده است  ،نرخ بيکاری جوانان شهری درتابستان  ١٣٩٧به  ٣١ ۵درصد رسيده است که نسبت به فصل مﺸابه در سال قبل  ٠ ٧درصد افزايش داشته است .بر طبق اين سند از هر
سه نفر جوان شهری جويای کار يک نفر بيکار است  .براساس همين گزارش نرخ بيکاری جمعيت تحصيل کرده  ،در تابستان  ١٨ ٧ ، ١٣٩٧درصد بوده است .بنا به اعتراف مقامات
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مسوول در اين سند" ،روند های اخير اشتغال نﺸان از وجود چالش هايی دارند که مانع از شکل گيری و خلق فرصتهای جديد شغلی در ابعاد مورد انتظار در آينده نزديک ميﺸوند" در رابﻄه
با آمار بيکاران هم چنين گزارش نظارتی مجلس حاکی از اين است که "يکی از مهمترين معضﻼت کنونی بازار کار،
افزايش تعداد جمعيت غيرفعال ميباشد .اين افراد نه جزئی از شاغلين محسوب ميﺸوند و نه بيکاران .به طوريکه در تابستان  ١٣٩٧در حدود  ۶٠درصد از جمعيت در سن کار جزء جمعيت
غيرفعال بودهاند و  ۴٠درصد از جمعيت در سن کار جمعيت فعال بوده است ".به اين ترتيﺐ نحوه آمارگيری نﺸان می دهد که نرخ واقعی بيکاری بسيار بيﺸتر از رقم ذکر شده است
دستمزدهای معوقه از محورهای مهم اعتراﺿات کارگری طی هفته گذشته بود :
به نوشته سايت اخبار روز در روز دوشنبه  ٢٢بهمن  ١٣٩٧آمده است  :گوشه ای از اعتراضات کارگران مربوط به حقوق معوقه در طول هفته گذشته ▪کارکنان و کارگران نگهداری راه
آهن زاگرس ،در شهرستان انديمﺸک در اعتراض به  ٣ماه حقوق معوقه▪ ،کارگران و کارکنان پروژه آيسان تبريز در اعتراض به  ٧ماه حقوق معوقه▪ ،کارگران شهرداری توحيد در
شهرستان چرداول استان ايﻼم دراعتراض به  ۵ماه حقوق معوقه ▪کارگران شهرداری آبژدان انديکا در استان خوزستان ،در اعتراض به  ٩ماه حقوق معوقه▪ ،کارگران نيروهای تراورس
ايستگاه احمدآباد در هرمزگان در اعتراض به  ۴ماه حقوق معوقه و ▪کارگران کارخانه سيمان صوفيان در اعتراض به  ٣ماه حقوق معوقه،دست به تجمع و اعتصاب زده اند .خبرهای
کارگری نﺸان می دهد که اغلﺐ اعتراضات مربوط به دستمزدهای معوقه در واحدهای کوچک به شکل قﻄعی حل نمی شود و با انواع وعده ها ،پرداخت علل الحساب ،تسويه بخﺸی از
بدهی ،همچنين اخراج کارگران و برخوردهای امنيتی و قضايی و پرونده سازی ،با مﻄالبه دريافت مزد کارگران برخورد می شود .جمع بندی اعتراضات ساﻻنه کارگری در حوزه
دستمزدهای معوقه حاکی از آن است که دستمزد معوقه به يک مﺸکل مزمن در شاخه های اصلی توليد در کﺸور تبديل شده که همچنان فراگيرتر می شود و بخش بيﺸتری از مزد و حقوق
بگيران را دربرمی گيرد .اين در حالی است که به خاطر پراکندگی و خرد بودن واحدها ،برون سپاری ها ،تنوع شاخه های کار و صنوف گرفتار مزدهای معوقه ،همچنين فقدان وحدت
مستقل اتحاديه ای ،سازمان دهی مﻄالباتی بر محور محيط کار در حد استثنا باقی مانده است .در عين حال سازمان مستقل سراسری کارگران کﺸور هم وجود ندارد که بتواند چتر حفاظتی
برای مﻄالبه گری واحدهای کوچک و پراکنده در حوزه دستمزدهای معوقه فراهم کند .همچنين قدرت مستقل رسانه ای موثری که بتواند تا حدودی خﻼ ناشی از همين چتر حفاظتی را هم در
حوزه پوشش مﻄالبات اين بخش از مزد و حقوق بگيران پرکند ،وجود ندارد .
مخالفت تشکﻠهای کارگری با طرح خروج کارگاههای زير  ١٠نفر در روستاها از شموليت قانون کار :
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در تاريخ سه شنبه  ٢٣بهمن ماه  ٩٧آمده است  :کانون هماهنگی شوراهای اسﻼمی کار استان ،کانون بازنﺸستگان تامين اجتماعی ،کانون انجمن های صنفی ،مجمع
نمايندگان کارگران ،جامعه اسﻼمی کارگران و دبيرخانه مﺸترک کارگری و بازنﺸستگان شش تﺸکل صنفی کارگران و بازنﺸستگان استان خراسان رضوی هستند که در مخالفت به طرح
خروج کارگاه های زير  ١٠نفر در روستاها از شموليت قانون کار به بهانه ايجاد اشتغال بيانيه صادر کرده اند .
متن کامل بيانيه تﺸکلهای کارگری و بازنﺸسته استان خراسان رضوی به شرح زير است :
انقﻼب کرديم تا از ظلم و ستم رهايی يابيم .انقﻼب کرديم تا به دوران استبداد و زورگويی پايان دهيم و آزاد زندگی کنيم .نظام جمهوری اسﻼمی را برگزيديم تابه کارگران و نيروهای مولد به
چﺸم بزرگترين سرمايه های اجتماعی و اقتصادی نگاه شود و نظام استبداد و سرمايه داری پايان يابد .در راه صيانت از انقﻼب خونها داديم و در هﺸت سال دفاع مقدس بيش از  ١۴هزار
شهيد کارگری به نظام اهدا نموديم .در مسير پر فراز و نﺸيﺐ انقﻼب و در سال  ۶٩چتر حمايتی قانون کار به واقع بعد از قانون اساسی ،قانون مادر ناميده ميﺸود .سايه پر مهر خود را بر
سر کارگران قرار داد تا نظام سرمايهداری خاتمه يابد و نيروی کار به عنوان اصليترين عنصر اقتصاد و توليد مورد تکريم و احترام قرار گيرد.در حالی که قانون کار با حداقلهای ممکن
روابط بين کارگران و کارفرمايان را به بهترين نحو ممکن تنظيم کرده ،متاسفانه عده ای به بهانه های مختلﻒ و در مقاطع متعدد سعی در مخدوش نمودن آن را دارندکه البته هر بار با
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هوشياری نمايندگان کارگران و البته درايت مسئولين محترم ناکام ماندهاند .اخيراً نيز موسسه نذر و اشتغال اصفهان به بهانه اشتغال زايی و به اصﻄﻼح ايجاد امنيت شغلی ماده  ۴١قانون کار
را نﺸانه رفته و در حالی که حداقل مزد فعلی حدود يک چهارم حقوق واقعی است حقوق توافقی را برای کارگاههای زير  ١٠نفر در مناطق روستايی پيﺸنهاد نموده تا مجدداً بعد از گذشت
چهار دهه از انقﻼب اسﻼمی ،نظام استبداد و سرمايهداری رونق گيرد و در اين ميان با کمال تاسﻒ شنيده ها حاکی است جمعی از نمايندگان مجلس که گويا در خانواده ،کارگری ندارند و يا
خود سرمايه دار هستند ،چﺸم بسته از اين طرح مستبدانه حمايت ميکنند.آيا تجربه های تلخ گذشته همچون قراردادهای کار موقت در کارهای غير مستمر که متاسفانه در مدت زمان کوتاهی
به کارهای مستمر و دائم تعميم داده شد و برخﻼف مقاوله نامه های سازمان جهانی کار امروز بيش از نود پنج درصد از کارگران ايران با قراردادهای کوتاه مدت کار ميکنند ،خارج کردن
کارگاه های زير  ١٠نفر و يا کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار مﺸکلی را در حوزه اشتغال و يا اقتصاد حل نموده؟ به جز اينکه راه سوءاستفاده را برای عده زيادی
باز نموده است.علی ايحال تﺸکﻼت کارگری خراسان رضوی ضمن مخالفت شديد با طرح ياد شده اعﻼم مينمايند خط قرمز کارگران قانون کار است و هرگونه اصﻼح و تغيير بايد با رعايت
اصل سه جانبه گرايی و در راستای ايجاد منافع کارگران باشد در غير اين صورت جامعه کارگری سکوت نخواهد کرد .
واگذاری »ماشين سازی تبريز« معترﺿيم :
در طومار مردم تبريز مطرح شد؛عﻠيه سازمان خصوصی سازی اعﻼم جرم شود/نسبت به
ِ
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در تاريخ سه شنبه  ٢٣بهمن ماه  ٩٧آمده است  :روز گذشته در مراسم  ٢٢بهمن ،بسيج دانﺸجويی دانﺸگاه سهند تبريز ،طوماری را به امضای شرکت کنندگان در
مراسم راهپيمايی رساند که در آن نسبت به وضعيت ماشين سازی تبريز انتقاد شده بود.در اين طومار مردم از مسئوﻻن خواسته اند ،نسبت به سازمان خصوصی سازی اعﻼم جرم نمايند و
ماشين سازی تبريز را از مالکی که اهليت آن ثابت نﺸده ،بازپس بگيرند.در اين طومار به سرنوشت واحدهای خصوصی شده ی مﺸابه مثل هپکو ،آذرآب و نيﺸکر هفت تپه نيز اشاره شده و
روند کلی واگذاری ها در سالهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است.بسيج دانﺸجويی دانﺸگاه سهند تبريز پيش از اين نيز بارها نسبت به سرنوشت شرکت ماشين سازی تبريز ابراز نگرانی
کرده و خواستار رسيدگی به تخلفات سازمان خصوصی سازی کﺸور شده بود.
خبر؛ مبﻠغ  ٥ميﻠيون تومان سقف هزينه سبد کاﻻ :
بر اساس تحقيقات ميدانی و محاسبات آماری کميته های مزد انجمنهای صنفی و تﺸکلهای کارگری از وضع معيﺸت خانوار در مناطق و استانهای مختلﻒ ،هزينه ماهانه سبد معيﺸت کارگران
هم اکنون به پنج ميليون تومان رسيده و اين رقم هزينه زندگی يک خانوار چهار نفره در ماه است.
در گفت وگو با ايﻠنا مطرح شد؛ افزايش دستمزد بايد به اندازه تغييرات نرخ دﻻر باشد/
دولت به جای اعانه پردازی به کارگران از واحدهای توليدی حمايت کند :
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در تاريخ سه شنبه  ٢٣بهمن ماه  ٩٧آمده است  :پيﺸبينی  ٢٠درصد افزايش حقوق کارمندان دولت و صحبت های وزير کار مبنی بر اينکه وزارت متبوع ايﺸان با
افزايش  ٢٠درصدی دستمزد کارگران همراه است و عﻼوه بر آن بايد با بسته های حمايتی کمبودهای معاش مزدبگيران را جبران کرد ،نگرانی های بسياری را برای طبقه ی کارگر به
همراه آورده است؟ آيا قرار است بازهم در مذاکرات مزدی ،نص صريح قانون يا همان ماده  ۴١قانون کار ،پﺸت در گذاشته شود و دوباره با دستاويز قرار دادن مﺸکﻼت توليد و
کارفرمايان ،کارگران را مجبور به کوتاه آمدن کنند؟
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طرح خروج کارگاه های زير  ١٠نفر در روستاها از شمول قانون کار ،گامی ديگر جهت استثمار بيشتر کارگران بوسيﻠه مقررات زدايی از نيروی کار :
در ماه های گذشته طرح خارج کردن کارگران کارگاه های زير ده نفر در روستاها  ،از شمول قانون کار در دستور قرار گرفته .مﻄابق گزارش  ٧ديماه خبرگزاری مهر" :تحت عنوان ٬بست ٔه
ماده  ۴١قانون کار ...کارفرمايان مﺸاغل ايجاد شده در روستاها با کمتر از  ١٠نفر کارگر ،از شمول حداقل مزدی...
حمايتی برای اشتغال در روستاها ...٬قرار بود با الحاق يک تبصره به ٔ
ً
خارج شوند و پرداخت دستمزد ،حق بيمه و ساير مزايای متعلقه کارگران اين مﺸاغل در روستاها صرفا بر اساس قرارداد بين کارگر و کارفرما" تعيين شود .بواسﻄه اعتراضات تﺸکل ها و
فعاﻻن کارگری اين طرح مسکوت ماند و حاﻻ دوباره بعد از چند ماه مﻄرح شده است  .هر بار تحت عنوان ايجاد اشتغال و به بهانه ايجاد اشتغال  ،می خواهند از نيروی کار در روستاها
کامﻼ مقررات زدايی کنند اين تنها نيروی کار در روستا نيست که مﺸمول مقررات زدايی قرار می گيرد  .از شروع سال نود و هفت قرار شد بيست درصد سهم کارفرمايان برای کارگاه های
زير پنج نفر را دولت بپردازد اما طی پنج سال گذشته دولت گام به گام از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده و هربار طرحی ارائه ميدهد که هرچه بيﺸتر از نيروی کار مقررات زدايی کند و
قانون جنگل را به جای مقررات کار حاکم کند .همانﻄور که نود درصد نيروی کار را امروز به نيروی کار قراردادی تبديل کرده  .مقررات زدايی از نيروی کار استثمار بيﺸتر کارگران
است .
در تحﻠيل خروجی کميته دستمزد مطرح شد؛ مزد بايد حداقل  ۴٠درصد افزايش يابد /تورم هزينه های زندگی بيش از  ۵٠درصد است :
ت »سبد معيﺸت خانوار« به سرانجام رسيد و عدد آن
به گزارش خبرگزاری ايلنا در تاريخ پنجﺸنبه  ٢۵بهمن  ١٣٩٧آمده است  :پس از برگزاری سه جلسه ی سه جانبه ،در نهايت محاسبا ِ
رسانه ای شد؛  ٣ميليون و  ٧۵٩هزار تومان.فرامرز توفيقی )رئيس کميته دستمزد کانون عالی شوراها(با تاکيد بر اينکه اين عدد بسيار حداقليست و  ٣ميليون و  ٧٠٠هزار تومان ،حتی
زندگی متوسط يک خانوار کارگری را پوشش نميدهد ،ميگويد :قصد گروه کارگری تداوم سه جانبه گرايی بوده و تنها برای اينکه بتوانيم مذاکرات سه جانبه را با دولت و
حداقل های
ِ
کارفرمايان پيش ببريم ،اين عدد حداقلی را قبول کرده ايم .وی تاکيد ميکند :خو ِد دولتی ها و کارفرمايان نيز ميدانند که اين عدد ،کﻒ معاش حداقلی يک خانوار متوسط هم نيست و حداقل های
واقعی زندگی بيش از  ۴ميليون تومان در ماه است اما برای ورود به چانه زنی های سهجانبه ،اين عدد ،مبنای مذاکرات در شورای عالی کار خواهد بود.توفيقی تاکيد ميکند :همين عددی که
سه طرف پذيرفتند ،نﺸان دهنده تورم  ۴٠درصدی هزينه های زندگی است.مبنای محاسبات توفيقی ،مقايسه سبد هزينه های  ٩٨با سبد هزينه های حداقلی  ٩٧است که  ٢ميليون و  ۶٧٠هزار
تومان محاسبه شده بود؛ لذا محاسبات سبد معيﺸت برای سال  ،٩٨نﺸان ميدهد که هزينه های زندگی ،حداقل  ۴٠درصد افزايش يافته است.او البته بﻼفاصله ميافزايد :اگر بخواهيم براساس
واقعيتهای ملموس صحبت کنيم بايد بگوييم تورم هزينه های زندگی باﻻی  ۵٠درصد است و اين  ۴٠درصد بسيار حداقلی است.رئيس کميته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه ميگويد:
اقلی سبد معيﺸت را »حسن نيت«در نظر بگيرند و آنها هم در جلسات شورای عالی کار با کارگران همراهی کنند
اميدوارم دولتيها و کارفرمايان ،همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسيار حد ِ
و حداقل همين  ۴٠درصدی را که خودشان قبول کرده اند روی دستمزد اِعمال کنند.او تاکيد ميکند :البته با توجه به پذيرش رقم  ٣ميليون و  ٧۵٩هزار تومان ،بايد بگوييم اين  ۴٠درصد را
هر سه طرف مذاکره پذيرفته اند و ديگر جای چانه زنی ندارد؛ مزد بايد خيلی بيﺸتر از رقم افزايش يابد .
آيا بدهکاری  ١٨٧هزار ميﻠيارد تومانی دولت به سازمان تامين اجتماعی را کارگران بايد بپردازند؟
برپايه آنچه در سايت خبرگزاری کار ايران  -ايلنا آمده است  :دولت  ١٨٧هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعی بدهکار است .کارفرمايان و مديران صنايع  ١٧هزار و ٣٣٠
ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعی بدهکار هستند .آنوقت هزينه بدهکاری دولت و کارفرمايان را می خواهند با افزايش سن بازنﺸستگی و سابقه بيمه پردازی و با اصﻼحات پارامتريک
از جيﺐ کارگران بپردازند .مجلس سال گذشته جلسه گذاشتند و بحران صندوقهای بازنﺸستگی را در کنار بحران محيط زيست و بحران موسسات اعتباری گذاشتند تا بر اهميت آن تاکيد کنند.
اما برای حل بحران سازمان تامين اجتماعی امسال بر "قانون اصﻼحات پراسنج )پارامتريک (قانون تأمين اجتماعی "تاکيد کرده و در حال حاضر اين طرح در حال رسيدگی در مجلس
شورای اسﻼمی است .اين طرح چندی پيش در جلسه علنی به صورت "عادی" مﻄرح و بهصورت "عادی" اعﻼم وصول شد .در حالی که مستمريبگيران سازمان تامين اجتماعی با حقوق ١
ميليون و  ٢٠٠و  ١ميليون و  ٣٠٠هزار تومان زندگی خود را مجبورند بچرخانند ،کسانی با ذهنيت دريافت حقوق  ١٠ميليون تومانی يا  ١۵ميليون تومانی به سازمان تامين اجتماعی می آيند
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و به سازمان تامين اجتماعی که از دسترنج کارگران بناشده هم چون منبعی برای پرکردن جيﺐ های خود نگاه می کنند .صدای خانه کارگری ها هم از حقوق های سرسام آور مديران تامين
اجتماعی درآمده حسن صادقی می گويد ":مديران و کارکنان سازمان تامين اجتماعی بايد آن را معبد خويش بدانند؛ نه منبع درآمدی .دهه  ۶٠ ،۵٠و  ٧٠شمسی اينگونه بود .اين رويکرد
امروز تغيير کرده است .حاﻻ هر کسی که در سازمان تامين اجتماعی استخدام ميﺸود به آن به عنوان منبع درآمد مادامالعمر نگاه ميکند .هر سال شاهد هستيم که  ۵تا  ۶هزار نفر به پرسنل
سازمان تامين اجتماعی اضافه ميﺸود؛ آنهم با حقوقهای قابل توجه ".حسن صادقی با حاشيه رفتن ها نهايتا اصﻼحات پارامتريک را تحت شرايﻄی تاييد می کند
عﻠی خدايی مطرح کرد  ١:ميﻠيون و  ٨٩هزار و  ٢٢۶تومان به هزينه های زندگی کارگران افزوده شد/کميسيون اجتماعی مجﻠس بر اجرای ماده  ١۶٧قانون کار نظارت کند :
به گزارش خبرگزاری ايلنا در تاريخ پنجﺸنبه  ٢۵بهمن  ١٣٩٧آمده است  :علی خدايی" در گفتگو با خبرنگار ايلنا ،با اشاره به اندازهگيری سبد معيﺸت خانوارهای کارگری در سال  ،٩٧در
جلسه عصر روز گذشته کميته مزد شورای عالی کار ،گفت :هزينه های سبد معيﺸت خانوارهای کارگری در سال جاری ٣ ،ميليون و  ٧۵٩هزار و  ٢۶٢تومان محاسبه شد .اين عدد به
امضای هر سه طرف کارگری ،کارفرمايی و دولت رسيد.خدايی افزود :اگر بخواهيم بين هزينه های سبد سال گذشته که  ٢ميليون و  ۶٧٠هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال
مقايسه ای انجام دهيم ،به اين نتيجه ميرسيم که  ١ميليون و  ٨٩هزار و  ٢۶٢تومان به صورت ماهيانه به هزينه های زندگی کارگران افزوده شده است .اين به آن معناست که اگر بخواهيم
قدرت خريد کارگران را حفظ کنيم بايد به همين ميزان به دستمزد ماهيانه کارگران اضافه کنيم....خدايی با اشاره به اعﻼم هزينه های سبد معيﺸت توسط فراکسيون کارگری مجلس شورای
اسﻼمی يک روز پيش از اعﻼم آن توسط شورای عالی کار ،گفت :بايد گفت که تنها مرجع تعيين دستمزد شورای عالی کار است اما ما با نمايندگان همکاری نزديک داريم .از اين رو عدد
محاسبه شده آنها ،يعنی حدود  ۴ميليون تومان ،نزديک به عدد اعﻼمی است....اين فعال صنفی کارگری افزود :در حال حاضر ترکيﺐ شورای عالی کار يک ترکيﺐ کامﻼ دولتی -کارفرمايی
است؛ چراکه وزير صنعت و وزير اقتصاد و امور دارايی در آن حضور دارند .وزير کار هم به نوعی به واسﻄه انتصاب توسط رئيس دولت ،کارفرما محسوب ميﺸود.از سويی وزرات
صنعت بيﺸترين بودجه را از دولت ميگيرد؛ چراکه با جامعه کارفرمايان صنايع بزرگ ،کوچک و متوسط رو به روست .وزارت اقتصاد هم سالهاست که با سياستهای معيوب خود به
سفره های کارگران هجوم برده است.وی با بيان اينکه گاها مﺸاهده ميﺸود که نمايندگان دولت و کارفرمايان با اين استدﻻل و وارانه نمايی که افزايش دستمزد موجﺐ افزايش تورم ميﺸود در
مقابل افزايش دستمزد مقاومت ميکنند ،گفت :از يک طرف دولت به خاطر هزينه هايی که بحﺚ کارگری در بودجه دارد بازهم در مقابل افزايش دستمزد مقاومت ميکند .طبق ماده  ١۶٧قانون
کار انتخاب ترکيﺐ اعضای دولت در شورای عالی کار برعهده وزير کار است .البته قيد نﺸده است که حتما بايد دو نفر ديگر که توسط وزير کار انتخاب ميﺸوند تا در جلسات حضور داشته
باشند ،حتما بايد دولتی باشند....رئيس کانون شوراهای اسﻼمی کار استان تهران با بيان اينکه نمايندگان مجلس دهها ابزار برای اجرای قانون در اختيار دارند ،گفت :از مصاحبه بوی حمايت
بلند نميﺸود؛ از اين رو از قديم گفته اند" :به عمل کار برآيد به سخندانی نيست ".ترکيﺐ شورای عالی کار بايد تغيير کند تا موازنه قوا که در حال حاضر به نفع کارفرمايان سنگينی ميکند،
برقرار شود .البته توجه داشته باشيد که اگر آن دو نفر )اقتصاددان و جامعه شناس( عقايد هماهنﮓ با دولت داشته باشند ،موازنه قوا بازهم به نفع دولت سنگينی خواهد کرد اما حداقل ميتوان
نابرابر قدرت تکانی خورده است
ت
مﻄمئن بود که ساخ ِ
ِ
ب ما بوشهريهاست ،پولش سهم ديگران !
نماينده بوشهر در شورای عالی استانها :هر ماه تعداد زيادی از کارگران عسﻠويه اخراج ميشوند /بوی بد نصي ِ
عسلويه١
نام »عسلويه« با آﻻينده ها و اشتغال عجين است اما به گفته ی نماينده بوشهر در شورای عالی استانها ،سهم مردم بومی
به گزارش خبرگزاری ايلنا  ،در جمعه ٢۶بهمن  ٩٧٣١آمده است ِ :
فقط »آلودگی و تخريﺐ محيط زيست« است و کار و اشتغال نصيﺐ ديگران شده است.سيدعلی اکبر فاطمی در تﺸريح وضعيت کارگران عسلويه به چند نارسايی عمده اشاره ميکند :سلسله
مراتﺐ پيمانکاران و تعديل هايی که از اين طريق به حقوق کارگران ميﺸود ،اخراج و تعديل های گروهی و در نهايت در نظر نگرفتن سهميه کافی برای اشتغال بوميها.نماينده بوشهر در
شورای عالی استانها ميگويد :کارگران عسلويه ،بيش از يک سال است که درگير مﺸک ِل تعديل شده اند؛ ماهانه تعداد زيادی از کارگران پيمانکاری اخراج ميﺸوند؛ مراجعات بسياری از
کارگرانی داريم که با وجود چند سال سابقه کار ،اخراج شده اند؛ کارفرمايان هيچ راه حلی هم برای اين کارگران ندارند؛ خيلی ساده به آنها ميگويند برويد خانه ما هر زمان پروژه جديدی
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ت شورای عالی استانهای کﺸور ادامه ميدهد :شرکت پيمانکاری و کارفرمايان در
شروع شد ،خبرتان ميکنيم! که البته هيچ وقت آنها را دعوت به کار نمی کنند.فاطمی معاون حقوقی نظار ِ
مواردی اعﻼم پذيرش نيرو هم ميکنند منتها مﺸخص نيست نيرو از کجا ميگيرند و چه کسانی را استخدام ميکنند! بوميها در اين بين سهمی از اشتغال ندارند؛ درحاليکه ما در استان بوشهر،
هم نيروهای باسابقه داريم ،هم نيروهای تحصيلکرده داريم؛ هم افراد متخصص فنی و عمرانی داريم .حتی کارگر ساده هم زياد داريم؛ در استان بوشهر ،از عسلويه تا ديلم ،کارگر ساده و
متخصص ،بسيار است ولی متاسفانه شرکتها هيچ اهتمامی برای جذب اين نيروها ندارند....فاطمی ريﺸه برخی از مﺸکﻼت شغلی کارگران عسلويه را در »شرکتهای پيمانکاری« ميداند و
ميگويد :
شرکتهای پيمانکاری بعضا ً بومی نيستند و از استانهای ديگر برای گرفتن پروژه به عسلويه و بوشهر ميآيند؛ اين شرکتها گاهی نيروهای خودشان را با خود ميآورند و کارشان که اينجا تمام
شد ،با کل نيروهای شان کوچ ميکنند به يک استان ديگر .
سازمان بهزيستی:
از بين  ١٢هزار کودک کار و خيابان در کﺸور  ۴٠٠٠نفر از آنها در استان تهران قرار دارند
از بين اين تعداد بين  ٧٠تا  ٧۵درصد آنها جزو اتباع بيگانه هستند
نمیتوانيم کودکان کار و خيابان را حذف کنيم به دنبال کاهش آسيﺐهای آنها هستيم

محيط کار يا قتﻠگاه کارگران؟
پزشک قانونی اعﻼم کرده است که امار تلفات ناشی از حوادث کار طی ده سال  ١۶هزار نفر بوده است .هر ساعت  ١کارگر و هر روز بيش از  ۴کارگر بر اثر حادثه کﺸته میشود .بر
اساس آمارها بيش از  ٢٠درصد حوادث مربوط به کارهای ساختمانی است.
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فردا سه شنبه در حمايت از اسماعيل بخشی و خانواده اش تجمع مسالمت آميز خواهيم کرد
همانﻄور که اطﻼع داريم ،امروز خانواده همکار و دوست و نماينده عزيز و زجر کﺸيده ما ،اسماعيل بخﺸی و تعدادی از همکاران در حمايت از اسماعيل و با خواست آزاد کردن او در
مقابل دادگستری تجمع کردند .اسماعيل عزيز ،نماينده ما است و برای دفاع از حقوق ما حبس و آزار شده است .ما فردا سه شنبه با انجام يک تجمع آرام ،مسالمت آميز و کارگری و قانونی
خواهان آزادی اسماعيل خواهيم شد .ما با خانواده اسماعيل و مادر گرامی او اعﻼم همبستگی و همدلی ميکنيم.
همکارانی که امکان دارند ساعت ده صبح در مقابل دادگستری به مادر و همسر و فرزند اسماعيل ملحق شوند و همکاران ديگر نيز در شرکت ،تجمع آرام و حمايتی خواهند کرد .دوره
بازداشت يک ماه اسماعيل به پايان رسيده است اما او را تنها و تحت فﺸار در سلول رها کرده اند و از او ميخواهند عليه خودش و ديگران اعتراف کذب کند و از او خواسته اند توبه نامه و
تعهدنامه بنويسد .اکنون ميخواهند با نگه داشتن او ،اسماعيل را بيﺸتر تحت فﺸار نگه دارند و همينﻄور مادر ،همسر و فرزند عزيزش را نيز مورد بی احترامی و آزار قرار داده اند.
حمايت ما از اسماعيل ،حمايت از نماينده و همکار و پاره تن ماست؛ دفاع از اسماعيل دفاع از خواسته ها و مﻄالبات ماست .ما کارگران هفت تپه ،فردا سه شنبه به طور قانونی و مسالمت
آميز در حمايت از اسماعيل بخﺸی و در حمايت از مادر ،همسر و فرزند عزيزش ،تجمع خواهيم کرد.
جمعی از کارگران هفت تپه  -از بخش های مختلﻒ
دوشنبه  ٢٩بهمن ماه

اقدامات اﺿطراری برای حمايت از بازداشتی های هفت تپه – فراخوان عمومی -درخواست ياری -فوری!
به کارگران و افکار عمومی در ايران و جهان!
همکاران هفت تپه ،ساير کارگران در ايران و جهان ،تﺸکل های کارگری و حقوق بﺸری ،رسانه ها ،افراد و وجدان های بيدار !
يک ماه از بازداشت نماينده ما کارگران هفت تپه ،اسماعيل بخﺸی ميگذرد .مﻄلعيم که او شديدا تحت فﺸار است تا عليه خودش و ديگران اعتراف اجباری کند و همچنين ندامت نامه و تعهد
نامه بنويسد .همين شرايط دشوار و ضد انسانی را برای خانم قليان که تنها و تنها مدافع حقوق کارگری بوده ايجاد کرده اند .ما برای امروز اعﻼم تجمع کرده بوديم .تعدادی از همکاران
نظرشان اين بود که بگذاريم که معلوم شود آيا تا روز چهارشنبه بازداشتی ها آزاد ميﺸوند يا نه .ما از خانواده اسماعيل عزيز اعﻼم حمايت کامل می کنيم و همينﻄور از خانواده خواهر و
فرزندمان خانم قليان .به اطﻼع ميرسانيم که:
-١در صورتی که بازداشتی های مربوط به ما کارگران هفت تپه در اين هفته آزاد نﺸوند ،تجمعات حمايتی و اعتراضی خود را از سر خواهيم گرفت.
-٢همکاران ما در کانال مستقل اطﻼع داده اند که متنی که با موضوع شکايت از دولت ايران منتﺸر کرديم مورد استقبال و حمايت بسياری قرار گرفته و آن متن در اختيار تﺸکﻼت کارگری
و حقوق بﺸری جهانی قرار خواهد گرفت .شکايت از دولت ايران در سازمان جهانی کار و سازمان ملل به زودی بعد از ترجمه متن ها و اسناد مختلﻒ و از طريق دوستانی که اعﻼم آمادگی
کرده اند انجام خواهد شد .ما در اين شکايت نامه به ادامه بازداشت اسماعيل بخﺸی و خانم قليان و پرونده سازی عليه همکار بازنﺸسته آقای نجاتی و نيز عليه پرونده سازی برای همکارمان
محمد خنيفر اعتراض کرده ايم.
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-٣همکاران کانال مستقل اعﻼم کرده اند که رسانه های متعددی تماس گرفته اند و اعﻼم آمادگی کرده اند که در صورت ادامه بازداشت دوستان ما ،به طور کامل و دقيق و مستمر اين مسايل
را پوشش خبری خواهند داد .ما ضمن استقبال از پيﺸنهادشان مراتﺐ تﺸکر خود را از همين طريق به آنها هم اعﻼم ميکنيم.
 -٤ما کارگران هفت تپه تا لغو خصوصی سازی به تﻼشمان ادامه خواهيم داد .کانال مستقل خبر داده که اطﻼعات در حال فﺸار و اذيت و آزار عليه بازداشت شدگان برای يک فيلم اعتراف
اجباری ديگراست .حتی اگر فيلم اعتراف اجباری را سريالی کرده و هفتگی هم پخش کنند مﺸکل خودشان را بيﺸتر ميکنند و تنها نفرت و خﺸم ما را بيﺸتر ميکنند .به جای متهم کردن
کارگران و نمايندگان و حاميان کارگری ،مﺸکل را حل کنيد :خصوصی سازی مﺸکل ماست .ما از تمام بازداشت شدگان اعﻼم حمايت کرده و پخش هرگونه فيلم اعتراف اجباری را محکوم
ميکنيم.
 -٥همکاران عزيزی که خواهان ادامه تجمعات در صورت عدم آزادی بازداشتی ها) مﺸخصا اسماعيل عزيزمان و همينﻄور خانم قليان( هستند ،از هم اکنون بين ساير همکاران ،هماهنگی و
صحبت برای برگزاری تجمعات باشکوه ،مسالمت آميز ،قانونی و حمايتی را آغاز کنند.
جمعی از کارگران هفت تپه  -از بخش های مختلﻒ -سه شنبه  ٣٠بهمن ١٣٩٧
انتﺸار توسط :کانال مستقل کارگران هفت تپه
اقدامات اضﻄراری برای حمايت از بازداشتی های هفت تپه – فراخوان عمومی -درخواست ياری -فوری !

