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جمعه به جمعه  ،نو به نو !
یادداشت هفته از :امیر جواهری لنگرودی ،پیرامون :معلمان و بازنشستگان فرهنگی همچنان در کارند !

یادداشت کارگری روزشمارهفته
معلمان و بازنشستگان فرهنگی همچنان در کارند !

هفته ای را که پشت سر گذاشتیم بیانگر این استکه؛ معلمان همچنان در تحرکات خود افزودند و کوتاه نیامدند  .برای
آزادی معلمان دربند خاصه آنانی که از پیش در زندان بودند محمود بهشتی لنگرودی  -اسماعیل عبدی -محمد حبیبی و
آنانی که درپاسخ به فراخوان شورای هماهنگی در تحصن سراسری مدارس در دو ماه مهر و آبان دستگیر شدند  ،برای
آزادی همه آنان پای فشردند .در طی هفته همچنان حمید رحمتی معلم شهرضایی اعالم داشت تا آخرین نفس برای آزادی
و عدالت می جنگد ! معلم شناخته شده شهرضا آقای رحمتی اعالم داشت :
از روزی که بنده به مسئولین شهر اعالم کرده ام خواهان رعایت کمترین عدل در قوه قضاییه کشور هستم وخواهان
آزادی فرهیخته ترین افراد که به خاطر حق طلبی در زندان های ساخت قضاتی همچون مرتضوی (که خود با بزرگترین
بخشش ها در زندان است واگر عدالت بر قرار می بود باید هزارها بار اعدام برای او مقرر می شد) در نامه ای اعالم
به حرکت اعتصاب غذاوتحصن کردم تا امروز ۳۱روز می گذرد.
شاید مسئولین در چند روز اول چون آن را جدی نگرفتند همانند دیگر مسئولیت های خود به سهولت از کنار آن گذشتند
اما پس از چند روز که محیط آن گونه که حق می خواست برای احقاق حق (البته همه آنچه می نویسم به نظر بنده ی
ناقص حق می آید و مطمئنا کسانی شاید به خاطرمنافع مخالف آن هستند) رقم بخورد وصدای بنده به گوش آنان که باید
برسد رسید .اما حال این دوستانی که خود را خدای ملت می دانند نه خادم ملت ! نمی خواهند دست به عملی بزنند که
شاید عدالت اندکی سرجای خود(حداقل در یک مورد بسیار کوچک معلمان زندانی)قرار گیرد.
خوب بنده امروز اعالم کرده بودم حرکت خود را به سطح شهر خواهم برد ومطمئن بودم و هستم که حتی نخواهند
گذاشت حرکت بنده شروع شود .اما باقبول نظر تمامی افرادی که در تماس بودم از حرکت روز شنبه(امروز) منصرف
ومهلت  3روز دیگر برای انجام کاری تازه که شاید قابل پیش بینی نباشد می دهم وامیدوارم دوستان قوه قضاییه برای
انجام وظیفه خود سعی نمایند و عدالت را اندک اندک در جامعه برپا دارند.
پس ممکن است در صورت به جواب نرسیدن روز دوشنبه دست به عملی بزنم که جبران مافات دیگر غیر ممکن باشد.
امید که برای برقراری عدالت ثانیه ها را نیز از دست ندهیم
 ۳۷آذر ۷۹
در ادامه معلمان در شهرهای همدان و کرمانشاه در اشلی وسیع و گسترده دست به تحرک خیابانی زدند و جمعی از
فرهنگیان و فعاالن صنفی معلمان استان همدان در گرد هم آیی خود با صدور قطعنامه زیر ؛ در اعتراض به رویکرد
صدا و سیما در تخریب وجهه معلمان پرده برداشتند.
معلمان همدانی در قطعنامه خود آورده اند :
در این زمانه ی بی های و هوی الل پرست
خوشا به حال کالغان قیل و قال پرست
رسیده ها چه غریب و ناچیده می افتند
باغ کال پرست
به پای هرزه علف های ِ
به نام خداوند جان و خرد
قریب به دو دهه از حرکت صنفی عدالت خواهانه ی فرهنگیان ایران می گذرد .معلمان کشور در طول این سالیان،
مسئوالن مملکت را به اجرای قانون بویژه فص ِل حقوق ملت در قانون اساسی دعوت کرده و در کمتر نشست ،جلسه،
تجمع ،بیانیه و حرکت صنفی از ضرورت عدالت آموزشی برای همه فرزندان این سرزمین سخن نگفته و بر طبقاتی
شدن مدارس ،کاالیی شدن آموزش ،پولی شدن مدارس ،کاهش کیفیت آموزش بویژه در مدارس دولتی ،ناامنی و فرسوده
بودن فضای فیزیکی مدارس ،فقر و فقدان امکانات کمک آموزشی اعتراض نکرده اند .
موضوع کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار یکی از دغدغه های همیشگی معلمان ایران و استان همدان بوده و
هست .در کنار اینها ،فرهنگیان آزاده ،با صدای رسا از حقوق مادی و معنوی خویش دفاع کرده و مسئوالن کشور را به
عدالت ،انصاف و قانون فراخوانده و درس حق طلبی و آزادگی به دانش آموزان داده اند.

اما صدا و سیما هیچ یک از این موارد را ندیده و هر از گاهی با برنامه ها و گزارش های تقطیع شده ی خود علیه
معلمان  ،موجبات رنجش ِ جامعه ی عظیم فرهنگیان ایران را فراهم می سازد .
صدا و سیما که با سیاست یک بام و دو هوا و برنامه های کارشناسی نشده اش مردم را از خود دور و بسیاری از
مخاطبانش را از دست داده است با بزرگ نمایی تخلف احتمالی یک معلم و تهیه گزارشی تقطیع شده ،می خواهد خود را
مدافع دانش آموز جلوه دهد.
معلمان ایران می پرسند ،اگر صدا و سیما مدعی است که از حق دانش آموزان دفاع می کند ،آیا از حق دانش آموزانی
که در مدارس کپری درس می خوانند نیز دفاع کرده است؟
آیا از مدارس فرسوده و نا امن بودن فضای فیزیکی مدارس و از فقر امکانات آموزشی و کمک آموزشی برای دفاع از
حق دانش آموزان گزارش تهیه کرده است؟
آیا از دانش آموزان ِ خانواده های فقیر در حاشیه شهرها و روستاها که از تحصیل بازمانده اند ،گزارش تهیه کرده است؟
آیا از نظر صدا و سیما کودکان کار ،واجد ارزش برای تهیه برنامه هستند؟
آیا از ره ا شدن آموزش و پرورش ،از بودجه ناچیز آن و از نگاه مصرفی و هزینه ای مسئوالن کشوری به مقوله تعلیم و
تربیت برنامه ساخته است؟
آیا صدا و سیما می داند که سرانه دانش آموزی ایران از کشور افغانستان هم کمتر است؟
آیا صدا و سیما می داند بودجه ای که باید در آموزش و پرورش صرف تربیت آینده سازان کشور می شد ،چند برابر آن
در زندان ها صرف نگهداری زندانیان می شود؟
آیا صدا و سیما صدها مورد اعتراض مسالمت آمیز و تجمع آرام جامعه ی فرهنگیان ایران در سال های گذشته و امسال
را برای برقراری عدالت به تصویر کشیده است؟
آیا صدا و سیما از ضرب و شتم معلمان در تجمعات صنفی آرام و مسالمت آمیز فرهنگیان گزارش تهیه کرده است؟
آیا از حقوق زیرخط فقر عموم فرهنگیان و به تبع آن روی آوردن آنها به مشاغل دوم و سوم و به دنبال آن کاهش انگیزه
های شغلی و کاهش ناخواسته کیفیت کار آنها در آموزش ،گزارش تهیه کرده است؟
صدا و سیما با پخش مکرر اخبار اعتصابات و اعتراضات معلمان در اروپا و آمریکا در صدد القای وضعیت نامناسب
آموزش و پرورش آن کشورها به مخاطبان است اما چشم خود را بر اعتراضات عدالت خواهانه صنفی هزاران معلم
وطنی در  02سال اخیر که آخرین آن در مهر و آبان  ۷۷بود ،می بندد تا در بایکوت خبری صدای معلمان ایران به
گوش کسی نرسد.
این رسانه که چشم خود را بر همه ی این واقعیت ها بسته است چگونه است که ناگهان از سر ِ مسئولیت شناسی ،حامی
دانش آموزی شده است که حتی تنبیه بدنی او اثبات نشده است؟
اگر رسانه ملی می خواهد که از ریزش گسترده ی مخاطبان خود بکاهد و اعتماد عمومی را به خود بازگرداند راهی جز
این ندارد که به جای اینکه صدای مسئوالن باشد ،صدای مردم شود و بی هیچ مصلحتی منعکس کننده ی دردها و رنج
های مردم باشد و به جای سیاست و مصلحت ،امانت و صداقت را بنشاند.
و اما سخنی با مسئوالن آموزش و پرورش !
هر چند معلمان ایران از وزیر محترم آموزش و پرورش و تیم پشتیبانی و مالی ایشان به خاطر ناتوانی در جذب بودجه
ی مناسب برای آموزش به شدت انتقاد دارند  ،اما موضع گیری وزیر ،در برنامه سازی صدا و سیما علیه معلمان را
شایسته قدردانی می دانند و انتظار د ارند وزیر محترم نسبت به توهین آشکار صدا و سیما به جامعه ی فرهنگیان ایران ،
علیه مدیران آن در محاکم قضایی اقامه ی دعوا کند و با مسئوالن آموزش و پرورش استان همدان به خاطر ضعف و
انفعال آنها در برابر صدا و سیما و ج ّو سازی رسانه ای آنها و نیز تصمیم شتابزده ی ایشان در تعلیق معلمی که فعال در
مرحله ی اتهام قرار دارد و نیز برکناری مدیر مدرسه ،برخورد جدی کند.

اگر قرار بر برکناری مدیر و معاون مدرسه ای باشد که هیچ اطالعی و نقشی در تنبیه احتمالی دانش آموز در کالس
نداشتند  ،با همان منطق باید مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز برکنار شود.
جای تاسف است که مدیر کل آموزش و پرورش استان با دادن هدیه به دانش آموز  ،رفتاری غیر حرفه ای  ،غیر علمی
و مخالف موازین تربیتی مرتکب شده است .ایشان که باید نفر اول ِ اقامه ی دعوا علیه برنامه سازان صدا و سیما
باشد ،مجددا در مقابل دوربین تلویزیو ن قرار می گیرد و رفتاری را مرتکب می شود که هیچ بار ِ تربیتی بر آن مترتب
نیست  ،بلکه به نوعی پذیرش اتهام بر معلم  ،قبل از محاکمه ی وی است.
ما در اینجا گرد آمده ایم تا اعالم کنیم از تخلف و تنبیه بدنی هیچ دانش آموزی حمایت نمی کنیم و ان را غیر قانونی ،
غیر اخالقی و غیر شرعی می دانیم  ،اما برنامه سازی صدا و سیما در استفاده ی ابزاری از یک امر مشکوک به تخلف
برای تخریب وجه ی معلمان دلسوز و متعهد ایران را مذموم می دانیم و ان را شدیدا محکوم می کنیم.
حاضران در این تجمع چند مطالبه ی روشن دارند:
_ ۱محکوم کردن رسمی عمل غیر اخالقی و غیر حرفه ای صدا و سیمای مرکز همدان توسط مدیر کل آموزش و
پرورش استان.
 _ ۲شکایت رسمی رسمی آموزش و پرورش از صدا و سیما به محاکم قضایی به خاطر جریحه دار کردن روحیه ی
معلمان کشور.
 _ ۳عذر خواهی رسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از معلمان ایران و استان به خاطر ضعف  ،انفعال و
همراهی با صدا و سیما در تخریب شان معلمان.
. ۴بازگرداندن همکاران تعلیق و معزول شده به کار و انجام مراحل قانونی و کارشناسی شده بدور از جوّسازی رسانه
ای در ارتباط با تخلف احتمالی همکار.
_ ۵عذر خواهی رسمی مدیران صدا و سیمای کشور از جامعه ی معلمان به خاطر تنظیم برنامه ای تقطیع شده.
و اما در پایان خطاب مان به شما همکاران فرهنگی است که اگر می خواهید حقوق مادی و معنوی شما احیا شود و
هیچگاه مورد تعرض قرار نگیرد باید همیشه در میدان حق طلبی حضور داشته باشید و بدانید در سایه ی اتحاد و
استمرار به حقوق خود و دانش آموزان دست خواهید یافت .
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید /هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
جمعی از فرهنگیان و فعاالن صنفی معلمان استان همدان
۱۳۷۹۹۷۹۲۲

درادامه همین وضعیت موجود بازنشستگان و پیشکسوتان فرهنگی گیالن  -یزد و کرمانشاه نیز اعالم شده که در تاریخ
های ۲۲و  ۳۳در سطح سه استان حرکت اعتراضی و مطالباتی خود را پی خواهند گرفت .

آنچه در پی می آید  ،ادامه روند انتشار روزشمارکارگری است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته
ام  .اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  ،روزمره گی اخبار کارگری و
مبارزات کارگران  ،آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.
توجه  :برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر ،شماره دستی ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم می توانید مربوط
گردید.
عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته  ،می توانند به آرشیو های زیر
مراجعه نمایند:
آرشیو روزشمار کارگری هفته سال۱۲۳۱
https://drive.google.com/drive/my-drive
آرشیو روزشمار کارگری هفته سال ۱۲۳۶
https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFp OQUk
*******
 / info@karegari.com/haftegi_kargari@yahoo.comتلفن تماس 1183::63::4400
روزشمار کارگری هفته :
* -نماینده مجلسی  ۴۱درصد بیکاری جامعه به خاطر ناکافی بودن حداقل دستمزد
است:

به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ  ۶۱آذر  ۶۹۳۱آمده است :این روزها تالشهایی برای حذف
حداقل دستمزد کلید خورده است ،تالشهایی که البته با مخالفت صریح و بیپردهی کارگران و
نمایندگان آنها ناکام خواهد ماند .علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و نایب رئیس
هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور) در این رابطه با اشاره به اتفاقات رخ
داده میگوید :اخیراً کارگروه اشتغال مجلس ،طرحی را در مجلس مطرح کرده که به مرکز
پژوهشهای مجلس واگذار شده است .سیزدهم آذر ما نیز نمایندگان کارگری در جلسهی
ً
مرکز پژوهشهای مجلس که برای بررسی این طرح برگزار شده بود ،شرکت کردند .ظاهرا تم
اصلی طرح« ،بررسی مزد چندگانه» است.وی تاکید کرد :براساس شنیدههای ما ،طرح «مزد
چندگانه» توسط یکی از نمایندگان مجلس در حال پیگیریست و شاکله اصلی طرح،
براساس مفروضات و نظریات یک موسسه خیریه ،تنظیم شده است .این خیریه سالهاست که
تحت پوشش دفاع از اشتغال ،هجمه به قانون کار و حداقل دستمزد را آغاز کرده و تالش دارد
با تبلیغات وسیع ،گروههای مختلف کارگران ازجمله زنان سرپرست خانوار را از شمول حداقل
مزد و قانون کار خارج نماید.
خدایی به منصهی ظهور رسیدن این دست طرحها و پیشنهادات را محصول بیاطالعی
مسئوالن میداند و معتقد است؛ اینگونه تفکرات و عملکردها باعث بههمریختگی و تشتت
بازار کار میشود ....عضو کارگری شورای عالی کار این نوع کارگاهها را از نگاه قانون کار،
«غیرقانونی» میداند و میگوید :کارگاههای زنان سرپرست خانوار که بیمه و حداقل دستمزد

را رعایت نمیکنند ،یک تخلف آشکار است و اداره کار و تامین اجتماعی استان اصفهان باید با
این نوع تخلفات ،برخورد جدی صورت بدهد .فرض بگیریم اینها میخواهند یک قانونی را تغییر
بدهند اما نمیتوانند قبل از طی روند قانونی برای تغییر قانون ،الزامات این قانون را زیرپا
بگذارند....
* -گوشت دوباره گران شد:

به گزارش میزان آمده است  :رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی :هر کیلوگرم گوشت قرمز به
صورت شقه کیلویی  ۱۶تا  ۱۹هزار تومان به واحدهای صنفی ارائه میشود و این واحدها با
سود  ۶۱درصدی به مصرف کنندگان عرضه میکنند.
قیمت دام زنده در حال حاضر بین  ۸۲تا  ۹۱هزار تومان است.
* -کشاورزان ورزنه همچنان اعتراض می کنند :

علیرغم خطر یورش نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی ،امروز جمعه ۶۱آذر# ۳۱کشاورزان
ورزنه در اعتراض به قطع #حقابه شان توسط دولت در ورودی این شهر تحصن کردند.
* -ایلنا بررسی میکند؛باید آوارهای پیشرو را هرچه سریعتر برداشت/تولید درحال
اضمحالل است:

به گزارش پیام عابدی خبرنگار ایلنا ،در تاریخ  ۶۱آذر  ۶۹۳۱آمده است« :شصت و هفت هزار
واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از  ۳۱درصد از این واحدها در دسته صنایع
کوچک و متوسط قرار دارند» .این گفته از «محسن صالحی نیا» معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت است.او یادآوری کرده است که هرگاه بحرانهای پیش روی تولید تشدید شود ،همین
 ۳۱درصد از واحدها هستند که متضرر و در نهایت مضمحل میشوند .ورشکستگی این دست
واحدها به کاهش توانایی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه بازمیگردد.آنها به
سبب اینکه دسترسیشان به ارز دولتی بسیار محدود شده است و اینکه به سبب تضعیف
بنیه اقتصادی نمیتوانند محصول خود را صادر کنند ،در خطر نابودی کامل قرار دارند .به هر روی
در این  ۶۱سال بیشترین جفا به واحدهای تولیدی روا داشته شد تا جایی که اگر در سطح
شهر با تاکسیهای شهری یا تاکسیرانیهای اینترنتی سفر کنید ،کارفرمایان و پیمانکاری را
میبینید که پشت فرمان از خاطرات "آن روزها" میگویند.در خاطرات آنها کارگاههایی را

مییابیم که  ۹۱ ،۸۱یا  ۰۱کارگر در آن نان درمیآوردند و در خانههایشان سفرههای رنگین
پهن میکردند .خاطرات البته میتوانند به بغضی تبدیل شوند که تا آخر عمر همراه خاطرهپرداز
به هرجا میآید و رهایش نمیکند. ...
* -حمایت از جنبش دانشجویی و روز دانشجو :

* -پیام سه دانشجوی زندانی در زندان بمناسبت روز دانشجو :

برپایی مراسم  ۶۱آذر به مثابه پاسداشت و زنده نگهداشتن یک سنت و آیین تاریخی اعتراض
و عصیان علیه استبداد ،کارزاری است که عزم و اراده دانشجویان را در اتحاد و همبستگی با
اعتراضات و اعتصابات دیگر اقشار ستم دیده اعتال میبخشد .از این رو ،همه دانشجویان
سرافراز و آگاه را فرا میخوانیم تا برای بزرگداشت این روز در هر دانشکده و دانشگاه متشکل
و هم صدا به پا خیزند”.
مجید اسدی سابقه بازداشت و زندانی شدن به دالیل سیاسی را دارد ،این فعال دانشجویی
سابق دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،نخستین بار ،سیزدهم تیرماه  ۶۹۲۱توسط وزارت
اطالعات بازداشت شد و پس از حدود سه ماه با سپردن وثیقه آزاد شد .او در اسفند  ۶۹۲۲از
سوی شعبه  ۶۱دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام
علیه امنیت ملی» به چهار سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید
شد .سیزدهم مهر  ،۶۹۳۱مجید اسدی برای تحمل زندان به بند  ۹۱۱اوین منتقل شد و
هیجدهم خرداد  ۶۹۳۰با پایان محکومیت آزاد شد .
مجددا این فعال دانشجویی مجید اسدی ،روز سوم اسفند  ۶۹۳۱توسط مامورانی که «نه
حکمی نشان دادند و نه خود را معرفی کردند »در خانهاش در کرج باردیگر «بازداشت» و به
زندان اوین منتقل شد.
* -نشست فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :

جمعه ۶۱آذر نشست سندیکای کارگران شرکت واحد و حمایت اعضای این سندیکا ازکارگران
اعتصابی نیشکرهفت تپه و کارگران اعتصابی گروه ملی فوالد اهواز و کارگران ومعلمان زندانی
صورت پذیرفت .
@vahedsyndica
* -حمایت از کارگران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:
ما تعدادی از پرستاران تهران هستیم از دولت اقای روحانی تقاضا داریم به معیشت کارگران
هفت تپه و فوالد اهواز رسیدگی کند.
بسیار زشت است از صبح تا شب کارگر کار کند و عرق بریزد .و برای حقوق اندکش از صبح تا
شب به خیابان بیاید.
هر چند نمی دانیم چرا سیاست کلی به نظر می اید که انباشت سرمایه در یک سو و ایجاد
فقر از سمت دیگر باشد.
هر چند سالها هست که فریاد مرگ بر آمریکا داده می شود .ولی این نوع ایجاد سرمایه و یا
در واقع چپاندن سرمایه به یک عده و فقر و دست و پا زدن یک عده دیگر کامال در جهت
سیاست های آمریکاست .
سپردن نهاد ها و شرکت ها به مراکز خصوصی مخصوصا مراکز بهزیستی به بعضی از افراد بی
تجربه چیزی جز بلعیدن سرمایه ها توسط این افراد خاص ندارد .در واقع همه ضرر می کنند
ما پرستاران تقاضا داریم که به مسایل این عزیزان رسیدگی شود تا این عزیزان هم از
شرمندگی خانواده هایشان در ایند.
چون امکان دسترسی به شما نیست مجبور شدیم از این طریق به گوش شما برسانیم.
لطفا در رساندن این نامه به ایشان همکاری نمایید ممنون
بخش هایی از پیام ارسالی به کانال سندیکا
* -حمایت اتحادیه جهانی کارگران صنعتی از کارگران هفت تپه و فوالد و تاکید بر
آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان:
اتحادیه جهانی کارگران صنعتی )  ،(IndustriALLطی گزارشی که درباره اعتصابات کارگران
هفت تپه و فوالد اهواز منتشر کرده است به موج دستگیری ها در مورد کارگران هفت تپه
پرداخته و منجمله گزارش کرده که "مطابق مشاهدات خاواده های اسماعیل بخشی و سپیده
قلیان ،این دو تن که به ترتیب اولی نماینده کارگران و دومین فرد ،دانشجوی حاضر در میان
تجمع کنندگان بوده است مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند" .در این گزارش همچنین
از اعترضات دانشجویان حمایت شده ست.
در این گزارش به خصوصی سازی به ثمن بخث در این دو مجتمع تولیدی اشاره شده و
همچنین دستیار دبیر کل این اتحادیه جهانی کارگری کمل اوزکان اعالم کرده است که "
اینگونه تالش های خشونت امیز و سرکوبگرانه برای شکستن اعتصاب کارگران برای حاکمیت
ایران شرمساری به بار می آورد .کارگران برای دستمزدهای خود اعتصاب میکنند و رهبران آنها
با شجاعت در مقابل شکنجه رنج میکشند که از کارگران دفاع کنند .ایران باید به حقوق

تشکالت کارگری و نیز مقاوله نامه های سازمان جهانی کار به ویزه دو مقاوله امه پایه ای  78و
 87احترام بگذارد .فعاالن و نمایندگان کارگری باید بتوانند کارشان را انجام داده بدون اینکه مورد
تعقیب و سرکوب قرار بگیرند و باید این حق را داشته باشند که تشکالت مستقل کارگری خود
را تشکیل دهند".
قابل ذکر است که این تشکل کارگری جهانی ،نمایندگی پنجاه میلیون کارگر را در  041کشور
مختلف در جهان به عهده دارد.
ترجمه ،تلخیص و انتشار از  :سندیکای کارگران هفت تپه
 ۶١آذر ۳۱
https://t.me/syndica_7tape
* -فراخوان کارزار سراسری در حمایت از کارگران هفت تپه و برای آزادی اسماعیل
بخشی ،علی نجاتی و سپیده قُلیان:
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  -2سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه -3کانون صنفی معلمان تهران -4گروه اتحاد بازنشستگان -5کمیته
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -6معلمان عدالتخواه
ما تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری در ایران و نیز جمعی از فعالین کارگری هفت تپه و
دیگر نقاط کشور ،سرکوب ،بازداشت و حبس کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه را قویا
محکوم می کنیم .
پس از آنکه در تاریخ  ۸۱آبان ماه نمایندگان کارگران اعتصابی هفت تپه بازداشت شدند ،بدنبال
اعتراضات عمومی ،همه آنها به جز اسماعیل بخشی با قید کفالت آزاد شده اند .مقامات برای
تسهیل سرکوب کارگران و مطالباتشان به دنبال بهانه و در صدد پرونده سازی امنیتی علیه
اسماعیل بخشی هستند .این نخستین بار نیست که نمایندگان کارگران و فعالین کارگری در
شهرهای مختلف کشور با اتهامات واهی امنیتی بازداشت و زندانی شده اند .اسماعیل
بخشی نماینده منتخب کارگران نیشکر هفت تپه است .هزاران کارگر هفت تپه مدتهای
طوالنی و به کرات علیه خصوصی سازی و تجزیه شرکت و برای احقاق حقوق و دستمزدهای
معوقه خود اعتصاب و اعتراض کرده اند .هرچند سرکوب کارگران و پرونده سازی امنیتی برای
نمایندگان این کارگران ممکن است بصورت مقطعی اعتصاب و اعتراض آنان را موقتا کم رنگ
کند اما قطعا صدای اعتراض آنان خاموش نخواهد شد .
در اقدام سرکوبگرانه ی دیگری ،ماموران امنیتی در روز هشتم آذرماه ،با یورش به منزل علی
نجاتی ،کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را ضرب و شتم کرده و به
مکان نامعلومی منتقل کردند .مقامات قضایی نخست به دروغ اعالم کردند این دستگیری بابت
پرنده ی دیگری است اما بعدها علی نجاتی را به اعتصابات هفت تپه منتسب کردند و برای او
پرونده ی دیگری مفتوح کرده اند .این در حالی است که آقای نجاتی منجمله از ناراحتی قلبی
رنج میبرد و در این مورد چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و هنگام بازداشت نیز دچار
ناراحتی جسمی شده است.
همچنین خانم سپیده قُلیان شهروندی که در همدلی با خانواده های کارگران هفت تپه در
تجمع مسالمت آمیز آنها شرکت داشته مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بازداشت شده
است .مطابق اخبار موثق ،اسماعیل بخشی و خانم قلیان عالوه بر ضرب و شتم شدید تحت
بازجویی ها و فشارهای روحی و جسمی شدید نگه داشته شده اند و نگرانی های جدی
درباره سالمت آنها وجود دارد .تاسف آور این است که مقامات قضایی حتا اجازه مطالعه پرونده
را به وکیل این عزیزان نداده است و کماکان و بی هیچ بهانه ای قرار بازداشت آنها را تمدید
کرده اند.
اختالس های میلیاردی و غارت اموال عمومی توسط مسئولین دولتی و سرمایه داران ،تبدیل
به یک واقعیت غیرقابل انکار شده و انزجار مردم کشور را به همراه آورده است .کارگران و
خانواده های کارگری و تهیدست ،قربانیان این غارتها و خشونتهای اقتصادی هستند تا جایی
که از تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نیز محروم شده اند .در عوض و در تداوم این روند

فالکت بار ،اعتراض و اعتصاب بر حق کارگران ،معلمان ،پرستاران و دیگر اقشار جامعه با تهدید،
باتوم و حبس مواجه شده است ،حال آنکه کارفرمای دزد و مختلس آزادانه جوالن می دهد.
ما امضا کنندگان این فراخوان از کلیه کارگران و تشکالت کارگری در ایران و جهان درخواست
می کنیم که صدای اعتراض کارگران هفت تپه باشند و متحدانه برای آزادی فوری و بدون قید و
شرط اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و
همچنین برای آزادی خانم سپیده قُلیان ،شهروندی که در تجمعات کارگران و خانواده هایشان
حضور داشته و بازداشت شده است از هر گونه اقدامات حمایتی دریغ نکنند .از اعتراضات
کارگران هفت تپه و فوالد و مناطق دیگر حمایت و در آن شرکت کنیم .طومارها و نامه های
اعتراضی برای آزادی کارگران زندانی را امضا و پخش کنیم .در محیط های کار و زندگی
پالکاردهای آزادی کارگران زندانی را در دست بگیریم .در رسانه های اجتماعی ،حمایت از
کارگران زندانی را برجسته نگاه داریم و از هر اقدام دیگری دریغ نکنیم .
کارزار سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی ،علی نجاتی و سپیده قلیان و حمایت از
مبارزات کارگران هفت تپه و فوالد را تا پیروزی آنها ادامه دهیم و اجازه ندهیم که تهدید و
سرکوب مانع از حمایت ما کارگران از یکدیگر شود.
کارگر متحد و متشکل همه چیز ،کارگر منفرد و متفرق هیچ چیز
* -پیام همکاران  :اعتصاب را از سر میگیریم:

همکاران .به محض اینکه شنیدند از شنبه اعتصاب است خبر دروغ اعالم کردند که اسماعیل را
شنبه آزاد میکنند .اما دیدیم که دروغ بود و فقط برای این بود که اعتراض ما را آرام کنند و در
نطفه خفه کنند .همانطور که قبال هم بین همکاران صحبت شده .از فردا بریم سر اعتصاب.
دیگر تحمل این همه وعده دروغی کافی است...لعنت به این زندگی .اسماعیل کجاست؟
آقای نجاتی پیرمرد بازنشتسته کجاست؟ آن دختر بی گناه که برای همدلی با ما به شوش
آمده کجاست؟ دیگر کافی است .اعتصاب اعتصاب .کارگر هفت تپه ایم و غیرت داریم و تا به
خواسته خودمان نرسیم دست برنمیداریم .اعتصاب را شروع میکنیم
انتشار توسط کانال مستقل کارگران هفت تپه
https://t.me/kargarane7tape
* -اعتصاب غذای یک دانشجوی زندانی همزمان با روز دانشجو:

روح هللا مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران که اکنون حدود  ۶۶ماه است در زندان اوین
به سر میبرد ،به دلیل عدم تحقق وعدههای مسئوالن مبنی بر موافقت با درخواست آزادی
مشروطش و همچنین وضعیت نامناسب زندان و عدم رسیدگی پزشکی مناسب به وضعیت
جسمی و ،...اعتصاب غذای خود را از امروز ،همزمان با روز دانشجو آغاز کرد.
این دانشجو معلم زندانی که از حدود  ۶۶ماه پیش تا کنون به دلیل حضور در اعتراضات دی ماه
در دانشگاه تهران ،در زندان به سر میبرد ،پیشتر نیز دوبار دست به اعتصاب غذا زد و بار آخر

پس از اعتصاب غذای چند ده روزه و کاهش وزن سنگین ،با وعده مساعدت مسئوالن ،به
اعتصاب غذای خود پایان داد اما پس از آن دچار خونریزیهای شدید و مشکالت گوارشی
متعددی شده و به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد .هرچند بدون طی روند کامل درمان
از بیمارستان ترخیص شده و همچنان نیز درگیر مشکالت جسمی ناشی از اعتصاب غذای
قبلی است.
مردانی  ۸۱روز پیش و پس از آنکه دو بار با درخواست آزادی مشروطش مخالفت شده بود،
طی نامهای به مسئوالن زندان اعالم کرد که در صورت عدم اجرای تعهداتشان و موافقت با
درخواست آزادی مشروطش ،اعتصاب غذای خود را از  ۶۱آذر ماه مصادف با روز دانشجو از سر
خواهد گرفت.
شروع اعتصاب غذا توسط روح هللا مردانی ،با توجه به وضعیت جسمی او و شرایط زندان،
خبری نگرانکننده است و شنیدهها حکایت از وضعیت نامناسب جسمی مردانی و نگهداری او
در اتاقی  ۶۱-۶۸متری با حدود  ۸۱نفر زندانی دیگر دارد
@edalatxah
* -نامه حمید رحمتی در هشتمین روز تحصن :تا نفس آخر ،برای عدالت و آزادی:

درود ،به امید حق،
امروز  08/8/88است.
از روزی که بنده به مسئولین شهر اعالم کرده ام خواهان رعایت کمترین عدل در قوه قضاییه
کشور هستم وخواهان آزادی فرهیخته ترین افراد که به خاطر حق طلبی در زندان های
ساخت قضاتی همچون مرتضوی (که خود با بزرگترین بخشش ها در زندان است واگر عدالت
بر قرار می بود باید هزارها بار اعدام برای او مقرر می شد) در نامه ای اعالم به حرکت اعتصاب
غذاوتحصن کردم تا امروز 01روز می گذرد.
شاید مسئولین در چند روز اول چون آن را جدی نگرفتند همانند دیگر مسئولیت های خود به
سهولت از کنار آن گذشتند اما پس از چند روز که محیط آن گونه که حق می خواست برای
احقاق حق (البته همه آنچه می نویسم به نظر بنده ی ناقص حق می آید و مطمئنا کسانی
شاید به خاطرمنافع مخالف آن هستند) رقم بخورد وصدای بنده به گوش آنان که باید برسد
رسید .اما حال این دوستانی که خود را خدای ملت می دانند نه خادم ملت ! نمی خواهند
دست به عملی بزنند که شاید عدالت اندکی سرجای خود(حداقل در یک مورد بسیار کوچک
معلمان زندانی)قرار گیرد.
خوب بنده امروز اعالم کرده بودم حرکت خود را به سطح شهر خواهم برد ومطمئن بودم و
هستم که حتی نخواهند گذاشت حرکت بنده شروع شود .اما باقبول نظر تمامی افرادی که در
تماس بودم از حرکت روز شنبه(امروز) منصرف ومهلت 3روز دیگر برای انجام کاری تازه که
شاید قابل پیش بینی نباشد می دهم وامیدوارم دوستان قوه قضاییه برای انجام وظیفه خود
سعی نمایند و عدالت را اندک اندک در جامعه برپا دارند.
پس ممکن است در صورت به جواب نرسیدن روز دوشنبه دست به عملی بزنم که جبران
مافات دیگر غیر ممکن باشد .امید که برای برقراری عدالت ثانیه ها را نیز از دست ندهیم.
17آذر ۳۱

* -دانشجویان در دفاع از کارگران هفت تپه :

حمایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از کارگران فوالد اهواز
* -شریعتمداری در دیدار با نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفتتپهخوزستان پیشانی ایران است / راهاندازی کارخانه هفت تپه  ۰۸درصد
مشکالت را حل میکند
https://www.farsnews.com/news/13970915000647
به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ شنبه ۶۱آذر  ۳۱آمده است  :در دیدار با نمایندگان کارگران
«شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه» که در محل وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و با
حضور علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر  ،حاتم شاکرمی معاون روابط کار
وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نماینده وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به
مشکالت کارگران کشت و صنعت نیشکر هفته تپه در محل وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
برگزارشد ،تاکید کرد  :هرفردی که در ایران اسالمی به فکر خون شهدا  ،پایداری جمهوری
اسالمی و خادم این ملت است باید صیانت از اشتغال موجود را اولین هدف خود بداند.محمد
شریعتمداری پس از شنیدن سخنان و خواستههای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفتتپه تاکید کرد :مجموعه وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی خانه و متعلق به همه کارگران
ایران و تمام تالش ما صیانت از اشتغال موجود است.وی اضافه کرد  :هرکسی که در مقابل
صیانت اشتغال موجود میایستد ،از ما نیست و حفاظت و صیانت از مشاغل موجود برای
افرادی که نان آوران خانه هایشان هستند ،امری ضروری است و وزارت تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی به دنبال تثبیت و صیانت از اشتغال موجود حتی در شرایط تحریم است....
شریعتمداری افزود  :تکیه ما در انجام این امور تکیه برشرکای اجتماعی مانند مجموعه ها و
تشکل های کارگری درسراسر کشور  ،شوراهای اسالمی  ،انجمن های صنفی  ،مجموعه ها
و سازمان های مردم نهاد و...هستند.وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد  :ما مکلف
هستیم مستقیما از طریق شرکای اجتماعی از حقوق مردم و کار صیانت کنیم  .اوال طرح
طبقه بندی مشاغل حق کارگراست که باید حل شود و برای اجرای آن نیز هیچ بهانه
ای پذیرفته شده نیست  .باید انجمن های صنفی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفته تپه با ظرفیت های قانونی موجود تشکیل شود و طرح طبقه بندی بدون ضرورت به اینکه
حتما اگر شورای اسالمی کار نیست نمی شود انجام بدهد کنار برود و به شکلی شود که
انجمن صنفی موضوع را انجام دهد . وی تصریح کرد  :عده ای به دنبال برهم زدن آرامش
هستند که حاصل آن بیکاری کارگر است و ما نمی خواهیم این اتفاق رخ دهد بلکه
میخواهیم با حفظ کامل آرامش این امور را انجام دهیم ...شریعتمداری ادامه داد  :وقتی
نماینده ای به این شرکت فرستادیم برایجاد آرامش تاکید کردیم برای اینکه کمک کنیم حقوق
افراد رعایت و پیگیری شود  .اصل صیانت از اشتغال موجود تامین مواد اولیه است و بنده هم
حامی کارفرما برای آوردن سرمایه در گردش برای اداره کارخانه هستم ،ازطرف دیگر هم حامی
کارگر هستم که همه حقوق معوقه اش پرداخت شود  ،نمی شود مجانی کارکنند  .کارگری
که هفت ماه حقوق نگرفته است ،حق دارد عصبانی شود هر فردی هفت روز حقوق نگیرد،
عصبانی می شود  .حداقل باید به این کارگران گفته شود ما حقوق شما را به رسمیت می
شناسیم و اکنون توان پرداخت نداریم و فعال با ما همکاری کنید  ،اگر شما این سخن را بگویید

کارگران با شما همراهی می کنند و سفره های نداشته خود را نیز به روی شما می گشایند.
وی ادامه داد  :قلدری کردن برای کارگر و گفتن اینکه تو کار نکرده ای و ما حق تو را نمیدهیم،
درست نیست و باید از نیروی کار صیانت کنیم  .او تاکید کرد :موضوعات اجتماعی  ،سیاسی
نباید تبدیل به موضوعات امنیتی شود وی گفت  :یکی از زیباترین جمالتی که از کارگران هفت
تپه شنیدم این بود که کارگران به دنبال این بودند که کارگاهشان راه بیفتد و این خود
 08درصد کار را پیش میبرد .به خاک خوزستان علقه دارم شریعتمداری  ،خوزستان را
پیشانی ایران دانست و اشاره کرد که برادر شهیدش در همان خاک آرام گرفته است و علقه
خاصی به آن سرزمین دارد .وی خوزستان را پیشانی ایران توصیف کرد.
* -خواسته کارگران گروه ملی فوالد ایران در تجمع امروز؛ تولید و تامین مواد اولیه
کارخانه را میخواهیم
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ شنبه ۶۱آذر  ۳۱آمده است  :حدود  ۹۱۱۱کارگر گروه ملی
فوالد ایران که در شهر اهواز مشغول کارند ،طی چند ماه گذشته جدا از معوقات مزدی به دلیل
تامین نشدن مواد اولیه کاری برای انجام دادن ندارند .به همین دلیل کارگران این کارخانهها که
با ادامه بیتوجهی مسئوالن کارخانه و استانی برای ادامه تولید مواجه شدهاند ،به نشانه
اعتراض صبح امروز ( ۶۱آذر ماه) در قابل ساختمان شعبه سرپرستی بانک ملی دست به
تجمع زدند.این کارگران گفتند :پیش از این در اعتراض به افزایش معوقات مزدی کارگران کارخانه
دست به اعتراض صنفی میزدیم و هماکنون که دو ماه از سه ماه معوقات مزدیمان (هفته
گذشته) پرداخت شده ،به دلیل فراهم نشدن مواد اولیه تولید ،کاری برای انجام دادن
نداریم.طبق اظهارات کارگران ،پیش از این کارفرما توانایی مالی الزم را برای پرداخت دستمزد
کارگران نداشت اما اخیر با فروش محصوالت تولیدی کارخانه ،منابع مالی تامین مواد اولیه تولید
فراهم شده است .همچنین طی این مدت به دلیل بیتوجهی مسئوالن هر روز شاهد افزایش
مشکالت کارخانه بودهایم و قولهای داده شده ازسوی مسئوالن هم راه به جایی نبرده
است.طبق اظهارات معترضان درحالی این مشکالت ادامه دارد که کارگران این شرکت بارها در
پی عدم تحقق وعدههای مسئوالن در پرداخت حقوق و معوقات خود ،مقابل نهادهای مختلف
دولتی تجمع کردهاند.
* -پیمان فرهنگیان استان گیالن با کارگران هفت تپه:

@Sandika7tapeh
از این طریق با ما تماس بگیرید .اخبار و گزارشات و نظرات خود را برای ما ارسال کنید.
* -خبر فوری تکمیل اخبار پیشین در باره عسل محمدی :

عسل_محمدی عضو تحریریه نشریه گام که به جرم حمایت از کارگران هفت_تپه و ملی_فوالد
سهشنبه صبح در منزلش دستگیر شده بود پنجشنبه به شهر شوش منتقل شده است .
انتقال عسل_محمدی به شهر شوش در شرایطی صورت میگیرد که تا آخرین ساعات روز
جمعه تماسی با خانواده خود نداشته است  .این بیخبری وقتی در کنار اخبار شکنجه
سپیده_قلیان و اسماعیل_بخشی قرار میگیرد موجب افزایش نگرانی از وضعیت سالمت
عسل_محمدی میگردد
نشریه گام
* -حمیدرضا رحمتی معلم ساکن شهرضا بازداشت شد:

حمیدرضا رحمتی ،معلمی که در محوطه آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن اعتراضی
زدهبود ،از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش گذار ،حمیدرضا رحمتی ،از اعضای کانون فرهنگیان شهرضا که در اعتراض به
بازداشت معلمان ،در محوطه آموزش و پرورش این شهر ،از روز دهم آذرماه دست به “تحصن
تکنفره” زدهبود ،صبح روز یکشنبه  ۶۲آذرماه در حین خروج از منزل از سوی ماموران اداره
اطالعات شهرضا بازداشت و به زندان منتقل شد.
بخوانید:
http://www.gozaar.net/a/6269
@gozaarnet
* -در نامهای مطرح شد؛ وکالی جوان در مضیقه مالی هستند /آن سه درصد
باتجربهی قدیمی را درنظر نگیرید!
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ یکشنبه  ۶۲آذر  ۳۱آمده است  :بیش از  ۱۱۱۱نفر از وکالی
دادگستری در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضاییه ،نسبت به وضعیت
شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند.در این نامه آمده است :متاسفانه وضعیت وکال در
آمارها و تصمیمات اتخاذ شده همواره با اوضاع مالی حدود سه درصد از وکالی با سابقه
مقایسه میشود که در زمان مساعدتری مشغول به این حرفه شده و کسب درآمد نمودهاند.
اما واقعیت این است که درصد عظیمی از وکال در مضیقه مالی به سر میبرند خصوصاً برخی
وکالی جوان حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند و پرداخت هزینههای هنگفت به
دادگستری ،اداره امور مالیاتی ،بیمه و  ...مدتهاست ایشان را دچار عسر و حرج کرده است.در
ادامه ،وکالی جوان مطالبات خود را مطرح کردهاند :لذا از آن مقامات محترم استدعای
رسیدگی شایسته داشته و درخواست میکنیم در خصوص پیشنهاداتی که در ادامه آمده
است توجه الزم را مبذول فرمایید :اصالح مقررات وکالت در راستای جلوگیری از پذیرش بیرویه
و بدون نیازسنجی وکیل ،منع برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه ،منع صدور پروانه
وکالت بدون آزمون و بدون ظرفیت برای شاغلین و بازنشستهها ،الزامی شدن وکالت و

جلوگیری از تصویب طرحهای مخرب ،منفعتطلبانه و غیرکارشناسی پیشنهادی توسط
بخشی از اشخاص بازمانده از قبولی در آزمون وکالت خصوصاً موارد مربوط به بذل پروانه وکالت
به خواص و صوریسازی آزمون.
* -علی نجاتی ،سپیده قلیان و عسلمحمدی همچنان در بازداشت به سر میبرند:

علی نجاتی ساعاتی پیش به بیمارستان اعزام شده است و خبری از وضعیت سالمتی قلیان
و محمدی در دست نیست .مسؤلیت سالمت این افراد با نهادهای امنیتی است و ما خواستار
آزادی بیقید و شرط آنان هستیم.
* -خبر فوری آغاز اعتصاب مجدد کارگران هفت تپه :

حداقل خواسته کارگران آزادی اسماعیل_بخشی ،علی_نجاتی و سپیده_قلیان است
همزمان با حمایت های دانشجویان ؛ معلمین و تشکل های کارگری در سراسر جهان از
زندانیان هفت تپه و موج حمایت از خواسته های بر حق کارگران نیشکر هفت تپه امروز،
یکشنبه هجده آذرماه اعتصاب کارگران هفت تپه ادامه پیدا کرد .کارگران اعالم کرده اند که فردا
دوشنبه با تعداد کامل و به صورت اعتصاب کامل در شرکت تجمع خواهند کرد .در تجمعات درون
شرکت درباره زمان آغاز مجدد تجمعات در مقابل فرمانداری به صورت جمعی بحث و درباره آن
تصمیم گیری خواهد شد .خواسته های حداقلی کارگران ،آزادی #اسماعیل_بخشی
#علی_نجاتی و #سپیده_قلیان است اما اعتراضات تا خلع ید از بخش خصوصی و واگذاری
شرکت به بخش دولتی و تحت نظارت کارگران ادامه خواهد داشت.
نشریه گام
* -اعتراض کارگران گروه ملی فوالد ایران یک ماهه شد:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ یکشنبه ۶۲آذر  ۳۱آمده است  :منابع کارگری در گروه ملی
فوالد ایران در اهواز به خبرنگار ایلنا گفتند :دلیل برپایی این اعتراض یک ماهه؛ بیتفاوتی

کارفرمای کارخانه در قبال پرداخت مطالبات کارگران و تامین مواد اولیه برای آغاز تولید است.این
ادعای کارگران در حالی مطرح است که اخیرا دو ماه از معوقات مزدی سه ماهه کارگران
پرداخت شده و از روز گذشته نیز (به نقل از روابط عمومی گروه ملی فوالد ایران) بارگیری مواد
اولیه تولید برای ادامه روند تولید آغاز شده و به زودی با عملیات آمادهسازی و تعمیرات
ضروری ،تولید مجدداً از سر گرفته میشود.طبق اظهارات معترضان درحالی این مشکالت ادامه
دارد که کارگران از یک ماه پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعدههای مسئوالن در
پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع
کردهاند.کارگران تصریح کردهاند :در چند اجتماعی که کارگران مقابل ساختمان استانداری
استان خوزستان برگزار کردهاند مسئوالن استانی وعده پرداخت مطالبات معوقه را به همراه
تعیین تکلیف وضعیت گروه ملی را داده بودند که متاسفانه تا امروز عملی نشده و ما همچنان
منتظر تامین امنیت شغلی با آغاز تولید هستیم.
* -ستاره های شب سوز جنبش دانشجویی:

با نام و یاد آنانی که خون سرخشان از صحن دانشگاه تا خیابانهای ایران فریاد استبداد ستیزی
را بلند کرد
* -قاضی پوردر گفتوگو با فارس:پول فروش بنگاههای تامین اجتماعی صرف رد
دیون وزارت بهداشت نشود/درخواست نظارت بر عملکرد بیمه سالمت
https://www.farsnews.com/news/13970918000703
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ یکشنبه ۶۲آذر  ۳۱آمده است  :نادر قاضی پور،
نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس با تاکید بر ضرورت حفظ منافع صاحبان اصلی تامین اجتماعی یعنی کارگران و
بازنشستگان در جریان فروش بنگاه ها ،تاکید کرد :فراکسیون کارگری مجلس معتقد است ابتدا
باید بنگاه های زیان ده به فروش برسد و سپس بنگاه هایی که امکان سوددهی آنها وجود
دارد؛ نه اینکه تا صحبت از واگذاری میشود سراغ بنگاههای سود دهی بروند که حقوق افراد
تحت پوشش تامین اجتماعی از آن تامین میشود و بنگاههای زیانده همچنان برای آنها باقی
بماند.
قاضی پور ادامه داد :معتقدیم پول فروش بنگاههای زیر مجموعه تامین اجتماعی باید خرج
سرمایهگذاری برای آینده بیمهشدگان شود نه اینکه صرفاً به رد دیون به وزارت بهداشت و
درمان اختصاص یابد و باز هم دست صندوق خالی بماند؛ در این صورت تا  ۹سال دیگر صندوق
ورشکسته میشود و  41-11میلیون نفر آواره بیتدبیری نمایندگان دولت خواهند شد ....نائب
رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره اقدام وزیر کار در انتشار فهرست اعضای هیئت مدیره
شرکتهای تابعه وزارت کار گفت :آقای شریعتمداری صرفا لیستی از اعضای هیئت مدیره را
منتشر کرد که این یک خوان از هفت خوان دیگر است و شش خوان دیگر وجود دارد؛اینکه این
افراد چطور منصوب شده اند ،حقوق و مزایایشان چطور بوده و چه عملکردی داشتهاند روشن
نیست  .قاضی پور همچنین در بخشی از این مصاحبه درباره عدم شفافیت در تراز مالی بیمه
سالمت نیز یادآور شد :آقای ربیعی دو کار اشتباه در زمان وزارتش انجام داد اول اینکه اجازه
داد بیمه سالمت از بدنه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جدا شود و دوم اینکه درآمد درمان

تامین اجتماعی به خارج از این سازمان اختصاص یابد؛ این دو اشتباه خسارات فراوانی را به
تامین اجتماعی تحمیل کرد....
* -دانشجویان در بند ،آزادشان کنید :

اسامی و مشخصات دانشجویانی که هم اکنون با احکام ناعادالنه قضایی ،در بند استبداد
هستند.
* -تجمع کارگران هفت تپه برای آزادی اسماعیل بخشی ،علی نجاتی و سپیده
قلیان :

برپایه گزارش تلگرامی هفت تپه  -کانال مستقل کارگران در روز یکشنبه  ۶۲آذر  ۳۱آمده است
 :اعتصاب کارگران هفت تپه ادامه پیدا کرد .کارگران اعالم کرده اند که فردا دوشنبه با تعداد
کامل و به صورت اعتصاب کامل در شرکت تجمع خواهند کرد .در تجمعات درون شرکت درباره
زمان آغاز مجدد تجمعات در مقابل فرمانداری به صورت جمعی بحث و درباره آن تصمیم گیری
خواهد شد .خواسته های حداقلی کارگران ،آزادی آقایان بخشی و نجاتی و خانم قُلیان است
اما اعتراضات تا خلع ید از بخش خصوصی و واگذاری شرکت به بخش دولتی و تحت نظارت
کارگران ادامه خواهد داشت.
* -نماینده کارگران در گفتوگو با فارس مطرح کرددرخواست کارگران از وزیر کار
برای شفافسازی تغییرات هیاتمدیره شستا
https://www.farsnews.com/news/13970918000304
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس ،در تاریخ شنبه ۶۱آذر  ۳۱آمده است  :علی خدایی ،نایب
رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس با ابراز نگرانی نسبت به تهدید منافع کارگران در شستا گفت :ما نسبت به اموال شستا
(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) به خصوص به دلیل اینکه شرکتهای زیر مجموعه در

شرف واگذاری هستند ،نگرانی داریم که آیا درآمد اموالی که واگذار می شوند صرف
سرمایهگذاری و یا هزینه های جاری می شود.وی ادامه داد :شفافسازی درباره این موارد
برای ما مهم است و به عنوان نماینده کارگران می خواهیم که در این زمینه گزارشی داشته
باشیم.نماینده کارگران یادآور شد :نگرانی ما بیشتر از زمانی آغاز شد که مصاحبهی آقای
قاضی پور را دیدیم که راجع به شستا و اتفاقاتی که در شرف رخ دادن است ،ابراز نگرانی کرده
بودند.وی با ابراز نگرانی کارگران از تغییرات غیر شفاف در هیئت مدیره زیرمجموعههای شستا
گفت :به دلیل همین نگرانی اصرار بر شفافیت داریم چرا که هر بار در شستا تغییر مدیریت
داشتهایم به غیر از زمان آقای لطفی که این مساله تعدیل شده بود؛ شاهد بودیم که تغییرات
هیئت مدیره های مختلف با سفارشات صورت میگرفت که امیدواریم این رویه تداوم نداشته
باشد ....بر اساس این گزارش بر اساس اخباری که شب گذشته منتشر شد ،محمد
رضوانیفر به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) منصوب و
جانشین مرتضی لطفی در این سمت شد.
* -اعالم حمایت از جنبش اعتراضی در فرانسه علیه سیاست های ضد کارگری و
ریاضت اقتصادی:
به پایه خبر کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ
روز یکشنبه  ۶۲آذر  ۳۱آمده است  :جهان از چند هفته پیش ،شاهد مبارزه ی بخشی از
کارگران ،مزدبگیران و تهیدستان فرانسه علیه گرانی ،ریاضت اقتصادی و در کل توحش
سیاست های سرمایه دارانه و ضد کارگری دولت بوده است .زنان و مردان ،علیه قوانینی
برخاسته اند که از منافع شرکتهای سرمایه داری و ثروتمندان دفاع کرده و زندگی مزدبگیران،
به ویژه کارگران ،بازنشستگان ،بیکاران و  ...را وخیم تر کرده است.
با وجود بکارگیری پلیس و نیروهای ضدشورش علیه معترضین و ضرب و شتم و بازداشت صدها
معترض به خصوص حامیان جنبش "جلیقه های زرد" ،عقب نشینی نسبی دولت فرانسه تا
همینجا نیز نشان داده است که طبقه کارگر و مردم زحمتکش سالحی به جز سازماندهی و
اعتراض برای مطالبات عدالت خواهانه و برابری طلبانه ندارند .واضح است که تصمیمات و
سیاست های موقتی و ُمسکن گونه دولت سرمایه داری ماکرون راه به جایی نخواهد برد و
کارگران و تهیدستان چاره ای جز ادامه مبارزه طبقاتی و تشکل یابی ندارند .معترضین نشان
داده اند ،در حالی که فرانسه جزو کشورهای ثروتمند جهان است و اکثریت جامعه کمترین
بهره از این ثروت ها را دارد ،هیچ چیز به جز تغییراتی بنیادی ،برای آنها قابل قبول نخواهد بود.
نه اختناق ،نه هراس و نه رعب ،بر مردمی که قادر به تامین یک زندگی شرافتمند از قبل
دستمزد خود نیستند ،تاثیر نخواهد داشت و هر گونه سرکوب و ارعاب ،از جانب طبقه کارگر و
جنبش کارگری جهانی به شدت محکوم است.
ما کارگران در ایران ،مشکالت گسترده زندگی روزانه در چهارچوب سیستم سرمایه داری و
منجمله سیاست های ضد کارگری و ریاضت اقتصادی اعم از خصوصی سازی و اخراج کارگران،
سیاست های ضد محیط زیست و مقروض کردن هر روزه و بیش از پیش اکثریت آحاد جامعه به
بانک ها و موسسات مالی را به خوبی درک می کنیم و نیز می دانیم که در این اوضاع ،تامین
مایحتاج زندگی روزانه تا چه اندازه دشوار و غالبا ناممکن است .در حالی که درصد بسیار
کوچکی بخش عمده و اساسی ثروت جهان را در اختیار داشته و صاحب ثروتهای نجومی شده
اند ،کارگران و مردم زحمتکش هر روز تهیدست تر شده و حتی امکان تامین ابتدایی ترین
نیازهای زندگیشان را نیز از دست داده اند .کارگران و زحمتکشان از فرانسه تا ایران ،از آمریکا
تا آفریقای جنونی ،از کلمبیا تا فلسطین خواهان تضمین زندگی مناسب و درخور برای خانواده
و فرزندان خود در همه زمینه ها هستند .ما کارگران و انسانهای ستم دیده جهان ،در مقابل
دولتهای بزرگ و کوچک سرمایه داری جهانی و سیاستهای ضدکارگری ،ریاضت کشی
اقتصادی ،اقدامات و سیاست های سرکوبگرانه ،جنگ طلبانه و ضد انسانی آنها ،راهی جز
همبستگی طبقاتی و انسانی ورای مرزها نداریم .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،با کارگران و زحمتکشان مبارز
فرانسه ،همبستگی کامل داشته و از صمیم قلب ،از جنبش کارگری و طبقاتی که علیه
سرمایه داری و برای یک زندگی بهتر مبازره می کند ،حمایت می کند.
کارگران و زحمتکشان فرانسه! همانطور که شما عزیزان ،همواره حامی و یاور ما بوده اید ،ما
نیز در این مصاف های طبقاتی همراه و حامی شما هستیم.
زنده باد همبستگی طبقاتی جنبش جهانی کارگری
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
تهران ،یکشنبه هشتم دسامبر 8107
* -ترجمه قطعنامه ی اضطراری کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری
درباره ی ایران :
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری
چهارمین کنگره جهانی
کپنهاک دانمارک  ۸-۱دسامبر ۸۱۶۲
پیشنهاد قطعنامه اضطراری در باره ایران
ارائه شده از سوی
انگلستان ( )TUCفرانسه ( )CGTفرانسه ( )CFDTایتالیا ( )CGILنروژ ( )LOسوئد ( )LOآلمان (
 )DGBکانادا ()CLC
از یک ماه پیش ایران یک موج اعتصابات سراسری و تظاهرات کارگران بخش های مختلف
وهمچنین دانشجویان را بر علیه وضعیت اقتصادی فاجعه بار ،تشدید فقر ومهم ترسرکوب
خشونت بارکارگران و رهبران انان مانند اسماعیل بخشی و علی نجاتی از سرمی
گذراند.فقر،افسار گسیخته افزایش می یابد .تحریم های همه جانبه و فشرده امریکا ،ضعف
مدیریت فالکت اقتصاد ی را تشدید می کند واین کارگران هستند که هزینه آن را پرداخت می
کنند .مشاغل از دست می روند وفقرمزدی بیش از پیش شاغلین را در برمی گیرد.
هر اعتصاب و هر مطالبه قانونی یک حرکت برعلیه امنیت ملی تلقی می شودوبادستگیری و
اذیت وخشونت روبرو می شود .
کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری درکپنهاگ با همه کارگران ودانشجویان
ایران اعالم همبستگی می کند.
ماسیاست ضد کارگری رژیم تهران را محکوم می کنیم ،خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط
همکارانمان هستیم ،ما خواستاریم که تشکل های کارگری مستقل و شورای کارگران
،نماینده قانونی آنان شناخته شوند .
ما اعالم می کنیم که تحریم ها باید متوفف شود ،حقوق کارگران و دیگرحقوق بشردر ایران
رعایت شود،مابا کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و فدارسیون جهانی اتحادیه ها
همکاری خواهیم کرد با تا رعایت عدالت درباره کارگران ایران تضمین شود.
ترجمه از پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد  -ایران
* -با فروش شرکت چوب و کاغذ مازندران آتش برخرمن تولید و اشتغال میاندازند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ یکشنبه  ۶۲آذر  ۳۱آمده است « :نصرهللا دریابیگی»
دبیراجرایی خانه کارگر تشکیالت استان مازندران با اشاره به اهمیت فوق العاده شرکت چوب
وکاغذ مازندران به عنوان یک برند مهم ونقش این مجتمع صنعتی درتوسعه صنعتی و اشتغال
منطقه گفت :به شدت نگران امنیت شغلی صدها کارگر شاغل دراین واحد صنعتی هستیم و
از استاندار محترم و نمایندگان مردم انتظار داریم در برابر چنین تصمیمی موضع قاطع اتخاذ
کنند.وی با طرح این موضوع که قریب به اتفاق مسئوالن و متولیانی که برای اقتصاد کشور
نسخه میپیچند؛ شناخت صحیحی از وضعیت اقتصاد تولید وصنعت ندارند؛ گفت :تجربه سه
دهه اخیر در بحثهای تولید ،صنعت واشتغال ،تجربه تلخی است و متاسفانه کسانی درمانگر
اقتصاد بیمارمان شدهاند که سرنوشت صنعت و کارگران برای آنها اهمیت ندارد....دریابیگی
افزود :مگر ازیک سوراخ چند بار باید گزیده شویم تا راه رفته را دوباره درپیش نگیریم؛ این راهی
را که آقایان در آن گام برمیدارند؛ به بیراهه خواهد رفت و ما درباره عواقب آن هشدار داده و
میدهیم.وی به سرنوشت تلخ دهها واحد تولیدی ازجمله کارخانههای نساجی استان بعد از
جریان خصوصیسازی اشاره کرده و ضمن قدردانی از رهبرمعظم انقالب و ریاست جمهوری که
به بنگاهداری بانکها انتقاد نموده و خواستار خروج نظام بانکی از عرصه تولید شدهاند؛ تصریح
میکند :به عنوان خادمان جامعه کارگری به هیچ عنوان مخالف رونق کارخانهها و احیاء تولید و
اشتغال نیستیم و هرگونه اقدامی دراین راستا را مورد حمایت قرارخواهیم داد اما چه تضمینی
برای واگذاری صحیح و ادامه تولید وتامین امنیت شغلی کارگران هست؟...
* -در دومین روز تجمع کارگران پگاه تهران/معترضان شب را در زمینهای
تصرفشده ،ماندند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ یکشنبه  ۶۲آذر  ۳۱آمده است :در ادامه تجمع روز گذشته
کارگران پگاه تهران ،بیش از  ۶۱۱نفر با انتقال اعتراض صنفی خود به محدوده زمینهای منطقه
تهرانپارس ،شب را در همانجا سپری کردند و صبح امروز با طلوع آفتاب به تجمع اعتراضیشان
ادامه دادند.یکی از کارگران پگاه تهران در توضیح علت جابجایی محل اجتماع خود و همکارانش
از مقابل ساختمان قوه قضائیه به منطقه تهرانپارس گفت :مدتهاست حکم تخلیه زمینهای
تصرف شده را ازقوه قضائیه در دست داریم اما هیچ ارگان دولتی برای اجرای این حکم به ما
کمک نمیکند بنابرین ناچار شدیم اعتراض صنفی خود را به محل زمینها انتقال دهیم.این
کارگر یادآور شد :حدود  ۱۱۱کارگر کارخانه شیر پگاه تهران در حالی خواستار بازپسگیری
زمینهای خود هستند که از سالها قبل در بخشی از این زمینها متصرف شد  ،یک کارخانه
تولید صنایع بتنی راهاندازی شده است....
* -پیام همکاران از نیشکر هفت تپه :
مجمع نمایندگان چرا از تجمع اعتراضی حمایت نمیکنن؟ نه کانال نماینده ها نه کانال رسمی
اصال به روشون نیوردن که تجمع داشتیم .دیروز تجمع بیش از  011نفر داشتیم .هیچ کدوم
صداشون در نیومد..مثل اینکه خیلی همراه شدید با کاظمی .اسماعیل.چی.شد؟ نجاتی؟ به
قول و قرارهای کاظمی باور کردید؟ فقط به زور خودمون دوستامون ازاد میشه .کارگر با غیرت
حمایت حمایت

انتشار توسط کانال مستقل هفت تپه
https://t.me/kargarane7tape
* -حمیدرضا رحمتی معلم ساکن شهرضا بازداشت شد:
http://www.gozaar.net/a/6269

برپایه گزارش سایت گذار دوشنبه  ۶۳آذر  ۶۹۳۱آمده است  :در حمیدرضا رحمتی ،معلمی که
در محوطه آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن اعتراضی زدهبود ،از سوی نیروهای
امنیتی بازداشت شد.به گزارش گذار ،حمیدرضا رحمتی ،از اعضای کانون فرهنگیان شهرضا که
در اعتراض به بازداشت معلمان ،در محوطه آموزش و پرورش این شهر ،از روز دهم آذرماه
دست به “تحصن تکنفره” زدهبود ،صبح روز یکشنبه  ۶۲آذرماه در حین خروج از منزل از سوی
ماموران اداره اطالعات شهرضا بازداشت و به زندان منتقل شد.
یک منبع مطلع در همین خصوص به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت« :آقای
رحمتی ،صبح روز گذشته ،در حال خروج از منزل در جهت عزیمت به محل تحصن خود در
محوطه آموزش و پرورش ،از سوی ماموران اداره اطالعات شهرضا بازداشت و روانه زندان
شد».وی ،پیشتر طی نامهای گفتهبود “در صورتی که تاروز دوشنبه  ۶۳آذرماه ،از تحصن خود
نتیجهای نگیرد" ،ممکن است دست به عملی بزند که جبران مافات آن دیگر غیرممکن
باشد".تحصن وی از سوی معلمان و فرهنگیان سراسر کشور مورد حمایت قرار گرفت.او ،در دو
روز اول تحصنش ،دست به اعتصاب غذای خشک زدهبود ،اما به دلیل وضعیت
جسمانی نامناسب و "بنا به خواهش دوستانش" از اعتصاب غذای خود دست کشید.
محمود بهشتیلنگرودی ،اسماعیل عبدی و محمدحبیبی سه معلم و فعال صنفی محبوس در
بند ،از جمله افرادی بودند که از این تحصن حمایت خود را اعالم کردند.حمید رحمتی ،معلم
شهرضایی که بنا به گفته همکارانش در اکثر جلسات شورای هماهنگی تشکل های صنفی
فرهنگیان ایران شرکت میکرده ،از منتشر کنندگان “قلم معلم” در شهرضا است.وی در سال
 ،۲۱به مدت  ۸سال به یکی از روستاهای ساری تبعید شد و در حادثه تصادفی مجروح شد و
مدتی در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفت و در نهایت به شهرضا بازگشت.او در سالهای قبل
هم از همکاران خود دفاع کرده و برای آزادی معلمان زندانی چندین بار دست به اعتصاب
زدهبود.
* -تجمع اعتراضی در برابر دفتر نماینده مجلس بندر خمینی :

تجمع اعتراضی کارگران سایت های ضدعفونی بندرخمینی مقابل دفتر نماینده مجلس ،در
اعتراض به صدور مجوز راه اندازی سایت جدید در پایانه حمل و نقل

* -تجمع مهمانداران ایران ایر در اعتراض به تبعیض حقوقی/متعرضان برای
گفتوگو به حراست دعوت شدند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز سه شنبه  ۸۱آذر ۳۱آمده است  :تعدادی از مهمانداران شرکت
هواپیمایی ایران ایر نسبت به شرایط شغلی و شرایط کاری خود دست به تجمع در مقابل
ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی زدند.گفته میشود تعدادی از مهمانداران معترض
برای گفتگو به حراست وزارت راه و شهرسازی دعوت شدند....او مجموع مهمانداران شرکت
ایران ایر را حدود  800نفر ذکر کرد و در ادامه افزود :مهمانداران شرکت ایران ایر در مقایسه با
سایر کارکنان مجموعه عملیات پرواز ،از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند ....به گفته وی،
سطح حقوق مهمانداران ایران ایر نسبت به سایر کارکنان که در عملیات پرواز فعالیت دارند،
بسیار ناچیز است و این تبعیض باید هرچه سریعتر برطرف شود.
* -تازه به تازه نو به نو  ،جایزه حقوق بشر به معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی
:

همزمان با روز جهانی حقوق بشر
جایزه حقوق بشر سال  ۶۹۳۱کانون مدافعان حقوق بشر ایران،به آقای محمود بهشتی
لنگرودی عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون صنفی معلمان به نمایندگی از همه جامعه
معلمان اهدا گردید.
این جایزه توسط استاد عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف زاده ،از مؤسسین کانون
مدافعان حقوق بشر و با حضور محمد علی جداری فروغی از چهره های شناخته شده کانون
وکال  ،به آدینه بیگی همسر این معلم زندانی تقدیم شد.
کانال صنفی معلمان
@kasenfi
* -تجمع جمعی از کارگران تهرانی مقابل مجلس/نمایندگان مجلس به مطالبات
کارگران ورود کنند:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز سه شنبه  ۸۱آذر ۳۱آمده است  :جمعی
از کارگران مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.این کارگران خواستار رسیدگی به
مطالبات کارگران در واحدهایی مثل فوالد اهواز و هفت تپه هستند .آنها از نمایندگان مجلس
خواستند که به موضوع مشکالت کارگران در این دو کارخانه ورود کنند .این کارگران که
پالکاردهایی در اعتراض به شرایط کاری خود در دست داشتند ،خواستار آزادی کارگران
بازداشتی شدند.
* -فراخوان دور جدید رانندگان کامیون :

فراخوان اتحاديه تشكل هاي كامیونداران و رانندگان سراسر ايران به #اعتصاب_سراسري از
اول ديماه  ۳۱تا دهم ديماه ۳۱
* -ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس از خط فقر؛ خط فقر از  ۲میلیون و  ۸۲۰هزار
تومان گذشت/افزایش  ۰۸۸هزار تومانی فقر مطلق
به گزارش ایلنا ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی به تازگی گزارشی را منتشر کرده
تحت عنوان "برآورد خط فقر در  ۱ماهه نخست سال  ،"۶۹۳۱که متن کامل آن را
در اینجا میتوان یافت.
در چکیده این گزارش اشاره شده که؛ "برآورد خط فقر در تابستان  ۶۹۳۱نشان از کاهش قابل
توجه قدرت خرید خانوار دارد .در حالیکه در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۶۹۳۱
نسبت به بهار  ۶۹۳۱ثابت مانده است ،خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان
تهران ۹۱۱ ،هزار تومان افزایش یافته است .این رقم برای فقرا رقم قابل مالحظهای است و
لزوم توجه به سیاستهای حمایتی را میرساند .در این راستا باید توجه داشت که هماهنگ
و یکپارچهسازی سیاستهای حمایتی که توسط نهادهای مختلف اتخاذ میشود و همچنین
هدفمندی این سیاستها در شناسایی گروههای نیازمند (که الزمه آن دسترسی کلیه
نهادهای تصمیمگیر و پژوهشی به دادهها و اطالعات مربوط به خانوار است) از اهمیت قابل
مالحظهای برخوردار است"
* -صحبتهای یک راننده دردمند و قدیمی :
شک نکنید پشت پرده این بازیها شرکتها وکارپردازان انها که از طریق مناقصه ها برنده حمل
کاال ها هستند وجیب خودو ایادیشان را البته از حق من وتو راننده در بعضی مسیر ها بعنوان
بار برگشتی ویا در مسیر بنادر کرایه ها را نصف میکنند هستند وهنوز هم دارند رجز میخوانند
۸۱.سال تو جاده ام تو این گروه با تجربه ای که دارم هر چه پیش بینی کرده ام درست بوده
چون چیزی جز خرابی ودغل بازی از افرادی که در حمل ونقل مسئولیت داشتند ودارند ندیده
ام .هر روز یک قانون هر روز یک تبصره البته برای درست کردن خرابیهایشان وخالی کردن جیب
ما.
* -مرگ یک زندانی در سکوت خبری :

در شبکههای اجتماعی خبر درگذشت دردناک وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی در اثر
پیامدهای #اعتصاب غذای  ۱۱روزه در زندان قم ،بازتاب وسیعی یافته است.
در اخبار منتشره آمده است :وحید صیادی نصیری ،زندانی عقیدتی ،که به خاطر فعالیت در
فیس بوک به زندان محکوم شده بود ،بعد از  ١۱روز اعتصاب غذا ،چهارشنبه ۸۶آذر ،در زندان

لنگرود قم ،به دلیل عدم پاسخگویی به خواسته هایش و عدم رسیدگی درمانی جان خود را از
دست داد.
* -باز هم از راننده دردمندی که از این وضعیت صداش دراومده بشنویم :
اقایان انگار میخواهند موشک هوا کنند هی محاسبه میکنند فکری بحال االن مان باشید
محاسبه را بعدا انجام دهید تا هر وقت دلتان میخواهد فعال با همان عدد ۶۱۱شروع میکردید
بعدا انرا با گذاشتن ضرایب جدید باال وپایین کرده وبه تناسب تورم درست در میاوردید نمی
دانم چرا ضرر عالم ادم را راننده فلک زده باید پس بدهد ۰.روز تهران جلو ایرانخودرو خوابیدم
برای بار حضرات برای گران کردن ماشین نمیدهند بیرون ۶جفت باطری ازم دزدیدن رفتم
کالنتری چیتگر میگه همینی که هست مثل تو زیادند بابا مملکت صاحب نداره ۹.میلیون اول
ریختم بحساب باطری فروش بعد جنس و فرستاد برام.حاال هی میگید انتقاد نکن بابا ترکیدیم
* -در ادامه اعتصاب فوالد اهواز امروز کفن پوش آمدند:

کارگران فوالد اهواز؛ امروز دوشنبه  08آذر در سی و یکمین روز اعتصاب خود کفن پوشیدند.
* -اطالعیه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران:
فردا پنج شنبه  9صبح سالن اجتماعات شرکت

حرف را به کی بگوییم که بفمهد و زبانمان را متوجه شود و معنای کلمات بیان شده از
زبانمهایمان را درک کند.
بیش از یک ماه است که در خیابان ،به تاراج رفتن صنعتمان را فریاد میزنیم و برای نجاتش ندای
هل من ناصر سر میدهیم  ،ولی گویا به زبانی دیگر سخن میگوییم که حرفمان را نمیفهمد.
صاحب منسبان و کرسی سواران گویا پنبه در گوش فرو برده اند که هربار سخن از مشکل
شرکت گروه ملی به میان می آید عنوان میکنند که دو حقوق پرداخت شده و مواد اولیه
بصورت مشارکتی وارد شرکت شده است .و این حرف درد های ما را چندین برابر میکند .اوال
اینکه خواسته ما هیچ ارتباطی به حقوق نداشته و حقوق آخرین خواسته ما می باشد .ثانیا
هنوز ضرر و زیان هایی که از تولید مشارکتی یا کارمزدی به شرکت وارد شده را فراموش نکرده
اییم و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد شرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز با این وضعیت
موجودی تجهیزات و قطعات عالوه بر فرسایش نیروی انسانی و خطوط تولید زیر بار منت تولید
مشارکتی رفته و پس از مدتی زیر بار شروط تحمیلی مشارکت کننده نیز برود .اجازه نخواهیم
داد تنها در جهت عوام فریبی حضرات ،برای در ظاهر موفق نشان دادن مدیریتشان شرکت
گروه ملی متحمل ضرر های ناشی از تولید کارمزدی شود.
جناب آقای استاندار شرکت گروه ملی دارای  ۲هزار نفر نیروی کار بود و امروز حدود  ۹۱۱۱نفر
نیرو در این شرکت فعال هستند و در زمان نه چندان دوری شاهد بودیم که کمبود حداقل

نیروی حراست که بهترین مثال عینی و قابل مشاهده می باشد چه بالیی بر سر شرکت
آورده و باعث شد تا خود کارگران بعنوان نیروی حراستی وظیفه حراست و نگهبانی از اموال آن
را بر عهده گیرند .این حرف شما و این سخن نسنجیده ،خبر از عمق نفوذ مافیا در سیستم
تحت مدیریت شما می دهد .
در ثانی بازتاب عملکرد مدیر عامل یک شرکت صنعتی تنها بوسیله کارشناسان امر و اهل فن
و آنهم درون محیط کار قابل قیاس ،تحسین و مورد نقد است .پس عملکرد مدیر عامل شرکت
گروه ملی صنعتی فوالد اهواز باید مورد تایید پرسنل محترم شرکت گروه ملی قرار گیرد نه
والی استان که از صنعت فوالدی تنها نام کارخانجاتش را می داند .
اینکه آقای استاندار و آقای غفوری رسانه ها را وسیله ایی برای قربان صدقه رفتن برای
یکدیگر قرار داده اند به خودشان باز میگردد ولی قرار نیست این قربانت شوم ها و تعارفات
منجر به تخریب مردانی شود که سعی در حفظ حیات اولین شرکت نوردی فوالد خاورمیانه
شود.
آقای غفوری نسنجیده حرف زدن شما و توهین به کارگران شرکت گروه ملی را هرگز فراموش
نخواهیم کرد و خوب به یاد داشته باشید که جایگاه امروزتان و پربار شدن رزومه کاریتان که
مزین و مفتخر به عنوان مدیریت عامل شرکت عظیم گروه ملی گردیده را مدیون همین اولیا امر
خود هستید که امروز آنان را افرادی اشوبگر و تغذیه کننده خبرگزاری های داخلی ذکر کردید.
بهتر بود ابتدا آمار اشخاص حاضر در خیابان را استعالم میکردید و بعدا چنین حرف نسنجیده
ایی را به زبان می آوردید .سخنان دوپهلو که یک روز تجمع کارگر را حق وی میدانست و روزی
او را اغتشاشگر مینامد و رفتار دو سویه که از یک جهت خود را در کنار کارگر نشان میدهید و از
جانب دیگر تا کمر در مقابل مدیران استانی خم میشوید بدور از شان و رفتار مدیر حرفه ایی
است .مدیری که کاردان و در حرفه خود متخصص باشد نان فن و دانش خود را میخورد.
در آخر ذکر این نکته را ضروری میدانیم که نیروی مازاد نیروی نا کار آمدی است که به وظیفه
خود به درستی عمل نکند .عملکرد ما و عملکرد خودتان را در ترازوی وجدان بسنجید و ببینید
کدام کفه سنگین تر است .آنگاه بر همه عیان خواهد شد که کارگر زحمتکش نیروی مازاد
است یا مسئول بی مسئولیت.
باز هم اعالم می کنید ورود شمش مشارکتی آنهم فقط برای یک الی دو بخش بصورت
مقطعی و زمانی به هیچعنوان حتی نزدیک خواسته های ما نبوده و برای رسیدن به خواسته
ها همچنان ادامه دهنده راهمان خواهیم بود .
وعده ما فردا پنجشنبه  ۶۹۳۱/۱۳/۸۸سالن اجتماعات شرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز
ساعت  ۳صبح
* -کارگران هفت تپه دوباره تجمع کردند/کارگران فصلی و روزمزد پیگیر وضعیت
شغلی خود هستند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز سه شنبه  ۸۱آذر ۳۱آمده است  :منابع کارگری در مجتمع نیشکر
هفتتپه میگویند :صبح امروز سهشنبه ( ۸۱آذر ماه) حدود  ۶۱۱۱نفر از جمعیت  ۸۱۱۱نفری
کارگران واحد بهرهبرداری مجتمع نیشکر هفت تپه که به صورت فصلی و روزمزدی در مزارع
نیشکر مشغول کارند ،با تجمع مقابل ساختمان اداری مجتمع خواستار پیگیری وضعیت شغلی
و استخدامی خود با کارفرما شدند.یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی گفت :اعتراض
امروز کارگران فصلی نیبر برای مشخص شدن وضعیت شغلی آنها؛ برپا شده است .همچنین
کارگران روزمزدی به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند.به گفته وی ،حرفه یک کارگر

بهرهبردار همانند نی ُبری یک شغل فصلی و موقت تلقی میشود ،کارگرانی که این حرفه را
انجام میدهند تنها در طول فصل برداشت به صورت موقت استخدام میشوند در حال حاضر
که فصل برداشت نیشکر آغاز شده است ،برخالف سنوات گذشته کارگران نیبر هنوز بیکارند و
وضعیت شغلی آنها برای شروع به کار مشخص نیست.این کارگر با بیان اینکه عملی نشدن
انعقاد قرارداد کار مستقیم با  ۶۱۱۱کارگر روزمزدی نیز از مطالبات کارگران حاضر در تجمع
است ،در ادامه افزود :کارگران روزمزدی که به کارگران اقبالی شهرت دارند ،مدعی هستند
هنوز کارفرما به وعدههایی که در حضور مسئوالن برای عقد قرارداد دائم به آنها داده بودند،
عمل نکرده است....خواسته اصلی این کارگران پرداخت معوقات مزدی و مشخص شدن
وضعیت مجتمع بوده است.
* -میثم ال مهدی بازداشت شد:

امروز سه شنبه  81آذر ،خبر رسید که ساعتی پیش میثم ال مهدی از کارگران شرکت گروه
ملی صنعتی فوالد اهواز از جلوی در خانه اش توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان
نامعلومی انتقال داده شد.
* -رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو:کاندیداتوری  ۱۰نفر برای انتخابات
انجمن صنفی چادرملو/تنها مشارکت صنفی معادالت را تغییر میدهد:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز سه شنبه  ۸۱آذر ۳۱آمده است  :اکبر علیپور (رئیس انجمن
صنفی کارگران معدن چادرملو) در ارتباط با مشارکت صنفی کارگران این معدن گفت :انتخابات
هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی شرکت آسفالت طوس نزدیک است .در مرحله اول
خوشبختانه  ۰۹نفر ثبت نام کردند که باید به تأییدیه مراجع قانونی برسد و بعد زمان انتخابات
اعالم شود.وی با بیان اینکه ثبتنام و کاندیداتوری  ۰۹نفر ،جای خوشبختی بسیار دارد،
میافزاید :خوشحالم که کارگران به آن میزان از آگاهی طبقاتی و درایت رسیدهاند که این
تعداد برای هیات مدیره یک تشکل صنفی پیشقدم میشوند.
این فعال کارگری ادامه میدهد :توقع ما از همه کارگران معدن چادرملو این است که با تمام
توان در انتخابات پیشرو شرکت کنند و به نمایندگان منتخب خود رای بدهند.این فعال کارگری
که مهلت سه سال عضویت او در هیات مدیره انجمن صنفی در حال اتمام است ،تنها راه
بهبود اوضاع را تحکیم تشکلیابی میداند و میافزاید :امیدواریم بتوانیم تشکلهای کارگری را
در همه سطوح گسترش دهیم....
* -پیام تشکروقدردانی محمودبهشتی لنگرودی از کانون مدافعان حقوق بشر ایران
:

به نام خداوند جان و خرد
کانون مدافعان حقوق بشرایران که به همت تعدادی از وکالی مستقل و برجسته ایرانی
تاسیس گردید و تاکنون منشأ خدمات فراوانی برای هم میهنان بوده است  ،در سالهای اخیر
به منظور معرفی و قدردانی از فعاالن مدنی و اجتماعی که در زمینه حقوق بشرفعالیت داشته
و مشی مسالمت آمیز را در فعالیتهای خود بر گزیده اند  ،جایزه ای تحت عنوان جایزه منشور
کوروش بزرگ اعطا می نماید.
امسال نیز به پاس تالش های گسترده  ،مسالمتآمیز و صنفی معلمان و کارگران ایران این
جایزه ارزشمند به این دوقشر تعلق گرفته است که به نمایندگی به اینجانب اهدا گردید.
به این وسیله ضمن قدردانی از اقدام ارزشمند کانون مدافعان حقوق بشر (در توجه به مبارزات
و تالشهای دو قشر زحمتکش معلم و کارگر) به ویژه آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف
زاده که به نمایندگی از آن کانون حضورا جایزه مذکور را اعطا نموده اند  ،به تمامی معلمان و
کارگران زحمتکش به ویژه فعاالن صنفی این دو قشر که صاحبان اصلی اینگونه جوایز هستند،
صمیمانه تبریک عرض نموده و برای تمامی فعاالن اجتماعی و مدنی موفقیت و آینده ای
روشن آرزومندم.
با تقدیم احترام :محمودبهشتی لنگرودی
97/9/20زندان اوین
* -گزارشی از کاخنشینی در چهار برج الکچری تهران؛اینجا قلمرو مولتیمیلیاردرها
است؛ با احتیاط وارد شوید
11میلیون حاشینه نشین داریم!
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گزارش روزنامه شهروند از برجهایی که محل زندگی افراد سرشناسی مانند کیروش،
سرمربی تیمملی فوتبال ،علی دایی ،کریم باقری و دیگر چهرههای سرشناس است.
برجهایی که باند فرود هلیکوپتر اختصاصی دارند ،پزشک ویژه و حرفهایترین مربیهای
ورزشی را برای اهالی ساختمان استخدام کردهاند و کارواش اختصاصی و باغهای عمودی
جزو دیگر آپشنهایشان است .بهجز اینها ،برجها مجهز به اینترنت اشیا هستند و شما با
فرسنگها فاصله میتوانید چراغهای خانهتان را خاموش کنید؛ مایکروفر را سر ساعت
مشخصی راه بیندازید یا از راه دور فرمان شستوشو برای لباسشوییتان صادر کنید .در ادامه
به تعدادی از معروفترین برجهای تهران و ساکنان مولتیمیلیاردشان میپردازیم.

* -تخریب یک خانه قدیمی در میدان سبزهمیدان /احتمال گرفتار شدن چهار کارگر:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز سه شنبه  ۸۱آذر ۳۱آمده است  :جالل ملکی درباره جزییات این
حادثه گفت :در ساعت  ۶۱:۱۹یک مورد حادثه آوار در بازار ،محله سبزهمیدان به سامانه ۶۸۱
آتشنشانی اعالم میشود.وی با بیان اینکه سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شده است،
اظهار داشت :محل حادثه یک بنای دو طبقه قدیمی است که در زیر آن نیز دو باب مغازه قرار
داشت که به یکباره تخریب و آوار میشود .سخنگوی سازمان آتشنشانی ادامه داد :به گفته
اهالی محل سه تا چهار کارگر در این ساختمان کار میکردند اما هنوز اطالع دقیقی از افرادی
که در زیر آوار قرار دارند ،در دست نیست.
* -تجمع دانشجویان معترض دانشگاه آزاد در تهران:

روز سه شنبه  ۸۱آذر ۳۱حدود  ۱۱تا  ۱۱نفر از دانشجویان معترض دانشگاه آزاد که دو هفته
پس از پذیرش آنها در رشتههای پزشکی و پیراپزشکی از سوی دانشگاه آزاد به آنها گفته
شده است که پذیرش آنها اشتباهی سیستماتیک بوده است در مقابل دبیرخانهی باصطالح
شورایعالی انقالب فرهنگی در تهران تجمع کردند.
* -میثم آل مهدی روز چهارشنبه آزاد شد :

ما بر آن شده ایم /که سر بر میله ها بکوبیم /سرهای بی شماری خواهند شکست  /،اما
روزی میله ها می شکنند!..
میثم آل مهدی
نشریه گام
* -ایلنا گزارش میدهد؛دوندگیهای یک جانباز شیمیایی در پایتخت/پرسه برای
سیصد هزار تومان!

به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز چهارشنبه ۸۶آذر ۳۱آمده است « :جانباز جنگ هستم؛ چهار سال
سابقه حضور در جبهه دارم؛ اگر دقیقتر بخواهم بگویم  ۰۲ماه و سه روز« .».هوشمند
یوسفی» دو دختر دارد؛ یکی دبیرستانی و دیگری بزرگتر؛ جانباز شیمیاییست و ریههایش نیز
آسیب دیدهاست؛ پیش از این دچار پارگی ریه شده و همین پارگی که از اثرات سالهای جنگ
وجبهه است ،زندگیاش را برای مدتهای مدید ،مختل کردهاست« .از شب اربعین در منزل
برنج نداریم!» میخواهد بگوید ساده نبوده که امروز به اینجا رسیده؛ ساده نیست که درد
دل میکند .آنچه از سالهای جنگ و شهامت تا امروز طی شده ،برای «هوشمند» سنگین
تمام شده است؛ او را برخالف کرامتش به استیصال کشاندهاند؛ آوارهی ادارات و صندوقهای
اعانهپردازی شده؛ آخر سر برای سیصد هزار تومان مجبور شده دست به دامان اوقاف شود؛
هی عریضه بنویسد و درخواست ُپر کند؛ در نهایت بگویند اگر سیصد هزار تومان را میخواهی
باید حساب بانکی باز کنی و او که ندارد همان ده ،پانزده هزار تومان افتتاح حساب را باز کند،
دوست دارد روایت پردردش را بازگو کند ،تا همه بشنوند بر یک جانباز شیمیایی جنگ ،این
روزها در تهران دودآلود چه میگذرد « :در شهرداری منطقه  ۱تهران ،برای مدت  ۰سال
شاغل بودم؛ سال  ۱۰رفتم شرکت واحد اتوبوسرانی و تا سال  ۳۹آنجا بودم تا اینکه ریهام پاره
شد؛ دکترها گفتند از آثار همان جراحتهای شیمیایی جنگ است؛ بعد از این مصدومیت ،یک
سال نتوانستم بروم سر کار و برایم ترک کار زدند و وقتی برگشتم از آنجا که راننده بخش
خصوصی بودم ،دیگر به من بازگشت به کار ندادند؛ فقط با من تسویه حساب کردند و گفتند
بفرمایید ...»...همسر مصروع یوسفی و دخترهایی که بدلیجاتشان را پدر برای فروش به بازار
برده ،اینها دردهایی است که این مرد را در آستانه میانسالی آزار میدهد« :مدتهاست که
دخترم حتی یک کیک هم به مدرسه نمیبرد؛ همه زندگیام را دادم پای دیه و قبل از آن پای
بیماری ریه؛ من ریههایم را سه بار عمل کردهام؛ پول یک آپارتمان را خرج درمان کردهام؛ حاال
حال و روز من را ببینید»
* -گروه ملی اهواز؛ اعتصاب و حضور خیابانی کارگران گروه:

چهارشنبه  ۸۶آذر ،سی وسومین روز اعتصاب و حضور خیابانی کارگران گروه فوالد اهواز نسبت
به برآورده نشدن مطالباتشان،ما و همکارنمان را بازداشت می کنند و دزدان و غارتگران آزاد
هستند .شعار می دادند  :کشور ما دزد خونه است....توی جهان نمونه است

* -هفت تپه از آرامش نسبی برخوردار است/کارگران منتظر دریافت حقوق
هستند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز چهارشنبه ۸۶آذر ۳۱آمده است  :مجتمع هفت تپه از آرامش
نسبی کارگران برخوردار است ،کارگران مشغول کار هستند .آنها در عین حال منتظر دریافت
بخش دیگری از مطالبات خود هستند.به گفته یکی از کارگران ،شامگاه روز یکشنبه ( ۶۳آذر
ماه) مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه در یک پیام ویدیویی ضبط شده از پرداخت بخش
دیگری از معوقات مزدی مان خبر داده بود.کارگران با بیان اینکه اخیرا دو ماه از مطالبات مزدی
خود را دریافت کردهایم ،در ادامه افزودند :در حال حاضر دستمزد مهر و آبان ماه خود را از
کارفرما طلبکاریم و حتی فیشهای حقوقی مهر ماه کارگران صادر شده است.کارگران در ادامه
گفتند :باتوجه به اینکه روز گذشته شاهد تجمع گروهی از کارگران روزمزد و فصلی واحد
بهرهبرداری بودیم اما براساس وعدهای که کارفرما برای تبدیل وضعیت کارگران قراردادی و
اشتغال دوباره کارگران نیبر فصلی در روزهای آینده و بعد از آمادهسازی کامل کارخانه داد،
اعتراض کارگران نیز خاتمه پیدا کرد.
* -بازداشت بهنام ابراهیمزاده :

بر اساس خبر دریافتی ،امشب ساعت  01و  11دقیقه بهنام ابراهیم توسط ماموران اداره
اطالعات تهران در منزل خودش دستگیر شد.
الزم به ذکر است طبق گفته ی رحمان ابراهیم زاده پدر بهنام شش نفر مامور که پنج نفر آنان
مرد و یکی دیگر زن بوده است بدون اطالع قبلی وارد خانه ی بهنام می شوند و ضمن
دستگیری ایشان ،لوازم شخصی اش از جمله لب و تاب و  ...را با خود می برند.الزم به ذکر
است که بهنام ابراهیمزاده در تاریخ  88آبان  88نیز در یک دادگاه غیابی در کرمانشاه به  07ماه
حبس تعزیری محکوم شده بود.ما بازداشت بهنام ابراهیمزاده را محکوم می کنیم و خواستار
پایان دادن به ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری و اجتماعی هستیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری  ۸۶ -آذر ۶۹۳۱
* -اعتراض خود را به سرتاسر خوزستان و ایران می کشانیم!

میثم آلمهدی کارگر فوالد اهواز بعد از یک روز بازداشت آزاد شد

اعتصاب کارگران فوالد اهواز یکمین ماه خود را پشت سر گذاشته است و کارگران روزهاست
که به طور متوالی با حضور در خیابان ها و اجتماع در مراکز دولتی مطالبات خود را فریاد می
زنند .تالش مسئوالن استان و مقامات حکومتی که مجموعه ی گسترده ای از تهدید و
تطمیع و دروغ و وعده های بی پشتوانه است ،تاکنون نتوانسته است کارگران را از ادامه ی
اعتصاب خود منصرف کند .هر چه گذشته و اعتراضات تداوم یآفته است ،کارگران فوالد در
اعتصاب طوالنی خود آبدیده تر شده و شعارهای همه گیرتری را به میان آورده اند.
روز چهارشنبه این اعتصاب با حضور در خیابان های اهواز و اجتماع در مراکز دولتی ادامه
یافت .کارگران بیشتری به سخنرانی در جمع همکاران خود پرداختند و ضمن افشای وعده
های دروغ مسئولین حکومتی بر ادامه ی اعتصاب خود تا رسیدن به مطالباتشان تاکید
کردند .در سخنرانی های امروز سخنرانان در جمع کارگران ،بر این نکته به دفعات تاکید شد
که چنان چه مسئولین همچنان با بی تفاوتی نظاره گر این اعتراض باشند و گوش های خود
را بر روی مطالبات کارگران ببندند ،آن ها اعتصاب و اعتراض خود را به سراسر خوزستان و
ایران خواهند کشید و «قدرت کارگر» را به نمایش خواهند گذاشت .کارگران در سخنرانی
های خود به مسئولین تا روز دوشنبه فرصت دادند تا به خواست های آن ها پاسخ دهند.
کارگران معترض فوالد روز چهارشنبه در مقابل استانداری خوزستان ،سرپرستی بانک ملی
خوزستان ،فرمانداری شهر اهواز و روبروی دفتر نماینده آیتهللا خامنهای در استان
خوزستان ،بازار نادری اهواز تجمع کردند و در خیابان های شهر رژه رفتند.
تعدادی از کارگران معترض امروز نیز با پوشیدن کفن به خیابان ها آمده بودند .کارگران شعار
می دادند :کشور ما دزد خونه است توی جهان نمونه است ،مرگ بر مافیا ،همشهری
باغیرت ،حمایت حمایت ،نه تهدید نه زندان دیگر فایده ندارد ،کارگر میمیرد ،ذلت نمیپذیرد،
میایستیم ،میمیریم ،ذلت نمیپذیریم ،کارگر ایرانی اتحاد اتحاد!
همزمان با تجمعات روز جاری میثم آل مهدی ،یکی از نمایندگان کارگران معترض شرکت
فوالد اهواز که روز گذشته در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود،
آزاد شد و به جمع کارگران بازگشت.
حضور جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی در تجمع امروز کارگران فوالد در اهواز از جمله
وقایع بیست و پنجمین روز اعتراضات خیابانی بود کارگران بود .گفته شد جفعر پناهی برای
تهیه یک فیلم مستند از کارگران فوالد اهواز در این تجمع حضور یافته است.
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛نگذاریم دستمزدمان را بدزدند! /اگر مراقب نباشیم
مزد توافقی همه کشور را فرامیگیرد
به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز چهارشنبه ۸۶آذر ۳۱آمده است  :حسین حبیبی (عضو هیات مدیره
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور) در ارتباط با «مزد چندگانه» که در روزهای اخیر
خبرساز شده؛ با انتقاد از رویکرد برخی از نهادها و حامیان آنها در بلوکهای قدرت و ثروت
میگوید :افرادی قصد دارند در قالب شعارهای مردم فریب ،مانند ایجاد اشتغال و رفع بیکاری،
سطح دریافتی حداقل دستمزد را به پایینتر حد ممکن تنزل دهند و ادعایشان این است که

جوانان تمایل دارند کمتر از حداقل را بگیرند ولی بیکار نشوند؛ حتی گستاخانه میگویند نیروی
جویای کار حاضر است ماهیانه سیصدهزار تومان بگیرد!
وی با بیان اینکه این تفکر خطرناک که حداقل دستمزد؛ مانع از اشتغال است ،در حال فراگیر
شدن است و باید مراقب باشیم ،میافزاید :عدهای قصد دارند از مقابل هم قرار دادن بیکاران و
شاغالن به نفع خود ماهی بگیرند و زمینه را برای استثمار کارگران فراهم کنند.او خطاب به
حامیان این تفکر سواالتی را مطرح میکند :اگر مقرراتزدایی باعث رونق اشتغال میشود،
چرا با خروج کارگران کارگاههای زیر پنج نفر و زیر  ۶۱نفر از حمایتهای قانون کار ،اشتغال ایجاد
نشد؟ چرا با گسترش مناطق آزاد که کم مانده محلهها نیز تابع قانون مناطق آزاد شوند،
اشتغال ایجاد نشد؟ چرا با این همه اخراج و تعدیلهای فردی و فلهای بازهم بیکار داریم؟ چرا
با این پرداختهای کمتر از حداقل ،بیکاری کاهش نمییابد؟!حبیبی تاکید میکند :برخورداری
از ثروت و امکانات کشور حقی است همگانی .این یعنی عدالت اجتماعی .غفلت نکنیم که
داشتن شغل مناسب ،برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی رایگان ،برخورداری از امکانات
تحصیلی رایگان تا مقطع متوسطه و برخورداری از بیمه و خدمات رفاهی ،حقی است
همگانی .اگر اجازه دهیم امروز روستاییان و حاشیهنشینان را از حداقل دستمزد محروم کنند،
فردا نوبت به زنان سرپرست خانوار و معلوالن میرسد و بعد از آن میبینیم مزد چندگانه یا
همان مزد توافقی همه کشور را در برگرفته.
* -فوری فوری ؛ اسماعیل بخشی آزاد شد:

طبق خبر رسیده امروز چهارشنبه  ۸۶آذر ماه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه از
زندان آزاد شد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد .ما آزادی اسماعیل بخشی را به خانواده او و کارگران
ایران ومدافعان طبقه کارگر ایران تبریک می گوئیم.
کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه
@Sandika7tapehاز این طریق با ما تماس بگیرید .اخبار و گزارشات و نظرات خود را برای ما
ارسال کنید.
* -فراخوان پنجمین دور اعتصاب کامیونداران و رانندگان سنگین :
کامیونداران محترم
رانندگان کامیون و خودروهای سنگین ,همکاران و همدردان گرامی
اعتصاب  ۸۶روزه رانندگان و کامیونداران در مهر ماه امسال که شکوه آن جهانیان را وادار به
تحسین کرد با قول های داده شده مسئولین حکومتی مبنی بر رسیدگی به خواسته ها و
برآورده کردن برخی از خواسته ها پایان یافت  ,ولی متاسفانه هیچ یک از این خواسته ها تا
این تاریخ محقق نشده است و یکبار دیگر نشان داده شد که هیچ فردی در این حکومت
خودش را مسئول و پاسخگو به کامیونداران نمیداند و اراده ای هم برای حل مشکالت و
معضالت این قشر زحمتکش وجود ندارد.
لذا ما کامیونداران و رانندگان ناوگان سراسری حمل و نقل جاده ای ضمن گرامیداشت روز
 ۸۱آذر  ,روز جهانی حمل ونقل ,آنرا به عنوان سررسید خواسته های خودمان تلقی کرده و
اعالم میداریم در صورتی که تا این تاریخ به خواسته های مشروع و قانونی ما پاسخی داده

نشود  ,با اثبات اینکه همچنان اراده و ظرفیتی برای تحقق این خواسته ها وجود ندارد  ,از
این تاریخ وارد اعتصاب شده و تاریخ  ۶تا  ۶۱دی ماه  ۳۱را اعتصاب سراسری می نماییم.
و بعد از این تاریخ حق مشروع خودمان میدانیم که کام های بعدی را پر قدرت تر و با ظرفیت
باالتر در این جهت برداریم .ما ایمان داریم که پیروزی ما در اتحاد عمل و یکپارچگی ما
میباشد.
اتحادیه تشکل های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران
۳۱ / ۳ / ۸۶
* -فقر در ایران بیداد می کند :

کلیه فروشی دختران معصوم ایران
* -فقر عریان در ایران :

دیوار نویسی ها سخن می گویند .
* -این وضع الستیک کامیون است :

این وضعیت الستیک ماشین است راننده با این ماشین چکار میتونه بکنه این درد را کجا باید
فریاد زد آیا اصال فریاد رسی هست ؟؟ راهی غیر از اعتراض و اعتصاب برای ما نمانده است
* -جمعی از معلمان معترض امروز پنجشنبه  22آذر در برابر اداره کل همدان تجمع
کردند:

روی تراکت معترضین نوشته شده :چرا صداو سیما خواسته های عدالت طلبانه فرهنگیان
کشور را دربیست سال گذشته هیچگاه منعکس نکرده است
* -قطعنامه ی پایانی تجمع فرهنگیان همدان در اعتراض به رویکرد صدا و سیما در
تخریب وجهه معلمان:

معلمان ایران می پرسند ،اگر صدا و سیما مدعی است که از حق دانش آموزان دفاع می کند،
آیا از حق دانش آموزانی که در مدارس کپری درس می خوانند نیز دفاع کرده است؟
آیا از مدارس فرسوده و نا امن بودن فضای فیزیکی مدارس و از فقر امکانات آموزشی و کمک
آموزشی برای دفاع از حق دانش آموزان گزارش تهیه کرده است؟
آیا صدا و سیما صدها مورد اعتراض مسالمت آمیز و تجمع آرام جامعه ی فرهنگیان ایران در
سال های گذشته و امسال را برای برقراری عدالت به تصویر کشیده است؟
آیا صدا و سیما از ضرب و شتم معلمان در تجمعات صنفی آرام و مسالمت آمیز فرهنگیان
گزارش تهیه کرده است؟
این رسانه که چشم خود را بر همه ی این واقعیت ها بسته است چگونه است که ناگهان از
سر مسئولیت شناسی ،حامی دانش آموزی شده است که حتی تنبیه بدنی او اثبات نشده
است؟
* -نگاهی به دوران سخت زندگی کولبری کیوان کیوانفر کارشناس ارشد جغرافیا:

کیوان کیوانفر کارشناسی ارشد جغرافیا دارد اما شغل او کولبریست  .کیوان کیوانفر کولبر
مهندس یا مهندس کولبر ،سال  ۶۹۳۱کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری را از
دانشگاه پیام نور رشت میگیرد و به امید اینکه بعد از سربازی استخدام شود ،به خدمت
سربازی در کرمانشاه میرود که تا پاوه شهر جهان زیست او چندان فاصلهای نیست .بعد از
جشن فارغالتحصیلی کارشناسی ارشد از درد بیکاری و زندگی سخت کارگری پدر ،طعم تلخ
کولبری را در کوههای اورامانات پاوه در محور مرزی شویشه به روستای طویله اقلیم کردستان
عراق برای نخستین بار تجربه میکند؛ طعمی که به گفته کیوان هنوز تلخی آن چون بغض فرو
خفته ،گلوی او را میفشارد .هنگام مصاحبه «کاریا» پسر دو سالهاش از فرط درد سنگ دو
میلیمتری کلیه در آغوش پدر آرام و قرار ندارد و مدام چنگ به چهره شکسته استخوانی

مهندس کولبر میزند ،کیوان ،کایار را لختی آرام میکند و منقطع به روایت داستان تراژدی
کولبری میپردازد.
انتقاد کارکنان حفاری شمال از تاخیر در پرداخت دستمزدها /روابط عمومی شرکت:
جای نگرانی نیست:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در پنجشنبه  ۸۸آذر ۶۹۳۱آمده است  :کارکنان شرکت حفاری شمال
از عدم پرداخت دستمزد آبان ماه خود انتقاد دارند.این کارکنان میگویند :دستمزد بالغ بر سه
هزار کارگر شاغل در این شرکت هنوز پرداخت نشده است؛ همه کارگران ،چه کارگران
عملیاتی که روی سکوهای نفتی کار میکنند و چه کارکنان ستادی ،نگران این وضعیت
هستند.کارگران می گویند  :اکنون در روزهای پایانی آذر ماه به سر میبریم اما هنوز دستمزد
آبان ماه پرداخت نشده است.از قرار معلوم ،طلب تعدادی از پیمانکاران طرف قرارداد با این
شرکت که در اهواز مشغول به کار هستند نیز پرداخت نشده است.کارگران عملیاتی این
شرکت که در سکوهای اهواز مشغول به کار هستند ،میگویند :در هفته گذشته تجمع
صنفی برگزار کردیم و خواستار پرداخت دستمزدها شدیم اما هیچ جواب روشنی نگرفتیم.
* -فراخوان به تجمع بازنشستگان کرمانشاه:

زمان :چهارشنبه  ۸۲آذر ماه  /۳۱ساعت ۶۸-۶۱
#مکان  :اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه
جنب سازمان آموزش و پرورش
* -سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:اطهارات خانم زیالبی وکیل کارگران
بازداشتی هفتتپه در خصوص ازادی اسماعیل بخشی :
اسماعیل بخشی کارگر زندانی پس از یک ماه بازداشت با قید وثیقه  ۰۱۱میلیون تومانی آزاد
شد .
اسماعیل بخشی که در حین اعتصاب چند هفتهای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه که در
تاریخ  ۸۱آبانماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودپس از گذشت قریب به یک ماه
امروز چهارشنبه  ۸۶آذر ماه  ،آزاد شده است .

در همین رابطه ،فرزانه زیالبی ،وکیل کارگران شرکت هفتتپه ،با تائید خبر آزادی اسماعیل
بخشی اظهار داشت :پروندههای با عناوین اتهامی مختلف برای اسماعیل بخشی ،در طول
مدت بازداشت تشکیل شده که دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخالل در
نظم عمومی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش و نیز ،عنوان
اتهامی مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی در شعبه  ۶۹بازپرسی
دادسرای اهواز از آن جمله است .
وی افزود :با طی روند قضایی ،بعد از ظهر امروز بود که این کارگر زندانی با فک قرار بازداشت و
تودیع وثیقه  ۰۱۱میلیون تومانی آزاد شد .
ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه
@Sandika7tapeh
از این طریق با ما تماس بگیرید .اخبار و گزارشات و نظرات خود را برای ما ارسال کنید.
* -کاش این آگهی ها جعلی بود
کلیه فروشی معلمان نشانه اوج سرکوب معیشت جامعه است.

از دیروز این آگهی در فضای مجازی می چرخد و ما منتشر نکردیم و امیدوار و خوش خیال که
تکذیب شود و متاسفانه نشد.
پیش از انتشار دو دل بودیم که نکند جعلی باشد دوستان معلم زیادی تاکید کردند هستند
معلمانی که به مرز کلیه فروشی رسیده اند حتی اگر این آگهی جعلی باشد.
معلمان می گفتند گیریم این آگهی جعلی باشد آن همه آگهی روی دیوار بیمارستان امام
خمینی که اعضای بدن فروشی را عادی نموده است چه ؟ آنها هم جعلی هستند؟
* -حسن ایزدی مطرح کرد :دویست واحد تولیدی گیالن فاقد شورای اسالمی کار
هستند ۰۸ /درصد کارگران استان موفق به دریافت سهام عدالت نشدهاند
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در پنجشنبه  ۸۸آذر ۶۹۳۱آمده است  :حسن ایزدی ؛ دبیر اجرایی
خانه کارگر گیالن در حاشیه بازدید مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری گیالن با اشاره
به اینکه کارگران امنیت شغلی ندارند ،اظهار داشت :در حال حاضر حدود  ۳۱درصد از کارگران
ما با قراردادهای کوتاهمدت(موقت) در واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند.وی افزود:
خواسته ما از نمایندگان مجلس این است که امنیت شغلی را به کارگران برگردانند .مهمترین
خواسته ما حذف قراردادهای موقت از باالی سر کارگران است.ایزدی تصریح کرد :از نمایندگام
مجلس میخواهیم در بحث اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
پیگیریهای جدی و الزم را انجام دهند تا این طرح هرچه سریعتر به مرحله اجرایی برسد .دبیر
اجرایی خانه کارگر تشکیالت گیالن خواستار تخصیص سهام عدالت و طرح سبد کاال برای
جامعه کارگری شد و افزود :حدود  ۹۱تا  ۰۱درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی و  ۱۱درصد
کارگران استان هنوز موفق به دریافت سهام عدالت نشدهاند....
* -تجمع پنج شنبه  ۲۲آذر ۷۸خوزستان :

اعتصاب رانندگان سرویس های کارگران شرکت گروه ملی فوالد خوزستان ،در اعتراض به عدم
پرداخت  ۸ماه حقوق معوقه و.....
* -تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی :

به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز پنج شنبه  ۸۸آذرماه  ۳۱آمده است  :صبح امروز ( 88آذر ماه)
جمعی از کشاورزان شرق اصفهان در مسجد گلزار خوراسگان اصفهان جمع شدند .این
کشاورزان که به دلیل خشکسالیهای اخیر ،دچار مشکل شدهاند ،از مسئوالن میخواهند
که به مشکالت متعدد آنها رسیدگی کنند .این کشاورزان میگویند :خواستار احیای زایندهرود
هستیم چراکه زایندهرود منبع زندگی و حیات ماست و اگر قرار باشد اوضاع به شکل فعلی
ادامه پیدا کند ،در آیندهای نزدیک دچار مشکل اساسی خواهیم شد.
* -تجمع جوانان بیکار در ورودی کارخانه مس سرچشمه شهر رفسنجان :

به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز پنج شنبه  ۸۸آذرماه  ۳۱آمده است  :جمعی از جوانان جویای کار
رفسنجانی مقابل مجتمع مس سرچشمه تجمع کردند.این جوانان نسبت به بهکارگیری
نیروهای غیربومی در مس سرچشمه اعتراض دارند و میگویند :اولویت اشتغال در صنایع
بزرگ مثل مس سرچشمه ،بایستی جونان بومی محلی باشند .در شرایطی که ما در
رفسنجان ،جوان بیکار داریم ،چرا از نیروهای غیربومی برای اشتغال در مس سرچشمه
استفاده میشود؟ جوانان رفسنجان خواستار اجرای طرحی هستند که در آن ،بومیها برای
اشتغال در صنایع محلی ،دارای اولویت باشند .آنها معتقدند تا زمانی که مردم محلی
آلودگیهای زیست محیطی صنایع را تحمل میکنند ،باید در استخدام ،سهمیه خاص داشته
باشند.

* -بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیالن در دفاع از حقوق بازنشستگان و پشتیبانی
از تجمع اعتراضی  ۲۰آذر در مقابل استانداری گیالن:
گرانی سرسام آور  ،درآمد اندک و نامتجانس با تورم افسارگسیخته ،زندگی سخت
بازنشستگان آموزش و پرورش را هر دم سخت تر  ،رنجورتر و سهمناک تر می کند!
بازنشستگان باور نمی کنند که مسئولین توان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را نداشته
باشند!
باور نمی کنند که مسئولین توان افزایش حقوق بازنشستگان تا سطح خط فقر را نداشته
باشند!
باور نمی کنند که مسئولین توان این را نداشته باشند که بازنشستگان را زیر پوشش بیمه
درمانی کارآمد قرار دهند!
چرا که دردمندانه شاهدند از بودجه بیت المال میلیارد ها تومان به مؤسساتی اختصاص می
دهند که هیچ دردی از مردم را دوا نمی کنند و نیز در جاهایی هزینه می شود که هیچ عایدی
برای منافع ملی ندارد و این خلیفه بخشی از منابع ملی بدون اذن و رضایت ملت همواره مورد
اعتراض بازنشستگان بوده و هست!
ملت از پرداخت حقوق های نجومی آگاه است .از همین رو برایش قابل درک نیست چرا
دولتمردان در برابر رنج و شکنجشان دمی برای قدمی نمی گشاید!
ملت می بیند مسئولین میلیارد ها تومان به سپرده گذارانی که سپرده هایشان توسط
صاحبان بانک ها و مؤسسات خصوصی به غارت رفته پرداخت کرده اند بی آنکه هیچ یک از این
غارتگران را محاکمه و اموال شان را مصادره کنند.
با عنایت به مطالب عنوان شده
کانون صنفی فرهنگیان گیالن که با هدف دفاع از حقوق فرهنگیان تشکیل شده تجمع
فرهنگیان عزیز بازنشسته در روز چهارشنبه  ۳۱/۱۳/۸۲در مقابل استانداری گیالن را بر حق
دانسته و از خواسته های این عزیزان که چیزی جز برخورداری از حقوق قانونی شان نیست
پشتیبانی می کند.
کانون صنفی فرهنگیان گیالن
* -تجمع غارتشدگان موسسه غارتگر کاسپین در کرمان:
روز پنجشنبه ۸۸آذر ۳۱غارتشدگان موسسه_غارتگر_کاسپین در کرمان تجمع اعتراضی برگزار
کردند .آنها شعار می دادند :
ایرانی به پاخیز از جا کن ریشه ظلم و غارت
فریاد یا محمد ا نمیرسند به داد ما
پولهای ملت کجاست /نه محکمه نه دادخواست
این سیف خائن اعدام باید گردد  /محکمه عدالت اجرا باید گردد
* -دفاع فرهنگیان کرمانشاهی از معلمان دربند:

دفاع معلمان کرمانشاه از معلمان زندانی وکسانی که برای آزادی آنها با بزرگواری و وشجاعت

تالش میکنند(.ازجمله آقای حمیدرحمتی که اخیرا در آموزش وپرورش شهرستان شهرضای
اصفهان دراعتراض به زندانی کردن فعاالن صنفی فرهنگی،تحصن کردند)  ،امروز  81آذر  11روز
از بازداشت غیرقانونی محمدرضا رمضانزاده و امید شاه محمدی می گذرد.
* -سرکوب معیشت معلمان و بازنشستگان از حمیده منوچهری  /فرهنگی :
گر چه خبر فروش اعضای بدن انسان در ایران خبر تازه ای نیست ،وروزانه شاهد درج انواع
آگهی های خرید وفروش کلیه ،قرنیه ودیگر اعضای بدن بر در و دیوارهای بیمارستانها و شبکه
های اجتماعی تلگرام و....هستیم ،این روند به امری عادی در روابط اجتماعی جامعه بخصوص
ذینفعان وبیماران تبدیل گشته است.
کافی است سری به خیابان فرهنگ حسینی تهران بزنی و شاهد هزاران آگهی فروش کلیه
باشی ،بسیارند هموطنانی که صدای خرد شدن استخوانهایشان الی چرخ معیشت گوش هر
رهگذری را کر خواهد کرد.
گویی دراین میان حاکمان وحافظان سرمایه گوش ناشنوایشان حاضر به پذیرش سیگنالهای
دردمندانه فرودستان نیست ،که نیازهای شدید مالی آنهارا ناگزیر به فروش اعضای خود کرده
است،
و بر این باورند که سهم آنها از سفره انقالب ،فقر ،تبعیض ،نابرابری ،گورخوابی ،اعتیاد و
فروختن اعضای بدنشان است .
در این ساختار معیوب اما مزدبگیران ،کارگران ،معلمان و بازنشستگان نیز ازاین قاعده مستثنی
نخواهند بود.
معلمانی که  ۹۱سال از بهترین سالهای زندگی را صرف تعلیم و تربیت کودکان این ملت کرده
اند ،با هزاران امید و آرزو که هیچگاه تحقق پیدا نکرد ،بازنشسته می شوند.
جای بسی تاسف است! بازنشسته فرهنگی به دلیل ستمی که فرادستان حکومتی بر
معیشت او و خانواده اش روا داشته اند ،وبرای تامین نیازهای زندگی ،مشکالت فروان مالی و
اقساط معوقه بانکی ناگزیر است ،اعضای بدنش را درازای مبلغی ناچیز به حراج بگذارد.
نکته قابل تامل در این جستار این است که فرد بازنشسته به دلیل تحلیل رفتن قوای
جسمانی و ضعیف شدن بافتها و اندامهای بدنش ،به جای اقدام درجهت حفظ سالمتی و
کوشش برای جسمی که درطول دوران خدمت آسیب دیده است ،باید دراندیشه فروش آن
باشد  ،چون راهی برایش نمانده است ،عمری را به امید تغییر وبهبود معیشت دلخوش به
وعده هاو دروغ گویی مسولین امر به سر برد ،اما آنچه که بهبود یافت سازو کار و ترفندهای
کاربدستان و سلبریتی های اختالسگران وباندهای رانت درون حاکمیت بود ،برای تاراج منابع و
سرمایه های ملت ،ازجمله صندوق ذخیره فرهنگیان تنها یکی از آنهاست.
در سرکوب هدفمند معیشت معلمان و بازنشستگان فرهیخته ،مسافرت ،رفاه و منزلت جای
خودرا به تنگدستی ،فقر مطلق و فروش کلیه عوض کرده است.
مسولیت این وضعیت بوجود آمده برای بازنشستگانی که به سبب حجم انبوه مشکالت
معیشتی ،ناگزیر به حراج اعضای بدن خویش هستند ،حاکمیتی است که هرروز بیشتر از
پیش زندگی و سفره معلمان و بازنشستگان را نشانه رفته است
شرم کنید از آینده ای که برای ما بازنشستگان رقم زدید.
* -وحید صیادی نصیری؛ بابی ساندزی دیگر در ایران:

مراسم خاکسپاری وحید صیادی نصیری ،زندانی سیاسی امروز جمعه  81آذرماه ،با حضور
جمعی از فعاالن سیاسی و مدنی و دوستان و آشنایان وی در بهشت سکینه قم برگزار شد.
وحید صیادی نصیری که در زندان لنگرود قم به سر میبرد ،روز چهارشنبه  80آذرماه در پی
اعتصاب غذای  ۱۱روزه و عدم رسیدگی پزشکی در بیمارستان بهشتی این شهر جان باخت.
* -قاضیپور در گفتوگو با ایلنا؛ما مخالف هرگونه اصالح قانون کار به نفع کارفرما
هستیم ،همچنین مخالف جدی با مزد منطقه ای موافق و با مزد توافقی مخالف
است:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز جمعه  ۸۹آذر ۳۱آمده است  :نادر قاضیپور (نماینده حوزه انتخابیه
ارومیه ،نایب رییس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) در رابطه با
موضوع مزد توافقی که زمزمه ارائه طرح آن در مجلس ،این روزها به گوش میرسد ،گفت :هم
در این دولت و هم در دولت گذشته ،الیحه اصالحیه قانون کار را به مجلس ارائه کردند اما ما
هربار جلوی تصویب آن را گرفتیم .وی تصریح کرد :ما مخالف جدی هرگونه اصالح قانون کار به
نفع کارفرما هستیم بلکه به سهجانبهگرایی واقعی (متشکل از کارفرما ،کارگر ،دولت)
معتقدیم ...نماینده مردم ارومیه تاکید کرد :ما در فراکسیون کارگری نخواهیم گذاشت که خون
کارگر را در شیشه بکنند .قاضیپور در خصوص مزد منطقهای گفت :ما با این مساله موافق
هستیم .باید شرایط هزینه زندگی در هر منطقه در نظر گرفته شود .برای مثال ،در تهران یک
کارگر چقدر باید دریافت کند تا از پس هزینه مسکنش برآید .از همین رو ،ما با مزد منطقهای
موافق هستیم تا کارگران به واسطه آن ،افزایش دستمزد داشته باشند .بهعالوه ،ما با
پرداخت کمتر از دستمزد ابالغی صددرصد مخالف هستیم . .
* -سریال فجایع در زندان ها پایان ندارد/روایت های مرگ معصومانه بی نام ها در
پس دیوارهای بلند ظلم:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :در حالی که مقامات دروغگو و فریبکار قضایی
همزمان با به خاک سپاری وحید صیادی نصیری مرگ این زندانی عقیدتی به واسطه سیاست
های تبهکارانه شان در بی پاسخ گذاشتن خواست او در انتقال از زندان قم به زندان اوین را
تکذیب می کنند ،جانباختن معصومانه این زندانی فضایی برای طرح روایت هایی مشابه از
مرگ های معصومانه در زندان ها فراهم آورده است .
علیرضا روشن در توئیتر نوشته« :روز گذشته یکی از زندانیان جرائم عادی به نام اسکندر بدرلو
فرزند براتعلی به دلیل سرماخوردگی و عفونت ریه و عدم رسیدگی پزشکی در زندان فشافویه
مرد .اسکندر  ۸۱ساله بود».
در پاسخ به آقای «روشن» کاربری به نام «بردیا موسوی» در توئیتر نوشت «:اسمش شهاب
بود و کمتر از  ۹۱داشت .به خاطر فروش مشروب زندانی بود .یک شب دچار تنگی نفس شد.
انقدر برای اعزامش به بیمارستان ،دیر کردند تا جلوی چشم ما از دنیا رفت.پارسال مهر ۳۱
بود ،زندان الکان رشت»
* -تجربه زندان ؛تجربه نا گوار ،اعتصاب غذای مرحوم وحید صیادی نصیری در سکوت
خبری:
محمد خاکساری (مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلم ،یکی از
موسسان کانون صنفی معلمان)

بررسی سکوت خبری اعتصاب غذای مرحوم وحید صیادی نصیری فعال مدنی قم ،تجربه ای
است .برای زندانیان مدنی و معلمان است.در اخبار رسانه ها امده است .وحید صیادی نصیری
فعال مدنی در زندان قم به علت اعتصاب غذا فوت کرد .متاسفانه خبر اعتصاب غذای مرحوم
صیادی در سکوت خبری بود.در رسانه های داخلی و خارجی خبر اعتصاب غذای صیادی کمتر
دیده شد .ولی در اخبار رسانه ها اعتصاب غذای سایرزندانیان مدنی در رسانه دیده می شود.
برداشت خود را در مورد مرگ مظلومانه مرحوم صیادی نصیری عرض می کنم .تجربه ای
باشد.برای معلمان زندانی که خانواده های آنها اجازه نمی دهند .که خبر دستگیری یا
بازداشت فعاالن مدنی رسانه ای شود.دلیل سکوت خبری اعتصاب غذای صیادی دالیل
مختلفی دارد.
1احتمال زیاد فشار نهاد های امنیتی بر خانواده مرحوم صیادی موجب شده است .خانوادهها آنها ترسیده باشند.
خبر اعتصاب غذای صیادی را رسانه ای نکردند .از خبری که خواهر مرحوم صیادی در رسانه
داده است .این مورد را مشخص می کند.نهاد های امنیتی از خانواده صیادی خواسته شده
است.در مراسم خاکسپاری شعار علیه حاکمیت داده نشود.از آنها خواسته شده است .
مراسم خاکسپاری مرحوم صیادی در سکوت انجام شود.
2نهاد های امنیتی به خانواده هایزندانی و اعتصاب غذا کننده  ،وعد های دروغ می دهند .که اگر اعتصاب غذای فعاالن مدنی
زندانی یا بازداشت شده را رسانه ای نکنند .نسبت به جرم متهم تخفیف داده می شود.
متاسفانه اکثر خانواده های زندانی فریب این ترفند نهاد های امنیتی را می شوند.در میان
همکاران معلم بنده فراوان مورد باال را مشاهده کرده ام.اینجانب هرچه به خانواده های
بازداشتی می گفتم " فریب نهاد های امنیتی برای رسانه ای نکردن همکاران بازداشتی را
نخورید .اکثرا خانواده ها گوش نمی دادند".
سکوت خبری اعتصاب مرحوم صیادی تجربه ای است .برای معلمان بازداشتی در آینده  ،که
فریب ترفند نهاد های امنیتی را در مورد ترفند باال را نخورند.بازداشت همکاران معلم را رسانه
ای کنند.
3فوت زندانی بر اثر اعتصاب غذا در زندان در مجامع بین المللی هزینه سنگین برای حاکمیتدارد.به همین جهت نهاد های امنیتی با ترفند های مختلف می خواهند زندانی دست از
اعتصاب غذا بکشد.در آینده عواقب فوت مرحوم وحید صیادی نصیری را در مجامع بین المللی
خواهید دید .فشار هایی بر حاکمیت به خاطر فوت صیادی به علت اعتصاب غذا خواهد امد .به
همین علت است .دادستان قم مرتب پیام می دهد.
علت فوت صیادی اعتصاب غذا نبوده است .
4ممکن است  .مرحوم وحید صیادی نصیری برای جناح های سیاسی داخلی و خارجیشخصیت مهمی نبوده است.
به همین جهت اعتصاب غذای مرحوم صیادی در سکوت خبری بوده است.
جمع بندی ؛ خانواده های بازداشتی و زندانی و اعتصاب کننده زندانیان مراقب باشند.فریب
ترفند های نهاد های امنیتی را نخورند.
دوم تشکل های صنفی فرهنگیان و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان بدون
توجه به فشار نهاد های امنیتی به خانواده های بازداشتی ها و زندانیان وظیفه صنفی خود را
انجام دهند .
سوم بطور گسترده بازداشت و زندانی کردن معلمان رسانه ای شود .و به نهاد های حقوق

بشری ،اطالع داده شود.
* -فراخوان تجمع بزرگ پیشگسوتان در یزد :

تجمع بزرگ پیشکسوتان فرهنگی همراه با خانواده در استان یزد
زمان  :روز پنجشنبه /88آذر 88ساعت 0111صبح
مکان خیابان مطهری پارک علم و فناوری دفتر مجمع نمایندگان
پیشکسوتان پیشرو یزد
* -طرح بیگاری کشی از  5هزار دانش آموخته دانشگاهی در سطح استان
خوزستان:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :در حالی تحریم های اقتصادی و سقوط قیمت
پول ،وضع بیکاری ناشی از رکود عمیق تورمی را بدتر کرده و بیش از یک و نیم میلیون نفر تنها
در دو صنعت مرغداری و قطعه سازی در معرض اخراج هستند؛ به جای نجات اشتغال موجود و
سرمایه گذاری همه جانبه برای نجات صنایع بحران زده؛دولت روحانی همچنان برای بهره
کشی نیروی کار رایگان دانش آموخته گان به قیمت درهم شکستن قدرت چانه زنی نیروی کار
حساب باز کرده و دنبال بیگاری کشی زیر پوشش طرح کارورزی است .مهرعلیزاده قائم مقام
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفته« :دولت به
ما اجازه داده است در خوزستان  ۱۱۱۱نفر فارغالتحصیالن دانشگاهی را برای مدت  ۱ماه در
ادارات و سازمانها به کار گیریم در بودجه سنواتی  ۳۱و  ۳۱در برنامه پنج ساله ششم طرح
های بردگی نیروی کار نظیر «طرح کارورزی» و باصطالح« آموزش در محیط کار» پیش بینی
شده است
* -نامه زندانیان سیاسی زندان شیراز در واکنش به جان باختن وحید صیادی
نصیری؛ از پا نخواهیم نشست:
وحید صیادی نصیری ،زندانی سیاسی که در زندان لنگرود قم به سر میبرد ،روز چهارشنبه
 ۸۶آذرماه در پی اعتصاب غذای  ۱۱روزه و عدم رسیدگی پزشکی در بیمارستان بهشتی این
شهر جان باخت .جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادلآباد شیراز نامهای
سرگشاده در واکنش به جان باختن این زندانی سیاسی نوشتهاند.
به نام ایرانزمین
و دگرباره در تاریکی شوم و بیعدالتیهایی که پایانی ندارد یک تن دیگر از هممیهنان خویش
را از دست دادیم و دگربار میهنمان ایران داغدار شد؛ که این داغداری سالهاست بر سر
میهنمان سایه افکنده است.
وحید صیادی نصیری ،برادر آزادیخواه و مبارز ما ،بیهراس از زندان ،زنجیر ،شکنجه و
خودکشی شدن با دستانی بسته و شکمی گرسنه در اعتصاب جان سپرد.
از همینجا ما زندانیان سیاسی در بند  ۶۰امنیتی (واحد  )۶زندان عادلآباد شیراز در مقابل
بیعدالتیهای حاکم بر جامعه و برادران مبارزمان سکوت نخواهیم کرد و همبستگی خود را
اعالم میکنیم.

از اینجا از دل تاریک این زندان میشکنیم سکوت خود را تا بانگ زنیم “مرگ ما پر قو نیست،
گران است سنگین”.
امروز همه ما به باور این شعار رسیدیم که اگر یکی نشویم ،یکییکی خواهیم مرد .مردم
ایرانزمین بیایید دست در دست هم متحد فارغ از هرگونه تفکر ،آیین ،نژاد و گرایش سیاسی
صدای وحید و تمام آزادیخواهان و مبارزان این مرز و بوم شویم.
امید روزی که سرزمین نیاکانمان ،ایران آباد و آزاد و یکپارچه و متحد در پرتو خورشید آزادی
باشد.
امضاکنندگان :مجید عزیزی ،حسین فرخپور ،عظیم خاکسار ،امید کرمی ،بیژن رضایی ،حسین
سپنتا
زندان عادلآباد شیراز  ۸۹ -آذر ۶۹۳۱

