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جمعه به جمعه  ،نو به نو !
یادداشت هفته از :امیر جواهری لنگرودی ،پیرامون  :وارسی کارگران بخش های محتلف شهرداری
ها و دشواری های حقوق های عقب مانده آنان طی هفته
کارگران شهرداری ها و دشواری های حقوق های عقب مانده سطوح مختلف این بخش از خدمات کشور!

سرانجام در برابر حدت اخبار مربوط به دشواری وضعیت کارگران شهرداری ها در شبکه های مجازی  ،خبر گزاری
کارایران  -ایلنا  ،گزارش میدانی خانم مریم وحیدیان را درتاریخ پنجشنبه ۱۱بهمن  ۱۹۳۱انتشارداده است .دراین

گزارش کارگران شهرداری را طی ماههای گذشته در دستکم ده شهر یعنی شهرهای نیشابور ،شوشتر ،شادگان،
دزفول ،آبادان ،بندرامام ،مریوان ،آبژدان اندیکا ،حمیدیه و اللی (خوزستان) ودرعین حال کارگران شهرداری
کورائیم  ،زرآباد (سیستان) و سی سخت (کهگیلویه و بویراحمد) اخیراً نسبت به عدم پرداخت دو تا هفت ماه
دستمزدشان تجمعات اعتراضی برپا داشتند .به این مجموعه باید تحرکات کارگران شهرداری ها درسطوح مختلف طی
روزهای گذشته ،برپایه روزشمار کارگری هفته را ردیف کرد .از جمله :
* -تجمع سریالی شهر مریوان  ،طی روزهای متوالی کارگران شهرداری از واحدهای عمران ،فضای سبز ،تنظیف و
همچنین کارمندان بخش اداری و آتش نشانی دست به اعتصاب زده اند  .کارگران شهرداری مریوان می گویند  :شهر ما
نیز به مثابه دیگر شهرداری ها ؛ ناتوان از پرداخت دستمزد کارگران است  .در این رابطه و در پی اعتصاب کارگران
شهردار مریوان  ،به ناچار انباشت زباله هر لحظه در سطح شهر بیشتر می شود.
* -روز یکشنبه هفتم بهمن ماه برای دومین روز متوالی ،کارگران بخش خدمات شهری و انباشت زباله ها ی شهرداری
سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ،دراعتصاب هستند واز جمع آوری زباله ها از سطح شهر خودداری
کردند .شهرسروآباد دارای پنج هزار نفر جمعیت است و شهرداری آن  ۴۴کارگردر بخش های مختلف دارد.شهرستان
سروآباد با ۲بخش مرکزی و هورامان با بیش از  ۰۵هزار نفر جمعیت در فاصله ۰۹کیلومتری از غرب سنندج مرکز
استان کردستان واقع شده و  ۴۲کیلومتر مرز با کشور عراق دارد.
* -تجمع کارگران شهرداری بروجرد در دهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت  ۳ماه حقوق معوقه خود،
مقابل فرمانداری لرستان اعتراض کردند.
* -کارگران شهرداری زرآباد واقع در شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان در تماس با ایلنا از  ۱ماه
مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.این کارگران که در بخشهای مختلف خدماتی و فضای سبز مشغول به کار
هستند ،میگویند ۱ :ماه معوقات مزدی دارند و سایر مزایای مزدی آنها نیز از سه سال پیش پرداخت نشده است.
* -کارگران مجموعه شهرداری سی سخت به خبرنگار ایلنا گفتند :بخش زیادی از مطالبات مزدی کارگران مجموعه
شهرداری سی سخت تقریبا از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا آبان ماه پرداخت شده و در حال حاضر دو ماه معوقات
مزدی (آذر و دی ماه) طلب دارند.یکی از کارگران با بیان اینکه شهرداری سی سخت به دلیل مشکالت و نداشتن منابع
مالی کافی حدودا هفت ماه از دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را به تاخیر انداخته بود.
خبرنگارایلنا خانم وحیدیان گزارشش را با عنوان  « :در شهرداری ها چه می گذرد؟ /سفره خالی کارگران و سفره های
رنگین پیمانکاران»  ،بازتاب داده است  .خواندن گزارش این پرسش را در ذهن خواننده تداعی می نماید  :اساسا
پیمانکاران شهرداری ها چه کسانی اند ؟ و چگونه این بخش خدماتی را در سراسر جغرافیای ایران در دست خود دارند
و به هر شکل و شمایلی که خود بخواهند ،دستگیره را می چرخانند؟! اساسا این ها از طریق شرایط الزم مناقصه برای
این مهم انتخاب می شوند یا ب ه شیوه واسط گری و سلسله مراتب فامیلی و خویشاوندی  ،انتخاب پیمانکار گزین می
گردند؟
روشن است که جماعت پیمانکاران شهرداری ها ،عمدتا عوامل خودی اند  .مرکب ازفرزندان ژن های برتر  ،فرزندان
آیت هللا های ماهی خوار  -شکر خوار  -چایی خوار و زمین خوار و آقازاده ها و مافیای سپاه پاسدران و بسیج اند که در
ترکیب پیمانکاران تعریف می گردند .دراین حرفه واسطه گری نیروی انسانی تحت عنوان برون سپاری در شهرداری
ها مدت طوالنی است که کلید خورده و فراگیر شده است  .از اینرو نیروی کارشهرداری ها به جای قرارداد مستقیم با
خود شهرداری ها ،بدون قاعده استخدام به شکل یک طرف قرارداد با پیمانکاران در هر واحد شهری ،مورد معامله قرار
می گیرند .ازاینرو شهرداری ها طی قرار دادی با این و آن پیمانکار  ،اساسا رابطه کاری خود را با بخش های اصلی
نیروی کار کارگران قطع می نمایند و آنان را به پیمانکاران طرف قرار داد خود می سپارند وخود را در مقابل هر سطح
از مشکالت کارگران  ،پاسخ گوی هیچ سطح از گرفتاری های امنیت شغلی کارگران نمی شناسند .شهرداری ها موظفند
که از پیمانکاران تضمین های مالی الزم را در قبال باز پرداخت حقوق به موقع کارگران را بگیرند و چنانچه پیمانکاری
به هر دلیلی زیر بار تعهد خود نرفت  ،قرار داد پیمانکاری را فسخ و حمایت از کارگران را خود بعهده گیرند.
این درحالیستکه کارگران شهرداری که کار مستمر انجام می دهند نباید واسطه قرارداد کاری تعریف گردند بلکه بعنوان
نیروی دائمی و استخدامی باید به خدمت خود شهرداری ها گرفته شوند .متاسفانه آنچه به چشم می آید درعوض تا میزان
 ۳۹درصد کارگران شهرداری ها توسط شرکت های پیمانی و با انواع قرار داد ها به خدمت کاری در سطوح مختلف
گرفته می شوند.

نکته قابل توجه در مختصات این ارزیابی بدین جا منتهی می گردد که شرکت ها یا پیمانکاران ،تنها به جذب نیروی
انسانی مورد قرار داد خود و کار آنان نگاه می کنند  .کمترین هزینه ای از بابت سرمایه اولیه و هزینه های مواد خام و
ابزار آالت نمی پردازند اما نقش وسیعی در گردش مالی شهرداری ها بازی می کنند و نفوذ و نقش تعیین کننده ای گاها
در مناطق شهرداری ها پیدا می کنند .در این معادله برای ارزان سازی نیروی کار همواره اخراج کارگران بر پایه
سطوح قرار داد ها و عدم تمدید قرار داد در این و آن شهر خود را نشان می دهد .پیمانکار هیچ وحشتی از اخراج
کارگران طرق قرار داد خود ندارد چرا که همواره نیروی قابل شمارشی برای پر کردن جای خالی کارگران اخراجی در
صف کار قرار دارند .
اگر سطح وسیع اعتراضات کارگران شهرداری ها را طی ماههای گذشته به اینسو مورد مطالعه قرار بدهیم  .رد هیچ
نقطه ای دیده نشده که شهرداری بعنوان کارفرما اصلی در برابر اعتصاب  ،اعتراض و سفره خالی پهن کردن کارگران
 ،کوچکترین برخورد با پیمانکار یا لغو قرار داد خود با آنها را پیش بکشد بلکه همواره در همراهی با پیمانکاران در
برابر کارگران معترض ظاهر می گردند .هیچگاه شهرداری تکلیف خود را در برابر تخلف آشکار پیمانکاران در عئدم
پرداخت به موقع حقوق کارگران روشن نمی سازند بلکه همیشه در برابر کارگران صف می کشند تا پیمانکار همچنان
فربه باقی بماند.
این در حالیستکه طبق همین قانون کارکذایی  ،شهرداری بعنوان کارفرمایی اصلی  ،موظف است بدهی کارگران را
برابر رای مراجع قانونی از محل قرار داد خود و مطالبات پیمانکاراز شهرداری  ،پرداخت نماید  .بعبارتی چنانچه به
هر دلیلی پیمانکار نتواند حقوق کارگران را بدهد ،وظیفه کارفرمای مادراست که حقوق کارگران را پرداخت کند .در
اینگونه مواقع این خود شهرداری است که باید حقوق معوقه  ،پاداش و اضافه کاری کارگر را بپردازد  .در اینگونه
مواقع این مهندسین ناظراند که باید در برابر کار صورت گرفته کارگران  ،به پیمانکار اخطار نمایند که طلب کارگران
را به موقع بپردازند  .ولی انگار ریش و قیچی نه دست شهردار و نه مهندس ناظر بلکه خود پیمانکاراست تا کالبد بیجان
کارگر را به هر جهتی که خود بخواهد بکشد.
در این رابطه از جانب یکی از مسئولین شهری به نام محمد مهدی تندگویان (عضو دوره چهارم شورای شهر تهران)،
گفته شده است  «:هزینههای شهرداریها با برونسپاری قراردادهای حجمی اتفاقا ً کاهش نداشته است .در مورد
شهرداریها الاقل این محرز است که پروژههای شهری با هزینه  ۲تا  ۹برابری تمام میشود ».او در ادامه میگوید« :
شهرداریها نیز همچون دولت مدتهاست که به صورت مستقیم با نیروی کار قرارداد نمیبندد و در مجموعه
شهرداریها نیز بخشی از پرسنل مورد نیاز خدمات یا بخشهای اداری را به صورت پیمانکاری از طریق چند پیمانکار
تامین میکنند .ی ک قرارداد کلی و ثابت در شهرداری با پیمانکاران وجود دارد و آنها نیز براساس نیاز شهرداری خدمات
را پوشش میدهند ».او تاکید دارد « :عدم نظارت بر پیمانکاریها سبب شده تا گاهاً شاهد ارائه لیستهایی از سوی
پیمانکاران به شهرداریها باشیم که بیش از تعداد نیروی انسانی واقعیای بوده که بهکار گرفته و در هزینههای
شهرداریها لحاظ شده است .سالها است که پایش بر پیمانکاریهای مطرح میشود اما در عمل اتفاقی نمیافتد .عمالً
ندیدیم که ساماندهی در بحث منابع انسانی یا کاهش هزینهها در اثر قرارهای پیمانکاری اتفاق بیفتد ».او ادامه می دهد :
« هیچ دستگاهی با پیمانکاران متخلف برخورد نمی کند  ...،یک دیوان محاسبات شهری الزم است تا به این مسائل
رسیدگی کند .برای پیمانکاران و بدنه شهرداری هیچ سازوکار نظارتی وجود ندارد ... .موضوع این است که در
شهرداری باید به این سمت برویم که خارج از شرایط مناقصهای برگزار نشود .لیست مناسب از پیمانکاران شهری به
دست بیاید و براساس و مبنای استاندارد وارد انجام مناقصات شوند .مثل کاری که وزارت نفت انجام میدهد .با نظارت
پیمانکار انتخاب میشود .در شهرداریها حدود  ۰۹درصد از قراردادها خارج از استانداردها واگذار میشوند که باعث
رانت میشود .روش انتخاب پیمانکار برای پروژهها دارای مشکل است )۱( ».روشن است وقتی هیچ طرح و نقشه ای
برای حذف این واسطه ها و بر هم زدن چرخه وجودی پیمانکاران ها و شرکت های پیمانی نیست و بحران و فالکت
افتصادی سر تا پای نظام از فراگرفته است  .تا وجوه برشمردن موانع تشکل یابی خود کارگران شهرداری بر سر
وصول به موقع دستمزد ها در این شرایط تعیین کننده است .
توجه به این نکته مهم است  ،و آن اینکه امروزه با عمومیت یافتن حقوق های معوقه در سطح شهرداری های مختلف از
دیگر بخش ها ،آنرا سرآمد بخش های خبری بدل نموده است  .به همین نسبت بحث سازمانیابی و تفوق بر پراکندگی آنان
نیز ادامه پیدا می کند .
آنچه در بحث مربوط به الیه های کارکنان و کارگران شهرداری ها بعنوان موانع تشکل یابی عمل می کند ،در مرحله
اول عبارتند ازپراکندگی نیروی آنان  ،عدم برخورداری یا برخورداری بسیار محدود از وسایل ارتباطی جدید برای
تبادل اخبار و انتقال تجربه و از همه مهمتر پذیرش کار با دستمزد پائین و عدم تضمین کاری بعد از پایان قراردادها در
برابر صف عظیم بیکاران در بین الیه های مختلف کارگران خاصه کارگران خارجی تبار شهرداری ها عمل می کند.
بدین معنی که کارگرانی که برای شرکتهای پیمانی مربوط به شهرداری ها کارمی کنند ،بدلیل نداشتن امنیت شغلی از
زاویه نگرانی اینکه مبادا فردا ،بیکارشوند ،به شرایط تحمیلی این شرکتها تن می دهند و هر سطح دستمزد پائین و

شرایط نامناسب کار را می پذیرند .از اینرو باید همه این موانع را باز شناخت و برای برچیدن شرکت های پیمانکاری
اقدام توامانی در سطح ملی مبادرت ورزید و خود شهرداری ها را نسبت به بازپرداخت حقوق های معوقه کارگران
موظف نمود .
( ( - )۱مقاله یاد شده  ،خبرگزاری کار ایران  ،پنجشنبه ۱۱بهمن )۱۹۳۱
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 سال۲۹۳۱
https://drive.google.com/drive/my-drive
آرشیو روزشمار کارگری هفته سال ۲۹۳۶
https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk
*******
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روزشمار کارگری هفته 8
* -رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد :

به گزارش خبرگزاری ایرنا در تاریخ جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :دادستان کل کشور
گفت :گزارشهایی درباره عملکرد رئیس سازمان خصوصی سازی بوده که باعث شده یک
پرونده ای تشکیل شود و بعد هم ممنوع الخروج شدن این فرد به علت این است که به هر
حال اگر حقوقی از عامه مردم متصور باشد ،باید این حقوق ضایع نشود .محمدجعفر منتظری
عصر پنجشنبه در حاشیه همایش دادستانهای کل کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد :این
بحث (ممنوع الخروجی آقای پوری حسینی) را نمی دانم چه کسی منتشر کرده اما این
بحث را نباید قبل از اینکه پرونده تشکیل بشود و افراد تحت تعقیب رسمی قرار بگیرند،
منتشر شود اما به هر حال منتشر شده .بله به خاطر اینکه یکسری مسائل درباره ایشان
مطرح شده بوده و اکنون ممنوع الخروج است تا رسیدگی شود.
* -خط فقر در تهران ماهانه  ۷.۲میلیون تومان است:
برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
حاکی است :متوسط انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴

نفر رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون( )٣۶۳ریال ماهیانه حدود  ٣۰میلیون ریال
است .
خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال  ۷۹ماهیانه  ۳۹میلیون ریال
و سالیانه حدود  ٣۳۰میلیون ریال برآورد شده است.
رقم  ۳۹۶میلیون ریال ساالنه با ماهیانه  ۳٣میلیون ریال به عنوان سقف معافیت مالیاتی در
الیحه بودجه سال  ۷۹تناسبی با متوسط هزینههای خانوار ندارد
@ordoyekar
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛ با روند فعلی افزایش مزد ،کارگران هر سال
فقیرتر میشوند/دستمزد  ۸۹باید اختالف با سبد معیشت را پرکند:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :اکبر شوکت (دبیر اجرایی
خانه کارگر قم) در گفتگو با خبرنگار ایلنا ،با تاکید بر اینکه طبق اعالم مرکز آمار تورم حدود ۴۰
درصد اعالم شده است ،اظهار داشت :این در حالیست که باید مشخص شود سبد معیشت
کارگران از سال گذشته تا امروز به ریال چقدر افزایش پیدا کرده است .اضافه کردن درصد تورم
بر مبنای دستمزد پایه درست نیست .آنچه ما تاکید داریم این است که اختالف سبد معیشت
سال گذشته و امسال باید محاسبه شود و به دستمزد کارگران افزوده شود .وی افزود :رقم
ریالیای که تورم در سبد معیشت اثر گذاشته باید به حقوق کارگران اضافه شود .اگر آن رقم
ریالی هم اضافه شود ،تازه قدرت خرید کارگران به قدرت خرید سال قبل رسیده است .ما
هیچگونه اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعالم میکند ،نداریم .خودروسازها قیمت برخی
ماشینها را  ٣۵تا  ۷۰درصد اضافه کردهاند .این نرخی است که خودشان اعالم میکنند ....
این فعال کارگری با اشاره به اینکه این رقم اگر حتی دو برابر هم شود ،تنها  ۱۰تا  ۳۰درصد بر
هزینههای کارفرما تاثیر گذاشته و هزینه چندانی ندارد ،تاکید کرد :کارفرما باید در مورد ۹۰
درصد هزینهها به دنبال حق و حقوقش باشد؛ نه اینکه معیشت کارگران را تضعیف کند  .عضو
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد :متأسفانه دولت و کارفرما دست به
دست هم دادهاند و به دنبال کاهش حقوق کارگران و کاهش همین  ۵درصد هزینههای تولید
هستند .نمایندگان کارفرما  ۴۰درصد تورم را در حقوق پایه کارگران ضرب میکنند درحالیکه
این چهل درصد به صورت اختالف دستمزد ریالی است که افزوده میشود؛ نه طبق حقوق پایه
سال قبل .در واقع حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان باید به حقوق کارگران افزوده شود .
* -پروندهسازی علیه  ۹فعال محیط زیست با شکنجه روانی ،تهدید به تزریق
داروهای توهمزا و تهدید به قتل

برپایه خبر مندرج در تاریخ  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :منابع مطلع و نزدیک به هشت تن از
حفاظان محیط زیست زندانی در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که برخی از آنان که
برای مدت  ۱۳ماه بدون ارتباط با خارج از زندان یک سال گذشته را در بازداشت گذراندهاند ،با
تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شدهاند.
جزییات تازهای که در مورد شرایط بازداشت طوالنی مدت این هشت نفر به دست کمپین
رسیده نشان میدهد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطالعات سپاه پاسداران در
پروندهسازی علیه این فعاالن با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از
آنها به دست آمده ،همکاری تنگاتنگ داشتهاند .اسامی این هشت نفر عبارت است از :هومن
جوکار ،طاهر قدیریان ،مراد طاهباز ،سپیده کاشانی ،نیلوفر بیانی ،امیرحسین خالقی ،سام

رجبی و عبدالرضا کوهپایه.
یک منبع آگاه از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات
تالفیجویانه نیروهای اطالعاتی خواست نامش محفوظ بماند به کمپین گفت که برخی از این
فعاالن محیط زیست ماهها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی ،تهدید به قتل ،تهدید به
تزریق داروهای توهمزا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند .این منبع
همچنین افزود که برخی از این فعاالن برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم
شدهاند.
هادی قائمی ،مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این خصوص گفت« :اعترافات اجباری که با
پروندهسازی نیروهای تندروی قضایی و امنیتی علیه این فعاالن به دست آمده ،تاثیری در
مخدوش کردن این حقیقت ندارد که حقوق اولیه این افراد در برخورداری از دادرسی عادالنه به
شدت پایمال شده است».
مرگ یک فعال محیط زیست و انزوای هشت تن دیگر با تحمل نهایت فشار نیز گزارش شده
است .
* -تجمع جمعی از کارگران کارخانه «فارسیت درود» برای بازگشت به کار:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :جمعی از کارگران پیمانی
کارخانه «فارسیت درود» در استان لرستان که در سال  ۷۴نامه بازخریدی آنان زده
شده ،امروز( ۵بهمن ماه) مقابل کارخانه تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار و پرداخت
هستند .این درحالیست که در پی تعطیلی این واحد تولیدی در سال  ،۷۴اخیراً با پیگیری
کارگران ،حدود  ٣۴کارگر رسمی این شرکت در کارخانه فوالد چدن به صورت «مأمور به
خدمت» ،بازگشت به کار گرفتهاند.کارگران پیمانی کارخانه فارسیت حدود  ۴سال پیش به
دلیل رکود کار و افزایش مطالبات کارگران با توافق دو طرفه تعدادی از کارگران تعدیل و حکم
بازخرید برایشان صادر شده است....از قرار معلوم در تجمع امروز( ۵بهمن ماه) جمعی از
کارگران بیکار شده این واحد تولیدی خواستار این هستند که در کنار دیگر کارگران بازگشت به
کار آنان نیز صادر شود ...
* -قتل عام سگ ها در مسجد سلیمان:
برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :به گفته شهردار مسجد سلیمان،
هر شب حدود  ۴۵سگ در مسجد سلیمان جمع آوری و کشته می شود .وی با بیان اینکه
بیشتر از یک سال است که شهرداری سگ های سطح شهر را جمع آوری کرده و میکشد،
گفت :در ابتدا هر شب  ۱۵سگ بود ولی در مدت اخیر به میانگین  54سگ در شب رسیده
است.
با عبور قیمت گوشت از مرز  011هزار تومان خبرهایی از سالخی خرها یا توزیع گوشت سگ
به جای گوسفند منتشر شده است .در مورد اخیر روزنامه قدس دو روز پیش در گزارشی از
فروش گوشت سگ به جای گوشت گوسفند در یک قصابی در مشهد خبر داده است.
* -تداوم بازداشت بهنام ابراهیم زاده ،فعال کارگری:

به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،در تاریخ روز
جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از بازداشت بهنام

ابراهیم زاده ،این فعال کارگری کماکان در بازداشت به سر می برد .در تاریخ  ۳۷دیماه قرار
وثیقه وی صادر شده است با این حال در پی مراجعه خانواده آقای ابراهیم زاده مسئولین
تاکنون از قبول وثیقه و آزادی وی جلوگیری کرده اند .در خبر آمده است  :علیرغم پیگیریهای
مکرر خانواده بهنام ابراهیم زاده ،جهت تودیع وثیقه ،تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده
است.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای ابراهیم زاده به گزارشگر هرانا گفت“ :در حالی که شش روز
از صدور قرار وثیقه برای بهنام ابراهیم زاده گذشته است طی این مدت از قبول وثیقه توسط
مسئولین خودداری شده و به خانواده وی گفته شده است که از فردا شنبه به دادسرای
اوین مراجعه کنند با این حال پاسخ روشنی در ارتباط با آزادی موقت آقای ابراهیم زاده به
آنها داده نشده است”.
این در حالی است که در تاریخ  ۳۷دیماه از سوی دادگاه با خانواده آقای ابراهیمزاده تماس
گرفته و گفته شده بود که برای آزادی موقت ایشان وثیقه  ۳۰۰میلیون تومانی تهیه کنند.
بهنام ابراهیمزاده ،فعال کارگری که هم اکنون در اندرزگاه  ۴زندان اوین در بازداشت به سر
میبرد در تاریخ  ۳۳آذرماه در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و
به مکان نامعلومی منتقل شده بود .خانواده این فعال کارگری تا چند روز پس از بازداشت
اطالع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری او نداشتند .آقای ابراهیمزاده در روز بازداشت مطلع
شده بود که توسط دادگاه انقالب شهرستان داالهو به صورت غیابی به  ۱۹ماه حبس
تعزیری محکوم شده است هر چند ارتباط این بازداشت به اجرای حکم مذکور مشخص
نیست.
بهنام ابراهیمزاده متولد  ۱٣۵۶در شهرستان اشنویه است که از سال  ۹۹تاکنون بارها در
بازداشت و حبس بوده است .هرانا پیشتر نیز در گزارش مربوط به اردیبهشت ماه سال
گذشته از آزادی بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر با پایان دوران محکومیت  ۹ساله
خود خبر داده بود.
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛ واکنش شهرداری به کتکزدن کارتنخوابها در
گرمخانهها /وزارت بهداشت هزینه داروی بیخانمانها را با تعرفه آزاد حساب
میکند:

به گزارش پیام عابدی خبرنگار ایلنا ،در تاریخ جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :نجمالدین
محمدی (مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی) گفت :شهرداری تهران با اشاره به اینکه اکنون
 ٣هزار کارتنخواب در گرمخانههای شهرداری نگهداری میشوند ،گفت :وزارت بهداشت به
هیچ وجه در درمان کارتنخوابها و معتادان همکاری نمیکند و حتی در هزینه داروها هیچ
تخفیفی نمیدهد .درباره وضعیت درمان کارتنخوابهایی که در گرمخانههای شهرداری
نگهداری میشوند ،گفت :علیرغم عدم همکاری وزارت بهداشت و درمان ،ما در رابطه با
درمان بیماریهای کارتنخوابها هیچ مضایقهای نمیکنیم .وزارت بهداشت با تعرفههای آزاد از
ما هزینه داروهای کارتنخوابها را دریافت میکند و هیچ تخفیفی هم به ما نمیدهد.
شهرداری ساالنه میلیاردها تومان هزینه درمان کارتن خوابها را پرداخت میکند.
کارتنخوابها حتی بیمه سالمت ندارند ....مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری
تهران ادامه داد :اداره گرمخانههای شهرداری با موسسات خدمات اجتماعی ) (NGOاست که
از سازمان بهزیستی مجوز دریافت کردهاند ،اما از آنجا که نمیتوانند به تنهایی از پس کارها
برآیند و هزینههای جاری و پرداخت حقوق دارند ،ما با آنها قرارداد مالی داریم و کمکهایی
انجام میدهیم .همچنین ونهایی که به جمعآوری کارتنخوابها میپردازند ،مربوط به

موسسات و انجیاوهای خدمات اجتماعی هستند که با ما قرارداد دارند .روزانه حدود ۴۵
گشت شهرداری در سطح شهر میچرخد و در هر شیفت  ۱۵-۱۰ون در شهر گشت میزند.
ما در حال تالش هستیم تا فعالیتها را برونسپاری کنیم.محمدی گفت :وقتی با انجیاوها
کار نمیکنیم ،میگویند چرا با انجیاوها کار نمیکنید .زمانی هم که با انجیاوها کار
میکنیم ،میگویند چرا با آنها کار میکنید .اینکه میگویند ممکن است بخش خصوصی به
حال کارتنخوابها دل نسوزاند درست نیست؛ چراکه در هر َون شهرداری یک مددکار
اجتماعی تحصیلکرده و یک مامور نیروی انتظامی حضور دارد .حتی همین چند وقت پیش یک
مامور نیروی انتظامیچاقو خورد و متاسفانه چنین مسائلی پیش میآید.
* -اعتصاب غذای محمود ناجی ،زندانی محبوس در زندان اوین :

به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،در تاریخ روز
جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :محمود ناجی ،زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین ،از روز
سهشنبه  ۳بهمن ماه به دلیل عدم رسیدگی مسئوالن به خواستههایش مجدداً دست به
اعتصاب غذا زده است .وی پیشتر در تاریخ  ۱۷آذرماه در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئوالن
در ارتباط با اتهامات و پروندهاش و همچنین عدم موافقت با مرخصی خود دست به اعتصاب غذا
زد و پس از دو هفته با وعده مساعد مسئوالن زندان مبنی بر رسیدگی به خواستههایش به
اعتصاب غذای خود پایان داده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،روز سهشنبه ۳
بهمنماه  ،۷۹محمود ناجی ،زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی
مسئولین زندان به خواستههایش دست به اعتصاب غذا زده است.
محمود ناجی به دلیل عدم موافقت مسئوالن با مرخصی خود دست به اعتصاب غذا زده است.
خواسته دیگر این زندانی رسیدگی مجدد و شفافسازی پرونده و اتهاماتش است .وی مدعی
است که تاکنون علیرغم درخواستهای مکررش اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
محمود ناجی پیشتر نیز در تاریخ  ۱۷آذرماه نیز در همین رابطه دست به اعتصاب غذا زد و در
تاریخ  ۴دیماه با وعده مساعد مسئولین مبنی بر رسیدگی به خواستههایش به اعتصاب
غذای خود پایان داده بود.
الزم به ذکر است محمود ناجی ٣۹ ،ساله از سال  ۹۹به اتهاماتی از جمله “همکاری با دولت
متخاصم” به  ۱۰سال حبس محکوم شد .آقای ناجی مردادماه سال جاری از زندان رجایی
شهر کرج به اندرزگاه  ۹سالن  ۱۰زندان اوین منتقل شده است.
بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان دست به
اعتصاب غذای اعتراضی میزنند .بسیاری از این اعتصابها در اعتراض به عدم رسیدگی به
مشکالت پرونده ،مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بالتکلیفیهای بلندمدت بوده
است.
* -فرار مالیاتی حداقل  ۶هزار میلیارد تومانی پزشکان:
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-717631
به گزارش نسرین هزاره مقدم  ،خبرنگار ایلنا آمده است  :با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان،
بین  ۶۵۰۰تا  ۹۰۰۰میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده میشود؛ در واقع  ۴برابر بودجهای
که دولت -برابر با  ۳هزار میلیارد تومان -برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان یا
اجرای طرح رتبهبندی معلمان درنظر گرفته است ،اما آیا کمیسیون تلفیق بودجه ،موفق به این
کار خواهد شد؟!

* -در یک گزارش پژوهشی اعالم شد؛ خط فقر در تهران ماهانه  ۷.۲میلیون تومان
است:
به گزارش خبرگزاری مهر ،در تاریخ روز جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :مرکز پژوهشهای
مجلس با اعالم اینکه سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال  ۷۹با هزینههای خانوار
همخوانی ندارد ،افزود :خط فقر برای یک خانوار  ۴نفره در تهران ۳ ،میلیون  ۹۰۰هزار تومان در
ماه است .بر اساس پیش بینی ها ،انتظار افزایش تورم برای سال آینده وجود دارد؛ ضمن اینکه
متوسط انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت  ۴نفر ،رقمی بیش
از سیصد و شصت و دو میلیون( )٣۶۳ریال ،یعنی ماهیانه حدود  ٣۰میلیون ریال است .با توجه
به جهش ارز در سال  ۷۹انتظار میرود افزایش هزینهها در سال  ۷۹تداوم داشته باشد؛ ضمن
اینکه خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران ،در تابستان سال  ۷۹ماهیانه  ۳۹میلیون
ریال و ساالنه حدود  ٣۳۰میلیون ریال برآورد شده است .با توجه به دالیل فوق می توان نتیجه
گرفت ،رقم  ۳۹۶میلیون ریال ساالنه با ماهیانه  ۳٣میلیون ریال به عنوان سقف معافیت
مالیاتی در الیحه بودجه سال  ،۷۹تناسبی با متوسط هزینههای خانوار ندارد....
* -رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:کارگران جز مزد منصفانه چیزی نمیخواهند:
https://www.isna.ir/news/97110502379

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا  ،در تاریخ روز جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :فتحاله
بیات،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید قرار نیست دستمزد کارگران هم مثل
کارمندان  ۳۰درصد افزایش یابد .او از شورای عالی کار خواست تا جانب انصاف را در تعیین
دستمزد سال آینده کارگران رعایت کنند .وی با اشاره به آغاز جلسات مزد سال  ۱٣۷۹کارگران
از هفته آینده گفت :نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ،علیرغم گارد بسته کارفرمایان در
این موضوع ،باید با مذاکره و ارائه دالیل و مستندات منطقی آنها را متقاعد کنند و موافقت
اعضای گروه کارفرمایی را درباره افزایش بن خواربار و حداقل مزد بگیرند.وی افزود :با توجه به
نوسان نرخ ارز و افزایش چشمگیر هزینهها ،طبعا سبد معیشت کارگران نیز چند برابر افزایش
یافته است ،به نحوی که دستمزد یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومانی کارگر امروز ارزش خود را از
دست داده و به زیر  ۶۰۰هزار تومان رسیده است .درواقع اگر کسی سه میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان حقوق داشته باشد ،ارزش آن به شدت کاهش یافته و به اندازه حقوق یک میلیون و
 ۳۰۰هزار تومانی یک کارگر است؛ بنابراین اگر این کاهش قدرت خرید جبران نشود ،سال آینده
معلوم نیست چه مواردی برای خانوارهای کارگری پیش میآید .وی با بیان اینکه اگر حداقل
مزد کارگران با شرایط موجود صددرصد افزایش یابد ،جای تعجب نیست ،گفت :قدرت خرید
جامعه کارگران به قدری افت کرده که چارهای جز اصالح و بهبود قطعی آن نداریم .این مقام
مسئول کارگری با اشاره به کوتاهی شورای عالی کار در ترمیم دستمزد سال  ۷۹کارگران،
گفت :متاسفانه ترمیم دستمزد مورد مخالفت قرار گرفت و دولت و کارفرمایان پای کار نیامدند،
بنابراین حال که به دلیل افزایش قیمتها ،نتوانستیم ترمیم حقوق و دستمزدها را عملی
کنیم ،باید افزایش حقوق سال آینده کارگران ،بهگونهای باشد که هم عقبماندگی سال  ۷۹را
جبران کند و هم شرایط غیرقابل پیشبینی سال  ۷۹را درنظر بگیرد.وی با بیان اینکه شاید
دولت و کارفرمایان زیربار افزایش  ۱۰۰درصدی حقوق کارگران نروند گفت :ولی نمایندگان
کارگری باید به دنبال افزایش صددرصدی باشند تا به موفقیت برسند.

* -فوت یک کارگر  ۲۷ساله به دلیل ریزش آوار:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ جمعه  ۵بهمن ۱٣۷۹آمده است  :جالل ملکی ،سخنگوی
سازمان آتشنشانی ،درباره جزییات این حادثه گفت :در ساعت  ۱۰:۴۳صبح امروز یک مورد
حادثه آوار در یک محل گودبرداری شده واقع در شهرک حکیمیه ،نبش خیابان  ۱۵متری
شیرازی به سامانه  ۱۳۵سازمان آتشنشانی اطالع داده میشود .وی با بیان اینکه بالفاصله
دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند ،ادامه داد :در محل حادثه مشاهده میشود در قطعه
زمینی به وسعت  ۵۰۰متر که در حدود  ۱۰متر گودبرداری شده بود کارگران مشغول کار روی
دیوار بودند که به یکباره بخشی از دیواره ضلع شرقی تخریب میشود....
* -دست کم 9تجمع اعتراضی برگزارشد:
به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :طی روزهای گذشته  ،جمعی از رانندگان
تریلر در استان البرز ،جمعی از کارگران شهرداری مریوان ،جمعی از فارغالتحصیالن رشته
حقوق در مقابل ساختمان کانون وکال در تهران ،جمعی از اعضای تعاونی مسکن ایثار کارکنان
وزارت جهاد کشاورزی در تهران ،جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از گروه های
خودروسازی سایپا و ایران خودرو در مقابل ساختمان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،جمعی از
مالباختگان سایت طالی ثامن در تهران ،جمعی از معلمان و فرهنگیان در کرمانشاه ،جمعی از
کارگران شرکت چوب فریم روستای سنگده شهرستان ساری و جمعی از دست فروشان در
آبادان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
https://t.me/hamrahekargaran
* -آماردهی فرمانده پلیس در مورد تجمعات اعتراضی  ۸ماهه اخیر؛  ۸۳۷تجمع:
رئیس پلیس تهران از برگزاری  ۷٣۳مورد تجمع اعتراضی طی  ۷ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،به نقل از ایلنا ،حسین رحیمی در همایش فرماندهان نیروی
انتظامی تهران بزرگ با اشاره به تماس های گرفته شده با فوریت های پلیسی  ۱۱۰گفت۷ :
میلیون و  ۴۰۰هزار تماس با سامانه فوریتهای پلیسی  ۱۱۰در  ۷ماهه اخیر برقرار شده
است که نسبت به سال گذشته  ۹درصد در این زمینه افزایش داشتیم .از این تعداد تماس
چهار و نیم میلیون عملیاتی بوده و  ۹۰۰واحد عملیاتی پلیس  ۱۱۰حضور پیدا کردند .در
ماههای گذشته چهار میلیون و  ۹۶۱هزار ارباب رجوع داشتیم.
رئیس پلیس تهران ادامه داد :هر  ۹ثانیه یک تماس با سامانه  ۱۱۰برقرار می شود که این
تماس ها عملیاتی است.
رحیمی با بیان اینکه در  ۷ماهه گذشته  ۷٣۳مورد تجمع داشتهایم ،گفت« :با درایت و تالش
همکارانم این تجمعات مدیریت شد»وی در ادامه گفت« :با اینکه خیلی از این تجمعات برای
شهرستانهای دیگر بود ما حضور داشتیم .همچنین فرماندهان را مکلف کردیم که در زمان
تجمع ها مسئوالنی که پاسخگو نبودند را حتی اگر شده از خانه هایشان بیرون آورده تا
پاسخگوی مردم باشند».رئیس پلیس پایتخت با ادعای اینکه در این مدت هزار و شش مورد
فراخوان به گفتهی او «توسط ضدانقالب» داشتیم ،گفت که بسیاری از این اقدامات ناکام ماند.
رحیمی گفت :در  ۷ماه گذشته یکهزارو  ۴۶۱باند سازمان یافته که رشد  ۱۳درصدی نسبت به
سال گذشته داشته ،منهدم شدند .
* -تجمع فارغ التحصالن حقوق برای رفع بیکاری :

برپایه خبر مندرج در روز شنبه  ۶بهمن  ۷۹آمده است  :تجمع فارغالتحصیالن رشته حقوق
روبروی کانون وکال در اعتراض به بیکاریصورت گرفت.
* -تجمع اعتصابی خط اتوبوس رانی در مشهد :

برپایه خبر مندرج در روز شنبه  ۶بهمن  ۷۹آمده است  :اعتصاب شرکت اتوبوس رانی بخش
خصوصی سیر طوس ماندگار ،برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن یارانه دولتی
دست به اعتراض زدند.
* -افزایش  05تا  05درصدی تورم برای کاالهای اولیه و ضروری مردم:

به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران به نقل زا خبرگزاری ایلنا آمده است  :از دی ماه سال
گذشته تا دی ماه امسال  ،بنا به آمار های رسمی  ،قدرت خرید مردم حدود  ۴۰درصد کاهش
یافته ولی در همین فاصله دی ماه تا دی ماه ،مایحتاج اولیه مردم که در آمارها به آن ها
استناد نمی شود ،این مقدار باال رفته است :قیمت خوراکیها و آشامیدنیها  ۵۶درصد ،
گوشت قرمز  ۹۶درصد ،ماهیها و صدفداران  ۹۳درصد ،شیر و پنیر و تخم مرغ  ۴۷درصد ،و
سبزیجات  ۵۳درصد .در واقع برای خوراکیها که ملموسترین کاالها در سبد هزینه خانوار
ایرانی است ،نرخ تورم بین  ۵۰تا  ۶۰درصد نوسان دارد.
https://t.me/hamrahekargaran
* -شماری از سازمانها  ،رهبران اتحادیه ها و نمایندگان پارلمان دانمارک به
دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اعتراض کردند !
با تالشهای گروه ایران در حزب چپ سوسیالیستی (لیست مشترک )– Red-Green Alliance
نمایندگان چندین اتحادیه کارگری و سازمانهای چپ و نمایندگان پارلمان خواهان آزادی فوری
اسماعیل بخشی ،سپیده قلیان و دیگر فعالین کارگری زندانی شدند.
امضآ کنندگان نامه
-دبیر اول کنفدراسیون اتحادیه های کارگری دانمارک  ( Bente Sorgenfreyاتحادیه سراسری

دانمارک)
مشاور بین المللی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری دانمارک Heidi Rønneرئیس بخش بین الملل فدراسیون اتحادیه کارگران دانمارک (F) Jesper Nielsen3بزرگتریناتحادیه کارگری دانمارک با  311هزار عضو)
نماینده پارلمان از حزب چپ  Red-Green Allianceو سخنگوی سیاست خارجی حزب EvaFlyvholm
نماینده پارلمان از حزب چپ  Red-Green Allianceسخنگوی حزب در مسائل کارگری FinnSørensen
نماینده پارلمان از حزب چپ  Red-Green Allianceو سخنگوی مسائل اتحادیه اروپا SørenSøndergaard
سازمان کارگری حزب چپ Red-Green Allianceهماهنگ کننده سازمان کارگری حزب چپAnders Olesen ، Red-Green Allianceنایب رئیس اتحادیه مربیان کودک و مددکاران اجتماعی دانمارکJan Hoby ،سازمان دانشجویان مارکسیست در دانشگاه کپنهاک و دانشگاه Roskildeسازمان سوسیالیستهای انقالبی ( بخش دانمارک از گرایش مارکسیستی)* -وسایل شخصی جعفر ابراهیمی توسط نیروهای امنیتی ضبط شد.
برپایه خبر مندرج در کانال تلگرام معلمان عدالتخواه آمده است  :در روز شنبه  ۶بهمن ۷۹
ل جعفر ابراهیمی ،فعال صنفی معلمان وارد خانه
ماموران لباس شخصی با حکم تفتیش منز ِ
وی شدند و وسایل شخصی از جمله موبایل  ،لبتاب ،کتاب  ...او را ضبط کرده و با خود بردند.
حال این فعال صنفی معلمان خوب گزارش شده است.
* -علم الهدی  :دشمن میخواهد سفره دین را جمع کند .میگویید چادر مهم
نیست؟
امام جمعه مشهد با انتقاد شدید از عملکرد دولتمردان ابراز داشت« :یک جریان امنیتی به کار
افتاده است که گوشت را با کیلویی  ۳۹هزار تومان به مشهد برسد» !!علمالهدی افزود:
«دشمن میخواهد سفره دین را جمع کند .میگویید چادر مهم نیست؟»
https://t.me/hamrahekargaran
* -ادامه حرکت اعتراضی شهرداری مریوان :

برپایه خبر مندرج در روز شنبه  ۶بهمن  ۷۹آمده است  :پنجمین روز تجمع کارگران شهرداری
مریوان در اعتراض به معوقات مزدی  6ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداریدست به اعتراض
زدند .کارگران می گویند  :به جای پاسخگویی و رسیدگی به حق و حقوق کارگران ؛ آنها را
تهدید به اخراج میکنند! تهدید کارگران اعتصابی شهر مریوان توسط رئیس حراست شهرداری و
شورای اسالمی  .ما حقمان را میخواهیم .تهدید و رعب و وحشت چرا؟
کارگران #شهرداری #مریوان در پنجمین روز #اعتصاب خود مقابل شهرداری آن شهر ،در
حالیکه خواهان مطالبات بر حق خودشان بودند توسط رئیس حراست شهرداری و شورای
شهر تهدید شدند.
حسن زاده رئیس حراست شهرداری مریوان کارگران شریف را که بخاطر حقوق معوقه و حق
الزحمه خود اعتصاب کرده اند را تهدید کرد و به انان گفت  :در صورت کارنکردن باعث اخراج خود

خواهند شد.
همچنین شورای شهرمریوان به جای پیگیری مطالبات کارگران از استانداری کردستان کارگران
شریف و زحمتکش شهرداری را ارازل و اوباش خطاب قرارداده و می گویند کسانی که اینجا
جمع شده اند کارگران واقعی شهرداری نیستند که باعث ایجاد اختالل نظم در مقابل
شهرداری شده اند .الزم به ذکر است کارگران شهرداری از واحدهای عمران،فضا سبز،تنظیف
و همچنین کارمندان بخش اداری و آتش نشانی دست به اعتصاب زده اند و فوق خواستار
پرداخت و تسویه  6ماه حقوق معوقه خود هستند.
جا دارد که به اعضای شورای شهر مریوان و مامورین حراست یاداوری کنیم که دوره تهدید و
ایجاد محیط رعب و وحشت برای کارگران مدتهاست به سر رسیده است .کسانیکه
دستهایشان تا آرنج در فساد و چپاول آلوده است باید فکری به حال خود بکنند .مردم مریوان
خواهان استعفاء و کناره گیری شورای اسالمی شهر و شهردار هستند.
* -مصباح یزدی :انقالب ما برای رفع فقر و محرومیت ها نبود ،مگر ما انقالب
مارکسیستی و لیبرالیستی کردیم:
مصباح یزدی در دیدار با سردار نقدی گفت" :گاهی برخی نهادها چنین وانمود میکنند که
هدف اصلی انقالب محرومیتها و فقر بوده که توسط دربار ایجاد شده ولی انقالب ما از انقالب
پیامبر سرچمشه گرفته و هدف ما از انقالب راهی است که پیامبر رفته است .اگر هدف اصلی
انقالب رفع فقر و محرومیت بود ،انقالب اسالمی چه تفاوتی با انقالبهای مارکسیستی و
لیبرالیستی دارد ،از این رو امروز نیازمند یک حرکت جدی فرهنگی برای حفظ و بقای انقالب
اسالمی هستیم .همه انقالبهای دنیا برای امیال مادی و دنیایی بود اما انقالب ما برای
برقراری اسالم شکل گرفت.
* -یادداشتهای اوین ؛ محمد حبیبی  ،جامعه نو؛ هفتاد و پنج میلیون تومان سهم هر
فرهنگي از غارت بانك سرمايه!
1نماينده دادستان در جلسه محاكمه پرونده بانك سرمايه میگويد :قريب به چهارده هزارمیلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان در اين بانك به يغما رفته است)۱(.
بااحتساب هشتصدهزار عضو براي صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار  ٪٦٤بانك
سرمايه ،سهمیه برباد رفته هر عضو نزديك به  ۱۹و نیم میلیون تومان در بین سالهاي  ۷۱تا ۷٦
برآورد میشود .
در خوشبینانه ترين حالت با میانگین چهار برابري افزايش قیمت دالر نسبت به آن سالها ،به
تقريب ،نزديك به  ۹٧میلیون تومان از اموال و سپرده هر فرهنگي عضو صندوق ذخیره غارت
شده است .
اين را ديگر من /ما يا تشكلهاي صنفي فرهنگیان نمیگويیم .اين را نماينده قوه قضايیه میگويد .
2شما همكاران عزيز  ،شما كه سرمايه تان بر باد رفته است ،اگر فكر میكنید با بازداشت ومحاكمه اين متهمان ،اعاده حق میشود سخت در اشتباه هستید .
كاظمي (وزير رفاه دولت احمدي نژاد) و بخشايش تا همین يك ماه پیش همین جا در اندرزگاه
ما بودند .امامي و هدايتي همچنان هستند .آنها به عنوان متهمان بانك سرمايه در طبقه باال و
من به عنوان يكي از اعضاي صندوق و از معترضان به وضعیت اداره اين بانك و به عنوان فعال
صنفي در طبقه پايین .
اينجا هم فاصله طبقاتي حفظ مي شود .آنها همچنان از احترام ويژه برخوردارند و زندگیشان با
پولهاي كالني كه دارند متفاوت از ديگر زندانیان است .
- ٣در شرايطي كه بنا بر آمار رسمي ،خط فقر باالی پنج میلیون تومان است ،اغراق نیست اگر
صد در صد فرهنگیان را زير خط فقر بدانیم.حاال اين فرهنگي زير خط فقر ،بايد شاهد بر باد رفتن
هفتاد و پنج میلیون تومان پولي باشد كه میتوانست براي او باشد .
آيا بايد فقط بايستد و نظاره گر باشد ؟ !
اينكه ديگر نه ايدئولوژي است نه آرمان خواهي و نه بازي سیاسي .

منافع مستقیم مادي است كه بر باد رفته است.پولي كه نیست شده است و قرار هم نیست
برگردد .همچنان كه يكسال پیش مهدي نیكدل مدير عامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :اين
بدهكاران از ابتدا هم قصد نداشتند بدهي خود را بپردازند؛ يكي از آنها  ۹ماه است كه در زندان
به سر میبرد ولي تا به حال هشت لاير هم پرداخت نكرده است)۳(.
زندان اوين
منابع مورد استفاده :
- ۱روزنامه شرق ۳٤/۱۰/۱٣۷۹
- ۳روزنامه شرق ۱٣۷۶/۱۰/۹
کانال حقوق معلم و کارگر
https://telegram.me/moalemokargar
* -زخمی شدن یک کولبر در مناطق مرزی سردشت:

یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان سردشت در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
زخمی شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان ،چند روز پیش
جمعی از کولبران در ارتفاعات مرزی قلعهرش سردشت هدف شلیک مستقیم قرار گرفتند و در
نتیجهی شلیک این نیروها ،یک کولبر به نام «سوران محمدی»  ۳٣ساله فرزند رسول از
ناحیهی پا زخمی شد.
* -صدای برخاستن طبقه ای را که می رود تا صدای شکستن استخوان های ظلم و
شکنجه و بیداد را «مستند»سازی کند ،نمی شنوید؟
به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :آقایان مستند ساز که ابر و باد و مه و
خورشید و فلک را به هم دوختید تا ثابت کنید علی نجاتی و اسماعیل بخشی نماینده
مطالبات کارگران هفت تپه نیستند؛ و که دست های توطئه گری از خارج اعتراضات کارگری را
تحریک کرده اند؛ شنیدید دوشنبه همین هفته در برابر وزارت کار در تهران صدای استوار
بازنشستگان بزرگوار ما را که شعار می دادند :مستند! شکنجه! دیگر اثر ندارد؟
شما که در یک #طراحی_سوخته ،زمین و زمان را با مالت دروغ و شارالتانیسم و ترور
شخصیت به هم چسباندید تا  33روز مبارزه غرور آمیز فوالدیان علیه مافیای حاکم بر فوالد را از
ضمیر خاطر هم طبقه ای ها و هم سرنوشتان بیرون بکشید ،شنیدید امروز صدای رسای
شعار مستند! شکنجه! دیگر اثر ندارد را در تجمعات فرهنگیان چهار استان کشور؟ حمایت
فرهنگیان از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی را شنیدید؟ حمایت فرهنگیان
شاغل و بازنشسته از کارگر زندانی را؟ همبستگی غرورآفرین با معلم زندانی را؟
بیانیه شجاعانه فعاالن ،شخصیت های سیاسی و کنشگران داخل کشور را در محکومت این
رذالتی که با انکار شکنجه و بازداشت مجدد اسماعیل بخشی ،سپیده قلیان و ادامه شکنجه
علی نجاتی مرتکب می شوید ،خوانده اید؟
آقایان «مستند» ساز .چشم تان را بسته اید و گوش تان صدای اعماق را نمی شنود .معنای
این شعارها و محکومیت ها این است که طرح تان سوخته .این بار در مبارزه علیه شکنجه،
اردوی بزرگ کارگران و زحمتکشان ،فرهنگیان ،بازنشستگان ،لشکر بزرگ بیکاران ،محذوفان،
زاده گان رنج و خاکسترشده گان فقر ،قربانیان ستم جنسی ،و همه دیگر ستم دیده گان و
شکنجه شده گان این ملت مجروج و خسته از بیداد به میدان آمده اند.
آقایان مستند ساز! نمی شنوید صدای غرش غرورانگیز اعماق را که از توفانی برعلیه ظلمت
خبر می دهد؟ صدای برخاستن طبقه ای را که می رود تا صدای شکستن استخوان های ظلم

و شکنجه و بیداد را «مستند»سازی کند ،نمی شتوید؟
آقایان مستند ساز! لشکر بزرگ چهل سال زجر و شکنجه و تحقیر و محرومیت به خط شده و
«همراه کارگران» است؛ تاروپود صدای اسماعیل است ،قدرت صدای دخترمان سپیده است!
آن مشت گره کرده علی نجاتی است! آن نگاه سرشار از رنج و نجابت رضا شهابی است
آقایان مستند ساز! نفس فرصت های شنیدن و دیدن شما به شماره اقتاده است .اسماعیل
عبدی ها ،محمود بهشتی لنگرودی ها ،محمد جبیبی ها ،رضا شهابی ها ،علی نجاتی ها،
اسماعیل بخشی ها و سایر یاران دربند ما چون مشعل هایی بر فراز بلندی های بیداد می
سوزند و راه ما را روشن می کنند .
آقایان ما بسیاریم!
* -تحرکات اعتراضی در خارج زا کشور :

* -حسین رضایی مترجم زبان انگلیسی معلم بوشهری دستگیر شد :

دبیر کل کانون صنفی معلمان بوشهر امروز شنبه ششم بهمن ماه ساعت  ۱۴از درب منزل
توسط سه تن از نیروهای اطالعات سپاه پاسداران بوشهر جلوی چشمان خانواده دستگیر و
به نقطه ی نامعلومی منتقل شد.
حسین رضایی که مترجم زبان انگلیسی ،استاد دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش
است در مدت دو ماه گذشته بارها احضار و بازجویی شده است.
@MoalemoKargar
* -وسایل شخصی جعفر_ابراهیمی توسط نیروهای امنیتی ضبط شد:

ل جعفر ابراهیمی ،وارد خانه
روز شنبه  ۶بهمن  ۷۹ماموران لباس شخصی با حکم تفتیش منز ِ
وی شدند و وسایل شخصی از جمله موبایل  ،لبتاب ،کتاب  ...او را ضبط کرده و با خود بردند.
الزم به ذکر است جعفر ابراهیمی از فعاالن صنفی معلمان است و حوزه ی فعالیت او پیگیری

امور صنفی معلمان و دانش آموزان و کودکان کار است.
@MoalemoKargar
* -رضا خندان مهابادی ،با تودیع قرار وثیقه آزاد شد ؛ تداوم بازداشت دو عضو دیگر
کانون نویسندگان ایران:
رضا خندان مهابادی ،از اعضای کانون نویسندگان ایران روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان
مراحل دادرسی آزاد شد .وی روز سهشنبه  ۳بهمن ماه به همراه کیوان باژن و بکتاش آبتین دو
عضو دیگر کانون نویسندگان در پی حضور در دادگاه انقالب تهران و عدم توانایی در تامین قرار
وثیقه بازداشت شده بود.
دو عضو بازداشتی دیگر هنوز آزاد نشده اند.
طی هفته گذشته  ،معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرهای اصفهان ،کرج ،کرمانشاه،
خرمآباد ،اردبیل ،جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز در مشهد ،جمعی از کارگران شهرداری
مریوان ،جمعی از کشاورزان شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و جمعی از
اهالی و کارگران پیست شمشک در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود
شدند
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری کار ایران  -ایلنا آمده است  :معلمان و
بازنشستگان فرهنگی شهرهای اصفهان ،کرج ،کرمانشاه ،خرمآباد و اردبیل به ادارات کل
آموزش و پرورش استانهای خود مراجعه کرده و در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود،
اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
* -جلسه استاندار خوزستان با مسئوالن قوه قضاییه درباره اسماعیل بخشی و
سپیده قلیان :

غالمرضا شریعتی ،استاندار خوزستان گفت :سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در اختیار
دستگاه قضایی هستند و اطالعاتی درباره جزئیات وضعیت آنها ندارم اما امروز عصر جلسهای
با مسئوالن مربوطه داریم و جزئیات را پیگیری خواهم کرد .هفته گذشته و پس از پخش برنامه
"طراحی سوخته "از سیمای جمهوری اسالمی ،که مدعی ارتباط اسماعیل بخشی و سپیده
قلیان با گروههای خارج از کشور شده بود ،این دو فعال کارگری و مدنی مجددا بازداشت شدند
https://t.me/hamrahekargaran
* -تداوم بازداشت بهنام ابراهیم زاده ،فعال کارگری:
با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از بازداشت بهنام ابراهیم زاده ،این فعال کارگری کماکان در
بازداشت به سر می برد .در تاریخ  ۳۷دیماه قرار وثیقه وی صادر شده است با این حال در پی
مراجعه خانواده بهنام ابراهیم زاده مسئولین تاکنون از قبول وثیقه و آزادی وی جلوگیری کرده
اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،علیرغم پیگیریهای مکرر خانواده بهنام ابراهیم زاده ،جهت تودیع
وثیقه ،تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است
https://t.me/hamrahekargaran
* -دستکم  ۶تجمع اعتراضی برگزار شد:
به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران در روز یکشنبه هفتم بهمن ماه ،آمده است  :جمعی
از پیمانکاران ورشکسته مناطق زلزله زده کرمانشاه ،جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی

از شرکت کرمان خودرو در مقابل ساختمان وزارت صنعت ،معدن و تجارت در تهران ،جمعی از
کارگران قطار شهری اهواز به همراه خانواده هایشان ،جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین
در تهران ،جمعی از مالباختگان سایت طالی ثامن در تهران و جمعی از فارغالتحصیالن رشته
حقوق در مقابل ساختمان کانون وکال در تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به
مطالبات خود شدند
https://t.me/hamrahekargaran
* -مقایسه بودجه های استانی سال  79با سال 79
بودجه استان ها :۷۹
کردستان ۱۹هزار میلیارد ر
کرمانشاه ۳۱هزار میلیارد ر
چهارمحال و بختیاری ۱۱هزار میلیارد ر
بودجه استانها :۷۹
کردستان ۹هزار میلیارد ر
کرمانشاه ۹هزار میلیارد ر
چهار محال و بختیاری ۴هزار میلیارد ر
پ.ن:این استانهای محروم ،بودجه شون در سال ۷۹حدود٣برابر کاهش پیدا کرده است.
https://t.me/hamrahekargaran
* -صدور حکم وحشیانه قطع دست برای یک زندانی:
شعبه یکم دادگاه کیفری ویژه نوجوانان ارومیه پیش تر یک زندانی محبوس در زندان این شهر را
به اتهام “سرقت” به قطع دست محکوم کرده بود .به این زندانی گفته شده است حکم او در
روزهای اخیر به شعبه  ۷واحد اجرای احکام این زندان ابالغ شده است .
به گزارش خبرگزاری هرانا ،کسری کرمی ،اهل کرمانشاه در سال  ۷۴به اتهام “ارتکاب ۱۷
مورد سرقت” بازداشت و در سال  ۷۵توسط شعبه یکم دادگاه کیفری ویژه نوجوانان ارومیه به
قطع چهار انگشت دست راست محکوم شد.
کسری کرمی ده روز قبل به شعبه  ۷اجرای احکام کیفری ارومیه احضار و به وی گفته شده
که در صورت عدم جلب رضایت شکات حکمش به زودی اجرا خواهد شد
* -بازداشت سه مسئول در استان البرز:
برپایه خبر مندرج در خبرگزاری ایسنا آمده است  :رئیس کل دادگستری البرز از دستگیری دو
نفر مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی و یک عضو شورای اسالمی شهر اشتهارد خبر داد
به گزارش خبرگزاری ایسنا ،رییس کل دادگستری البرز همچنین گفت که "موارد دیگر اتهامی
نیز ممکن است وجود داشته باشد که در حال رسیدگی به پرونده هستیم"
پیش از این نیز چند عضو شورا و شهردار سابق شهر اشتهارد هم با اتهام "ارتشاء و اختالس"
بازداشت شده بودند

* -بازنشستگان در پیچوخم «همسانسازی» /ده هزار میلیارد تومان نصیب چه
کسانی میشود؟

به گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا در تاریخ یکشنبه  ۹بهمن  ۱٣۷۹آمده است ،
بین بازنشستگان و
ن آن ،در
افول سطح معاش ،پدیدهایست که بخشی از قربانیا ِ
ِ
مستمریبگیران هستند؛ کسانی که با دستمزد بعضاً ثابت ماندهی چند سال قبل ،مجبورند بار
مشترک
هزینههای تصاعدی امروز را تحمل کنند.در این بین ،مهمترین مطالبهی جمعی و
ِ
بازنشستگان ،به نوعی بحث «همسانسازی» است؛ بحثی که علیرغم تاکید صریح قانون،
بازنشستگان متعلق به صندوقهای
تاکنون در عمل به نتیجهی روشنی نرسیده است؛
ِ
مختلف از تامین اجتماعی گرفته تا صندوق کشوری و فوالد ،خواستار بهروزرسانی مستمریها
براساس الزامی هستند که میگوید :حقوق بازنشستگان باید با شاغالن همردیف خود
ط ابهامآمیز ،نگرانیهای بازنشستگان همچنان تداوم دارد
یکسانسازی شود .....در این شرای ِ
و به نقطه پایان نمیرسد؛ تنها راهحل ،میتواند «شفافسازی» باشد؛ اینکه بیایند خیلی
ت
دقیق بگویند این ده هزار میلیارد تومان قرار است نصیب کدام صندوقها شود و اولوی ِ
تخصیص با چه کسانیست؟ بگویند وعده اجرای کامل همسانسازی در سال  ،۷۹در
شرایطی که فقط یک سوم بودجه مورد نیاز تخصیص داده شده ،چگونه قرار است به سرانجام
برسد؛ و در نهایت بگویند برنامه درازمدتشان برای بازنشستگانی که بعد از سالها خدمت،
به دنبال ذرهای آرامش و آسایش هستند ،چیست؛ از کجا شروع میشود و به کجا میرسد؟!
* -كارشكنی دادستانی انديمشك برای مرخصی پزشكی علی نجاتی:

بنا به گزارش رسیده علیرغم نیاز مبرم علی نجاتی به مراجعه به پزشك معالج خود و درمان در
خارج از زندان ،دادستانی انديمشك با مانع تراشی از پیگیري روند درمان اين كارگر عضو
سنديكای کارگران نیشكر هفت تپه جلوگیری مي كند .در پي تايید پزشك معالج علی نجاتی
مبنی بر خطرناك بودن نگهداری نامبرده در فضای بسته و تشديد بیماری اش در شرايط زندان،
بر طبق قانون بايستی نامبرده به پزشكی قانونی ارجاع داده مي شد .از آنجايی كه علی
نجاتی قبال اعالم كرده بود كه با دستبند و پابند در هیچ مركز پزشكي و يا دادگاهی حاضر
نخواهد شد بر اساس درخواست خانواده اش قرار شد كه چند روز مرخصی به نامبرده داده
شود تا بتواند كارهای مربوط به پزشكي قانونی را با همراهي خانواده انجام دهد .اما
دادستانی انديمشك با ترفندهای مختلف مانع از انجام چنین امري شده و با درخواستهای
متناقض سعي در اذيت و آزار اين زندانی و خانواده اش كرده اند .در آخرين مرحله ی مراجعات
مكرر خانواده قرار بر اين شد كه نامبرده با گذاشتن  2فیش حقوقی به مرخصی پزشكی بیايد.

با مراجعه  2نفر از كارگران هفت تپه و انجام مراحل قانوني برای انجام كفالت به طور ناگهانی
در آخرين مرحله قاضی ناظر زندان اعالم كرده است كه فیش حقوقی كارگران هفت تپه مورد
قبول مسئولین قضايی نیست و بايستی فیش حقوقي كارمند بانك يا آموزش و پرورش با 01
سال سابقه كار بیاوريد .اين در حالی است كه هنوز وثیقه دويست میلیونی مربوط به حكم
قبلی ايشان در اختیار دادگاه است .
شرايط زندان به شدت برای سالمت علی نجاتی مضر است و شلوغی بند و فضای بسته
بیماری او را تشديد مي كند .همچنین در تماس تلفني نامبرده از كاهش ديد در چشم چپش و
درد در قفسه سینه شكايت كرده است و مرتب در حین صحبت دچار سرفه شده است.
سنديكای كارگران نیشكر هفت تپه تداوم بازداشت علی نجاتی عضو هیئت مديره سنديكای
کارگران هفت تپه را محكوم كرده و مسئولیت حفظ جان و سالمتی علی نجاتی را بر عهده
مسئولین امنیتی و قضايی دانسته و خواهان آزادي فوري و بي قید و شرط نامبرده و ادامه
درمان وی در محیطی بدون تنش می باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۹بهمن ۷۹
* -میزان عیدی کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد:
به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :دولت حسن روحانی روز یکشنبه عیدی
کارکنان دولت با هر نوع قراردادی و سایر دستگاهها را  ۱۰میلیون ریال (یک میلیون تومان)
تصویب کرد.
هیات دولت به دستگاههای اجرایی ،اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی ،پیمانی،خرید
خدمت ،قراردادی و موقت) ،مبلغ  ۱۰میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تماموقت در سال
 ۱٣۷۹به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) پرداخت شود
رقم تعیین شده برای عیدی کارکنان دولت بر اساس نرخ دالر در بازار آزاد ،معادل  ۹۵دالر است
https://t.me/hamrahekargaran
* -سندی محرز وآشکارا ازتخلفات تعاونی مسکن دفتر مرکزی شرکت
واحداتوبوسرانی تهران :
مدیریت شرکت واحد برای تداوم تحمیل افراد مورد نظر خود در هیات مدیره تعاونی مسکن،
مقاومت می کند
از سال  ۹۹تاکنون مدیریت ضدکارگری شرکت واحد با اعمال قدرت ،سرنوشت تعاونی مسکن
را با سرمایه اولیه  ۹۵میلیارد تومان در دست گرفته است .تابحال به هیچ کارگری اجازه
شرکت در مجمع عمومی تعاونی مسکن نداده است و با زد و بند و سرهم بندی مدیران ارشد
شرکت واحد و حلقه ای از افراد خودی مدیریت که بالغ بر سی تن می باشند اجازه شرکت در
مجمع عمومی تعاونی مسکن را داشته اند.
در این سالیان حق کارگران پایمال شده است .اکثریت کارگران از دریافت تسهیالت مسکن
محروم شده اند و در پروژه های در دست ساخت تعاونی مسکن با فریبکاری و اعمال زور برای
تحویل خانه کارگران پول هایی بسیار بیشتر از قرارداد اولیه از کارگران اخذ شده است .با توجه
به اینکه برابر رای مراجع قانونی کارگران باید در مجمع عمومی و رای گیری مشارکت داده
شوند اما همچنان مدیریت شرکت واحد با تکیه بر پول و قدرت خود می خواهد مانع از
مشارکت کارگران در رای گیری و هیات مدیره تعاونی مسکن شود.
https://t.me/syndicaTASAVIR/13
* -بکتاش آبتین ،با تودیع قرار وثیقه آزاد شد؛ تداوم بازداشت عضو دیگر کانون
نویسندگان ایران :
به گزارش خبرگزاری هرانا ،بکتاش آبتین ،شاعر ،فیلمساز و از اعضای کانون نویسندگان ایران
روز دوشنبه  ۹بهمن با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد .وی روز سهشنبه
 ۳بهمن ماه به همراه کیوان باژن و رضا خندان مهابادی دو عضو دیگر این کانون در پی حضور
در دادگاه انقالب تهران و عدم توانایی در تامین قرار وثیقه بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا ،روز شنبه  ۶بهمن ماه نیز رضا خندان مهابادی دیگر عضو این
کانون با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود .با آزادی این دو تن ،کیوان
باژن یکی دیگر از اعضای کانون نویسندگان ایران کماکان در بازداشت به سر میبرد.
روز سهشنبه  ۳بهمنماه  ،۷۹بکتاش آبتین به همراه رضا خندان مهابادی و کیوان باژن برای
رسیدگی به پروندهشان در شعبه  ۳۹دادگاه انقالب تهران حاضر شده و به دلیل افزایش قرار
صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت شده
بودند.
همچنین گفته شده بود قاضی مقیسه با درخواست آنها برای حضور وکیل موردنظرشان
مخالفت کرده بود.
الزم به ذکر است کانون نویسندگان ایران همزمان با بازداشت این افراد با صدور بیانیهای با
اشاره به این که “فلسفهی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و
در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا میکند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد”
خواستار آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط اعضای این کانون شده بود.
* -تجمع اعتراضی کارمندان استخدامی راه آهن نسبت به واگذاری به بخش
خصوصی مقابل مجلس:
روزیکشنبه هفتم بهمن ماه،جمعی از کارمندان استخدامی راه آهن دراعتراض به واگذاری به
بخش خصوصی،مقابل مجلس تجمع کردند.برپایه گزارش رسانه ای شده ،تجمع کنندگان که
تعدادشان به بیش از 311نفر می رسید،گفتند:مخالف واگذاری بخشی از فعالیت های راه آهن
به بخش خصوصی هستند واعتقاد دارند که با این واگذاری ،شرایط استخدامی آنها که هر
کدام بیش از  21سال سابقه کار دارند ،در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
* -امیر جواهری لنگرودی در نشست وبیناری گذار؛ استفاده و بهرهگیری از تمام
ابزارهای الزم را یاد آور می گردد :

بر پایه گزارش کانال تلگرامی گذار (سامانه دموکراسی و داد) ،وبینار سراسری گذار از استبداد
اسالمی به دموکراسی ،روز یکشنبه  ۳۹ژانویه  ۹( ۳۰۱۷بهمنماه  )۱٣۷۹آمده است  :امیر
جواهری لنگرودی ،فعال سیاسی و مدافع حقوق کارگران ،بر لزوم بهرهگیری از تمام ابزارها
تاکید کرد و از همه کنشگران خواست که به هر طریقی که میتوانند صدای فعاالن درون
کشور باشند .وی به اعتراضات اخیر در ایران اشاره کرده و از بازداشت مجدد سپیده قلیان،
اسماعیل بخشی و در زندان ماندن علی نجاتی و بازداشت اعضای کانون نویسندگان ایران،
انتقاد کرد.
این فعال کارگری ،در بخشی از سخنانش از مستند طراحی سوخته نام برد که باعث واکنش
شماری از کاربران در شبکههای اجتماعی شده و انتقاد فعاالن حقوق بشر را در پی
داشتهاست.
جواهری لنگرودی ،افزود« :معنای شعارها را اکنون؛ همه مردم میفهمند و میشنوند ،اما
مستند سازان چشم خود را بسته و گوششان نمیشنود و طوفانی علیه ظلمت برخاسته که
الزم است آقایان مستندساز اینها را ببینند».
آقای جواهری گفت« :اما وظیفه ما این در سوی جهان ،استفاده و بهره گیری از تمام ابزارهای
دم دستمان است .مانند مراجعه جمعی و فردی و به هر شکلی به دفاتر اتحادیه ها و احزاب.
دوستان و افراد اهل قلم در تبعید هم باید از همکیشان خود در کشور دفاع کنند».
وی در انتها ضمن اظهار امیدواری برای در کنار یکدیگر بودن گفت« :با برخورداری از وحدت
عمل ،اتحاد عمل و با اتکا به خودمان سخنگوی معترضان در جهان باشیم که اینهم وظیفه
سنگین کنشگران خارج کشور است».

گذار از استبداد اسالمی به دموکراسی با مدیریت رضا بدیعی ،گفتمانی با شرکت و حضور
تالشگران دموکراسیخواه و مدافعان حقوق بشر است که در راستای بررسی راهکارهای
گذار از حکومت اسالمی به دموکراسی ،در دومین و چهارمین یکشنبه هر ماه به صورت
اینترنتی برگزار میشود و جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر ایرانی
ضمن تبادل نظر و همفکری ،درباره هماهنگی کنشها و یافتن راهکارهای استقرار دموکراسی
در ایران در این نشستها همراهی میکنند.
در ادامه فایل صوتی و تصویری مربوط به بخشهایی از سخنان امیر جواهریلنگرودی،در زیر
آمده استhttp://www.gozaar.net/a/6991 .
https://goo.gl/jehMGs
* -کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون )درادامه اعتراضات دامنه
دارشان دست به تجمع خانوادگی زدند:

روز یکشنبه هفتم بهمن ماه ،کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون )درادامه
اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات همراه با فرزندانشان مقابل ساختمان
قطار شهری اهواز تجمع کردند.براساس گزارشات رسانه ای شده،یکی ازکارگران حاضردرتجمع
گفت:شرایط مالی کارگران به مراتب سخت تر از گذشته است .بیش از  01ماه حقوق از
شرکت کیسون به عنوان پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز طلب داریم اما مسئوالن این شرکت
پاسخگو نیستند.این کارگرکه با فرزندش درتجمع حضور داشت ادامه داد :در طول یک ماه
گذشته حقوق  2ماه ما را پرداخت کردند اما این شیوه پرداخت مشکل ما را حل نمی کند زیرا
همه کارگران به دلیل پرداخت نشدن حقوق یک سال و نیم گذشته خود به افراد بسیاری
مقروض هستند.یکی دیگر ازکارگران معترض متروی اهواز بابیان اینکه در6ماه گذشته درگیر
بیماری فرزندم بودم گفت:پرداخت نشدن حقوق از سوی شرکت پیمانکار مشکالت بسیاری
برای ما ایجاد کرده و شرایط روز به روز هم سخت تر می شود.
* -دومین روراعتصاب کارگران شهرداری سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها
حقوق:
روز یکشنبه هفتم بهمن ماه برای دومین روز متوالی ،کارگران بخش خدمات شهری شهرداری
سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،دراعتصاب هستند واز جمع آوری زباله ها از
سطح شهر خودداری کردند.برپایه گزارش رسانه ای شده،شهردار سروآباد روز یکشنبه باتایید
عدم حضور کارگران بخش خدمات شهری و انباشت زباله ها در شهر گفت :شهرداری 41
میلیارد ریال بدهی دارد که بخش عمده ای از آن مربوط به حقوق و مزایای پرسنل است.وی با
بیان اینکه هشت ماه حقوق و  51ماه مزایای کارگران و کارکنان زیرمجموعه پرداخت نشده
است گفت :مشکالت مالی ،نبود درآمد پایدار و عدم وصول مطالبات مشکالت زیادی از جمله
پرداخت حقوق پرسنل برای شهرداری ایجاد کرده است.شهر سروآباد دارای پنج هزار نفر
جمعیت است و شهرداری آن  51کارگردر بخش های مختلف دارد.شهرستان سروآباد با 2
بخش مرکزی و هورامان با بیش از  41هزار نفر جمعیت در فاصله  31کیلومتری از غرب سنندج
مرکز استان کردستان واقع شده و  25کیلومتر مرز با کشور عراق دارد.

* -خبر؛ نام اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بر فراز دماوند به اهتزاز درآمد:

در صعود زمستانی به قله دماوند از جبهه جنوبی؛ سوم بهمن  ۱٣۷۹در حمایت از کارگران و
فعاالن کارگری دربند نام اسماعیل بخشی و سپیده قلیان برافراشته شد.
* -تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی خمین مقابل فرمانداری:
روزیکشنبه1بهمن،جمعی از رانندگان تاکسی خمین دست به اجتماع اعتراضی مقابل
فرمانداری این شهر زدند.براساس گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان نسبت به فعالیت
تاکسی های اینترنتی اعتراض داشتند و خواهان ساماندهی درست این شبکه جابجایی
مسافران شدند.
* -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد :صنایع یزد تعطیل می شوند:
به گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است  :با انتقاد از وضعیت تولید و سرمایه در یزد گفت :صنایع
یزد در آستانه تعطیلی هستند و اگر این روند تداوم یابد تعطیل می شویم.وی با بیان اینکه
جهش های ناگهانی و کاهش ارزش پول ملی عواقب بدی برای تولید کننده داشت عنوان کرد:
متاسفانه سرمایه ما به یک سوم کاهش یافته این در حالی است که جنس تولیدی  01برابر
شد و برای مواد اولیه با قیمت قبلی نمی توانیم تامین کنیم.
* -تظاهرات در دفاع از حق داشتن مسکن مناسب!

یک مسکن مناسب که امکان پرداخت اجاره آن را را داشته باشیم ،حق مسلم ماست!برای
خیلی از جوانها و مسنها که درآمد باال و یا سرمایهای ندارند ،خانههای اجارهای تنها امکان
برای داشتن یک مسکن امن است .اما برنامهریزیهای مسئولین و احزاب در قدرت ،تشویق
برای خریدن خانه است .آنها تبلیغ میکنند که میتوان مخارج را از درآمد کمک کرده و مالیات
کمتری خواهید پرداخت .این سیاست دولت ،برای ثروتمندان و سرمایهداران مناسب است ،نه
برای اکثریت جامعه!
سیاست دولت ،فروش بیشتر اموال عمومی به بخش خصوصی و تعیین اجاره خانهها با نرخ
بازاراست.
داشتن مسکن بهعنوان یکی از حقوق انسانی ،به کاالی بازاری تبدیل شده است!

شبکه دفاع از حق خانههای اجارهای و انجمن مستاجرین روز دوشنبه  22ژانویه  2103ساعت
 01.11تظاهراتی علیه سیاست دولت در مورد مسکن فراخوانده است.
Stockholms stadshus
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد ضمن شرکت فعال در این تظاهرات ،همگان را دعوت
میکنیم که در این اعتراض و مبارزه شرکت نمایند .ما خواهان حق داشتن مسکن با
اجارههای مناسب برای همگان هستیم!
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén
isask@comhem.se
* -اعتصاب 0روزه در کارخانه سیمان بجنورد :

صبح روز دوشنبه  ۹بهمن ماه  ،۷۹اعتصاب رانندگان بزرگترین کارخانه تولید سیمان ایران
(کارخانه سیمان تهران) در حالی وارد روز چهارم شد که رانندگان حمل سیمان کیسه نیز به
جمع اعتصابیون پیوستند.
رانندگان بزرگترین کارخانه تولید سیمان ایران (سیمان تهران) چهار روز پیش در اعتراض به
پایین بودن کرایههای حمل و نقل دست به اعتصاب زدند.
این اعتصاب روز دوشنبه در حالی وارد روز چهارم شد که رانندگان حمل سیمان کیسهای نیز
به این اعتصاب ملحق شدند و همراهی خود را با رانندگان حمل سیمان فلهای اعالم داشتند و
در حال حاضر تمامی رانندگان در اعتصاب به سر میبرند و تا رسیدن به خواستههای به حق
خود از حمل بار خود داری میکنند.
در پنج ساله گذشته  ٣۰درصد به کرایه حمل افزوده شده و این مبلغ با توجه به تورم ۴۰۰
درصدی در قیمت اجناس مصرفی خودروهای سنگین در پنج سال گذشته بسیار ناعادالنه
است.
به گفته یکی از کارگران ،در پی این اعتصاب قیمت سیمان در بازار آزاد کیسهای  ۳۰۰تا ۵۰۰
تومان افزایش داشته است
الزم به توضیح است این اعتصاب روز 3بهمن نیز ادامه داشت
* -تجمع اعتراضی اتوبوس رانان در مشهد:

بنا به گزارش رسیده روز دوشنبه هشتم بهمن ماه ،آمده است  :تجمع اتوبوس رانان مشهد در
اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان ،مقابل ساختمان شورای این شهرمشهد شکل گرفت
.

* -غارت ۵.۵هزار میلیارد تومان در خصوصی سازی  ۹شرکت:

گزارش تفریغ بودجه  ،۷۶نشان می دهد که در خصوصی سازی تنها هشت شرکت ۵.۵هزار
میلیارد تومان به غارت رفته است .براساس این گزارش :
ارزش واقعی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه  ۶۱۹میلیارد تومان بوده که با  % ۹۰تخفیف به
 ۱۷۷میلیارد تومان فروخته شده است.
آلومنیوم هرمزگان  ۵۰۰میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است
کشتوصنعت مغان ۳هزار و  ۱۵۰میلیارد تومان ارزان فروخته شده است
زمین  ٣۰۰میلیارد تومانی با  % ۷۱تخفیف فقط  ۳۶.۵میلیارد تومان فروخته شده است
ماشینسازی و دو شرکت دیگر تبریزی در سال  ۷۹به قیمت سال  ۷۴فروخته شده است!!
* -تجمع اعتراضی کارکنان بهداشت و درمان خوزستان نسبت به عدم پرداخت
مطالبات:
جمعی از کارکنان زیرمجموعه 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.بنا به گزارش رسانه ای شده
بتاریخ1بهمن ماه،یکی ازکارکنان بهداشت و درمان خوزستان گفت:از مهمترین مشکالت
کارکنان این دانشگاه از جمله پرستاران و بهورزان این است که مصوبه دولت مبنی بر اعمال 24
درصد حق مناطق مرزی در حقوق کارکنان ،در دانشگاه علوم پزشکی اهواز اجرا نشده
است.وی که خواست نامش فاش نشود افزود :بیشتر مزایای کارکنان قطع شده و اضافه کاری
کاهش یافته و حق مسکن ما نسبت به استان های دیگر خیلی کم است .این کارمند شاغل
در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه بهورزان سالی یک بار کارانه دریافت می کنند
گفت :به تعویق افتادن کارانه ها ،کیفیت خدمات رسانی به مردم را کاهش می دهد...وی
خواستار افزایش مبلغ حق مسکن و پرداخت منظم آن شد و گفت :بسیاری از استان ها مبلغ
حق مسکن بیشتری نسبت به خوزستان دریافت می کنند  .وی یادآوری است،هم اکنون 03
هزار و  411نفر به عنوان کارمند در دانشگاه علوم پزشکی اهواز فعال هستند و در آزمون آینده
حدود یک هزار نفر دیگر به بخش بهداشت و درمان اضافه می شود.
* -محمد علی زحمتکش معلم در شیراز دستگیر شد:

امروز دوشنبه هشتم بهمن  31محمدعلی_زحمتکش معلم آموزش و پرورش شیراز  ،به اتهام
تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات و حضور در تجمعات صنفی معلمان در شیراز و تهران ،به ۳
سال زندان و یکسال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شد.
@MoalemoKargar

* -مهدی قلیان ،برادر سپیده قلیان با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد:

روز دوشنبه  ۹بهمنماه ،مهدی قلیان برادر سپیده قلیان که صبح روز یکشنبه  ٣۰دیماه در
منزل پدری خود بازداشت شدهبود ،با سپردن وثیقه  ۱۰۰میلیون تومانی به صورت موقت آزاد
شد .الزم به ذکر است  ،بازداشت مهدی قلیان همراه با ضرب و جرح از سوی نیروهای امنیتی
بوده و طی ماموران هنگام بازداشت مهدی قلیان را به شدت ضرب و شتم کردند در حالی که
او تنها خواهان نشان دادن حکم قضائی برای دستگیری خواهرش سپیده قلیان شده بود
* -بازداشت محمد خنیفر و موج جدید احضار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به
ستاد خبری اداره اطالعات شوش:

بنا به گزارش رسیده روز دوشنبه هشتم بهمن ماه ،آمده است  :بدنبال اعتصاب چند ساعته
بخشهایی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در روز جمعه که در اعتراض به بازداشت مجدد
اسماعیل بخشی و خبر حضور اسد بیگی در شرکت صورت گرفت ،حوالی ظهر روز شنبه
ششم بهمن ماه ،ستاد خبری اداره اطالعات شوش تعدادی از کارگران را احضار و مورد
بازجوئی قرار داد.
از جمله احضار شدگان محمد خنیفر و ایمان اخضری از نماینده های مجمع کارگری بودند  .در
این میان  ،ایمان اخضری آزاد گردیده و در محل شرکت دیده شده ،اما محمد خنیفر در ستاد
خبری اداره اطالعات شوش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.گفته می شود
به جز محمد خنیفر ،کارگران دیگری نیز بازداشت شده اند .
* « -محمد خنیفر» کارگر هفت تپه با قید وثیقه  ۵۵۵میلیونی آزاد شد.

محمد خنیفر روز یکشنبه هفتم بهمن به دنبال اعتصاب روز جمعه کارگران نیشکر هفت تپه
برای آزادی اسماعیل بخشی بازداشت شده بود .این کارگر پیش از این نیز در تجمعات کارگران
هفت تپه از سوی ماموران امنیتی دستگیر شده بود

* -تجمع مربیان پیش دبستانی شهرستان باغملک مقابل استانداری خوزستان:

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز ،عصر امروز دوشنبه  ۹بهمن ماه ،جمعی از مربیان پیش
دبستانی شهرستان باغملک مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.مربیان پیش دبستانی
شهرستان باغملک در اعتراض به عدم جذب به صورت نیروی حق التدریسی توسط آموزش و
پرورش ،مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند
یکی از مربیان در خصوص علت تجمعشان اظهار کرد :ما مربیان ورودی سال  ۷۵هستیم که به
صورت رایگان به مدت  ٣سال در مدارس دولتی شهرستان باغملک و روستاهای حومه تدریس
کردیم و ماهی  ۴۰۵هزار تومان بابت حق بیمه و  ۱۵۰هزار تومان بابت حق فضا پرداخت می
کنیم به امید اینکه روزی به صورت حق التدریسی جذب آموزش و پرورش شویم.
* -دونویسنده هز یک با یک میلیارد تومان مبلغ وثیقه آزاد شدند:
به گزارش کمپین حقوق بشر ایران ،رضا خندانمهابادی و بکتاش آبتین دو عضو کانون
نویسندگان که روز دوم بهمن به دلیل ناتوانی از تهیه وثیقه بازداشت شده بودند ،در روزهای
هفتم و هشتم بهمن با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شدند.
* -ادامه اعتراض کارگران شهرداری بروجرد:

بنا به گزارش رسیده روز دوشنبه هشتم بهمن ماه ،آمده است  :تجمع کارگران شهرداری
بروجرد در دهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت  ۷ماه حقوق معوقه خود ،مقابل
فرمانداری لرستان اعتراض کردند.
* -دستمزد کارگران در ابهام ،خط فقر به  0میلیون تومان رسید:
نماینده مردم بوئین زهرا در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت :قبال مالک خط فقر دریافت
حقوق زیر  3میلیون بود ،اما این وضعیت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر کرده
است و اکنون خط فقر به حقوق های زیر  6میلیون رسیده است.
روح هللا بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس در تذکر شفاهی خود در صحن
علنی مجلس خطاب به دولت گفت :حق و حقوق بازنشستگان کشوری ،لشکری و تامین
اجتماعی و لزوم همسان سازی حقوق های آنها بسیار اهمیت دارد ،چرا که با توجه به
نوسانات قیمت ها و افزایش آن و همچنین افزایش قیمت ارز در گذشته دریافت کنندگان حقوق
 3میلیون زیر خط فقر بودند که هم اکنون با توجه به شرایط داخلی کشور دریافت کنندگان
حقوق زیر  6میلیون زیر خط فقر هستند .
* -تجمع اعتراضی کارگران پیمانی فاضالب روستایی دشتستان :

بنا به گزارش رسیده روز دوشنبه هشتم بهمن ماه ،آمده است  :اعتصاب کارگران پیمانی
شرکت آب و فاضالب روستایی دشتستان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه صورت
گرفت.
* -تجمع اعتراضی رانندگان وانتبار مقابل ساختمان شورای شهر تهران در اعتراض
به عوارض ورود به طرح ترافیک:

روز سهشنبه  ۷بهمن  ۷۹تعدادی از رانندگان وانتبار نسبت به عوارض ورود به طرح ترافیک و
همچنین طرح زوج و فرد مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
از صبح امروز تعدادی از رانندگان وانت بار نسبت به عوارض ورود به طرح ترافیک و همچنین
تصمیمات اخذشده از سوی شورای شهر تهران و شهرداری تهران درباره ممنوعیت ورود آنها به
محدوده زوج و فرد تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اعتراض کنندگان تأکید داشتند :ما وظیفه حمل ونقل عمومی را به عهده داریم و با هرگونه
عوارض ورود به طرح ترافیک مخالفیم.
* -حقوق کارمندان تا  ۷۵درصد افزایش مییابد:
به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ سه شنبه  3بهمن ۱٣۷۹آمده است  :عباس پاپی زاده،
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس با اشاره به افزایش
حقوقها در سال آینده ،گفت :طبق اصل  ٣قانون اساسی باید عدالت برقرار شود و عدالت با
مساوات فرق دارد ،عدالت یعنی اینکه ما حقوقهای حداقلی به جایی برسانیم که یک فرد
بتواند حداقل امکانات زندگی امروزی را برای خود فراهم کند .وی با بیان اینکه اختالف زیادی
بین حداقل و حداکثر حقوقها وجود دارد ،اظهار داشت :دولت پیشنهاد افزایش  ۳۰درصدی
حقوقها را داده و برای آن  ٣۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است ،در مجلس به دنبال آن
هستیم تا با افزایش پلکانی ،حقوقها را تا  ۳۵درصد افزایش دهیم ....دولت در الیحه بودجه
سال بعد ،افزایش حقوق کارمندان دول و دستگاههای اداری را بیست درصد در نظر گرفته
است.
* -کارگران کشتارگاه پرند در برابر استانداری گیالن :

برپایه خبر مندرج در روز سه شنبه  ۷بهمن ماه آمده است  :شماری از کارگران "کشتارگاه

پرند" خزر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند .
آنها با برپایی تجمع مقابل استانداری گیالن در رشت خواستار بازگشایی این کشتارگاه و
پرداخت معوقات خود شدند .به گفته معترضان کشتارگاه پرندک خزر نزدیک به چهار سال است
تعطیل شده و بیش از صد نفر از کارگران شاغل در آن از کار اخراج شده اند و حقوق و مزایای
هیچکدام تاکنون پرداخت نشده است.
* -جمعی از کارگران شرکت قفل کار شهر صنعتی البرز استان قزوین مقابل
دادگستری تجمع کردند:

برپایه خبر مندرج در روز سه شنبه  ۷بهمن ماه ۷۹آمده است  :این کارگران معترض بر روی
بنری در خواسته خود را توجه به مشکالت معیشتی فاجعه بار و درخواست تسریع در تعیین
مطالبات ،از مبلغ حاصل از فروش شرکت اعالم کردند.
* -پروین محمدی فعال کارگری و نایب رییس اتحادیه آزاد کارگران بازداشت شد:

به نوشته کانال تلگرامی حقوق معلم و کارگربه نقل از گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد
کارگران ،امروز سه شنبه  3بهمن ۱٣۷۹آمده است  :ساعتی پس از بازداشت جعفر عظیم
زاده ،مامورین نیروی انتظامی کالنتری  00فردیس کرج ،پروین محمدی ،نائب رئیس اتحادیه آزاد
کارگران ایران را نیز بازداشت و کلیه وسایل شخصی ،لپ تاب و گوشی همراه وی را ضبط
کردند.
@MoalemoKargar
* -جعفر عظیم زاده ،فعال کارگری بازداشت شد:

به نوشته کانال تلگرامی حقوق معلم و کارگربه به گزارش از کانال تلگرامی اتحادیه آزاد
کارگران ،جعفر عظیم زاده ،فعال کارگری ساعاتی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شد.جعفر عظیم زاده توسط مامورین کالنتری  00فردیس کرج بازداشت و بنا به گفته مامورین
تا ابالغ حکم قاضی در محل این ارگان انتظامی می باشد ،مامورین در هنگام بازداشت،
وسایل شخصی ،لپ تاب و دو گوشی همراه ایشان را ضبط کردند
@MoalemoKargar

* -هشدار عفو بینالملل در مورد 'خطر شکنجه دوباره' سپیده قلیان و اسماعیل
بخشی:

به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :عفو بینالملل با صدور اطالعیهای
خواستار "اقدام فوری" در مقابله با "خطر شکنجه مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان،
شده است.
در این اطالعیه آمده است که این دو نفر روز  ۳۰ژانویه بار دیگر بازداشت شدند و دلیل این
بازداشت سخن گفتن از ضرب و شتم و بدرفتاری هنگام حبس در اواخر سال گذشته میالدی
بود.
عفو بینالملل هشدار داده است که این دو "در معرض خطر جدی شکنجه قرار دارند".
این بیانیه از مقامات ایران میخواهد تا "فورا و بدون قید و شرط" این دو نفر را آزاد کنند و
افزوده است که آنان "زندانیان عقیدتی هستند که صرفا به خاطر فعالیت مسالمتآمیز در دفاع
از حقوق کارگران به زندان افتادهاند".
https://t.me/hamrahekargaran
* -تجمع نمایندگان تشکل های بین المللی کارگری مقابل سفارت ایران در لندن:

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را آزاد کنید
نهم بهمن نمایندگان چند تشکل بین المللی کارگری در دفاع از آزادی کارگران زندانی در ایران،
مقابل سفارت ایران در لندن حضور یافتند .در این حرکت اعتراضی مشترک نمایندگان ،تشکل
های بین المللی کارگری ازجمله فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ،کنکره کارگری
بریتانیا ،فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی ،فدراسیون آموزش بین الملل معلمان ،اتحادیه
معلمان انگلستان ،اتحادیه خدماتی انگلستان همچنین نمایندگان عفو بین الملل از وزیر امور
خارجه ایران و دولت ایران خواستند شکنجه را متوقف ،اسماعیل بخشی ،سپیده قلیان و
فعالین مدافع حقوق کارگران را آزاد و امنیت آنها را تضمین کند.
* -کارگران شهرداری زرآباد در سیستان هفت ماه مطالبات مزدی طلبکارند /عضو
شورای شهر :درآمد نداریم ،نیازمند کمک مسئوالن هستیم:

به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ سه شنبه  3بهمن ۱٣۷۹آمده است  :کارگران شهرداری
زرآباد واقع در شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان در تماس با ایلنا از  ۹ماه
مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.این کارگران که در بخشهای مختلف خدماتی و
فضای سبز مشغول به کار هستند ،میگویند ۹ :ماه معوقات مزدی دارند و سایر مزایای مزدی
آنها نیز از سه سال پیش پرداخت نشده است .در عین حال حق بیمه آنها چندین ماه به
تعویق افتاده و هماکنون به صورت اقساط به سازمان تامین اجتماعی پرداخت
میشود«.یوسف مصلحی»  ،عضو شورای شهر زرآباد از تالش برای پرداخت مطالبات کارگران
شهرداری زرآباد خبر داد و به ایلنا گفت :پرداخت حقوق کارگران شهرداری تقریبا شش تا هفت
ماه به تاخیر افتاده که در این بین بخشی از مطالبات ( ۵ماه) به صورت علیالحساب ( ٣۰۰تا
 ۴۰۰هزار تومان) به کارگران پرداخت شده است.او با بیان اینکه معوقات مزدی کارگران به دلیل
کمبو د درآمدهای شهرداری و منابع مالی است چراکه درآمد شهرداری زرآباد پیشتر از محل
ارزش افزوده و صدور عوارض ساخت و ساز تامین میشد ،افزود :سالهای گذشته شهرداری
زرآباد دستکم  ۵۰تا  ۶۰میلیون ارزش افزوده دریافت میکرد که این رقم در سال جاری به ۳
میلیون تومان کاهش یافته است.از طرفی به خاطر وضعیت پایین معیشت مردم زرآباد و
مسکوت ماندن ساخت و ساز شهری ،شهرداری فعال با مشکل مواجه شده و جوابگوی
حقوق کارگران و کارکنان خود نیست....
* -دستکم  ۵تجمع اعتراضی برگزار شد:
به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :امروز چهارشنبه ،جمعی از کارگران قطار
شهری اهواز ،جمعی از تاکسی داران شهرستان بوکان ،جمعی از خریداران خودروهای ثبت
نامی از گروه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو ،جمعی از شهروندان و فعاالن محیط
زیست در شهرستان بهبهان و جمعی از پرسنل شرکت تراورس اندیمشک در تجمعاتی
اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند
https://t.me/hamrahekargaran
* -زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت:چارهای جز سهمیه بندی و افزایش قیمت
بنزین نداریم:
https://www.mehrnews.com/news/4528497
به گزارش اکرم سادات حسینی شبستری خبرنگار مهر در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن
۱٣۷۹آمده است  :نامدار زنگنه  ،وزیر نفت گفت :ما جز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین
راهی نداریم یعنی باید یا سهمیهبندی کنیم یا افزایش قیمت داشته باشیم.وزیر نفت همچنین
در مورد مجوز اخذ شده از شورای اقتصاد در رابطه با برخی از طرح های سرمایه گذاری در
میادین نفتی ،گفت :بر اساس ماده  ۱۳قانون رفع موانع تولید ،اعتبار  ۶میلیارد و  ۳۰۰میلیون
دالری اخذ کردیم.
زنگنه گفت :یکسری طرحهای در حال تولید در میدانهای در حال بهره برداری را به اتکا
درآمدهای آتی حاصل از افزایش تولید ،توسعه خواهیم داد که این طرحها بالغ بر  ۳۰میلیارد
دالر درآمد ایجاد میکنند.وزیر نفت افزود :با هزینه های مالی بالغ بر  ۹میلیارد دالر ،باید
بازپرداخت صورت گیرد که اولین قراردادهای آن هفته پیش با اعتبار یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون
دالر امضاء شد و این اولین قدمی است که دارای  ۱۰۰۰میلیارد اوراق منفعت است.وی در
همین رابطه گفت :بر این اساس االن منفعت میکنیم و پول را جمع کرده و در آینده اصل و
فرع آن را بازپرداخت میکنیم .سطح تولید داخل در این قراردادها بسیار باالست .در عرضه و
تولید نفت یکی از اهداف ما ایجاد کار و اشتغال برای صنایع داخلی و پیمانکاران است.زنگنه در
مورد سهمیه بندی بنزین گفت :این موضوع در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری می شود اما ما
جز سهمیه بندی و افزایش قیمت راهی نداریم یعنی باید یا سهمیه بندی کنیم یا افزایش
قیمت داشته باشیم .افزایش قیمت بنزین بالشک اثر تورمی دارد ،البته تورم دو بخش دارد که

یک بخش آن عدد و رقم است و بخش دیگر ان آثار روانی است که به فضای رسانه ای و افکار
عمومی بستگی دارد.
* -کیوان باژن ،عضو کانون نویسندگان ایران با تودیع قرار وثیقه آزاد شد:
کیوان باژن ،از اعضای کانون نویسندگان ایران ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه و تا پایان
مراحل دادرسی آزاد شد .وی روز سهشنبه  ۳بهمن ماه به همراه رضا خندان مهابادی و
بکتاش آبتین دو عضو دیگر این کانون در پی حضور در دادگاه انقالب تهران و عدم توانایی در
تامین قرار وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود
به گزارش خبرگزاری هرانا ،امروز چهارشنبه  ۱۰بهمنماه  ،۷۹کیوان باژن ،از اعضای کانون
نویسندگان ایران ،با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد
دو عضو دیگر کانون نویسندگاه  ،رضا خندان مهابادی روز شنبه  6بهمن ماه و بکتاش آبتین روز
دوشنبه  2بهمن با قرار وثیقه و تاپایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
* -اولین جلسه مسخره ستاد گرامیداشت هفته کارگر  ۸۳۸۹با حضور علیرضا
محجوب برگزار شد:
به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است :باردیگر سناریوی
تکراری نمایش ساالنه هفته کارگر استارتش زده شد و اولین جلسه ستاد مرکزی
گرامیداشت هفته کارگر  ۱٣۷۹با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس)،
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) ،حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی
شوراهای اسالمی کار کشور) ،فتحهللا بیات (رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر
اجرایی خانه کارگر شرق تهران) و برخی دیگر از فعاالن کارگری و مقامات دولتی برگزار شد....
خالصه موضوعات و مسائلی که در جلسه مورد بحث واقع شد ،بدین شرح است :به جای
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،خانه کارگر سازمان مجری جشنواره فرهنگی هنری
کارگر ایرانی در سال آینده بشود .....وقایع کارگری مهمی که در برخی معادن و یا واحدهای
صنعتی بزرگ مثل نیشکر هفتتپه به وقوع پیوست ،یادآوری بشوند و از کارگران آنها دلجویی
شود ...بخش مسخره کار شامل :برنامههای حساس و مهمی مثل دیدار با مقام معظم
رهب ری ،دیدار با ریاست جمهوری ،حضور در مرقد امام ،با فاصله کوتاهی بعد از برگزاری و
اتمام ،از لحاظ کیفیت اجرا مورد بحث و بررسی قرار گیرند و آسیبشناسی آنها به چند ماه
بعد که بسیاری از جزییات و ناهماهنگیها از خاطر رفته ،موکول نشود....به خاطر نزدیکی
زمانی هفته کارگر با ماه رمضان در سال آینده ،برنامههای قرآنی و معنوی مرتبط در دستور کار
قرار گیرند.قرار است در هفته کارگر سال آینده برگزار شود ۷ ،الی  ۱۰کارگروه تشکیل شود .
* -افزایش  ۸برابری سدهای ملی/رشد ۶.۲برابری ظرفیت نیروگاههای برقآبی
https://www.mehrnews.com/news/4528449

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است  :به نقل از
وزارت نیرو ،تعداد سدهای ملی بهرهبرداریشده در کشور با افزایش  ۷برابری پس از انقالب ،از
 ۱۷سد به  ۱۹۳سد و حجم مخازن سدهای ملی بهرهبرداری شده نیز از  ۱٣هزار و ۴۰۴

میلیارد متر مکعب در اوایل انقالب با حدود چهار برابر افزایش به  ۵۱هزار و  ۹۶۵میلیارد متر
مکعب رسیده است.بر اساس این گزارش ،ظرفیت نصب شده نیروگاههای برقآبی نیز در این
مدت  ۶.۹برابر رشد داشته و از یکهزار و  ۹۰۴مگاوات در سال  ۵۹به  ۱۳هزار و  ۳۰مگاوات در
زمان حاضر افزایش یافته است .تا سال  ۱٣۷۳تعداد  ۱۴۴سد ملی به بهرهبرداری رسیده بود
که از آن زمان تاکنون تعداد  ۳۹سد در دولت تدبیر و امید به بهرهبرداری رسیده و تعداد
سدهای ملی را به عدد  ۱۹۳رسانده است....بررسی آمار موجود در این بخش حاکی از آن
است که مجموع سرمایهگذاری انجامشده بخش تامین آب و شبکههای آبیاری و زهکشی در
دولت تدبیر و امید تاکنون حدود  ٣۶هزار میلیارد تومان بوده است.
* -کارگران شهرداری «سی سخت» :مشمول دریافت بسته حمایتی نشدهایم:

به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است :کارگران مجموعه
شهرداری سی سخت به خبرنگار ایلنا گفتند :بخش زیادی از مطالبات مزدی کارگران مجموعه
شهرداری سی سخت تقریبا از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا آبان ماه پرداخت شده و در
حال حاضر دو ماه معوقات مزدی (آذر و دی ماه) طلب دارند.یکی از کارگران با بیان اینکه
شهرداری سی سخت به دلیل مشکالت و نداشتن منابع مالی کافی حدودا هفت ماه از
دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را به تاخیر انداخته بود ،افزود :از اواخر شهریور ماه
شهردار سی سخت حدودا شش ماه از مطالبات مزدی کارگران را طی چند هفته پرداخت
کرد.به گفته وی ،در حال حاضر دو ماه مطالبات مزدی معوقه طلبکاریم و انگیزه کارگران برای
کار کردن بیشتر شده است .پیش از این «علیمحمد حسینی» شهردار سی سخت در
گفتگو با ایلنا ،از پرداخت بخش زیادی از مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری خبر داده
بود که به گفته کارگران عملی شده است.این کارگر افزود :براساس مصوبه هیات دولت ،قرار
بود تمامی افرادی که زیر  ٣میلیون تومان حقوق میگیرند ،مشمول دریافت این بسته شوند،
این در حالیست که ما کارگران شاغل در مجموعه شهرداری سی سخت که حداقل مزد را
دریافت میکنیم ،از این بسته حمایتی محروم ماندهایم.وی افزود :امیدواریم با پیگیری
مسئوالن شاهد بهبودی کامل وضعیت معیشتی کارگران و پرداخت مطالبات معوقه آنها
باشیم.
* -باز هم سهل انگاری و نبود امکانات باعث آتش سوزی دبستان کودکان شد:

برپایه خبر مندرج آمده است  :مدرسە چم زرشک ثالث باباجانی در استان کرمانشاە صبح
امروز چهارشنبە ۱۰ ،بهمن در آتش سهل انگاری مسئوالن آموزش و پروش سوخت .
با اینکە بارها بە مقامات آموزش و پرورش استان گزارش دادە شد کە وضعیت گرمایی دبستانها
نا مناسب و غیر ایمن است اما تاکنون هیچ رسیدگی صورت نگرفتە است .
@kasenfi

سخنگوی ستاد بودجه در گفت و گو با مهر؛توزیع  ۲.۵هزار میلیارد تومان بسته
حمایتی بین  ۸۵میلیون خانوار
https://www.mehrnews.com/news/4528475

به گزارش سمیه رسولی خبرنگار دولتی مهر در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است :
مژگان خانلو ،سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به توزیع  ۴.۵هزار میلیارد تومان در قالب بسته
حمایتی بین  ۱۰میلیون خانوار و حدود  ۶میلیون نفر ،گقت :به احتمال زیاد بسته حمایتی دوم
غیرنقدی خواهد بود .وی اظهار داشت :پیشبینی اعتبار بسته تا پایان سال  ۷هزار میلیارد
تومان از محل منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی،
فوالدی و پاالیشگاه ها است که تاکنون  ۴هزار و  ۵۶۷میلیارد تومان از این مبلغ توزیع شده یا
در دست توزیع است  .او افزود :تاکنون  ۵میلیون و  ۹۳۹هزار نفر از کارکنان دولت و
بازنشستگان که حقوق ماهانه کمتر از  ٣میلیون تومان داشتند ،بسته حمایتی را دریافت کرده
اند.
وی تصریح کرد :از این تعداد یک میلیون و  ۳۹۰هزار نفر کارمند ستادی و استانی ٣ ،میلیون و
 ۵۴۹هزار و  ۱۱۹نفر بازنشسته تامین اجتماعی ۳ ،میلیون نفر صندوق بازنشستگی نیروهای
مسلح و فوالد و  ۷۰هزار و  ۵۶نفر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و در مجموع ۵
میلیون و  ۹۳۹هزار و  ۹۳۶نفر بسته  ۳۰۰هزار تومانی دریافت کردند  ....سخنگوی ستاد تاکید
کرد :درواقع مرحله اول بسته حمایتی تحت سه عنوان «افراد»« ،مستمری بگیران» و «یارانه
غذا» توزیع شد.
* -محمدعلی جداری فروغی:جعفر عظیم زاده و پروین محمدی بازداشت شدند:
به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است  :محمدعلی جداری
فروغی (وکیل جعفر عظیم زاده) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت :حدود ساعت  01:31روز
گذشته جعفر عظیم زاده و پروین محمدی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کالنتری 00
فردیس اعزام شدند.وی در ارتباط با دالیل بازداشت این فعاالن کارگری گفت :با پیگیریهایی
که امروز انجام دادم ،مشخص شد که با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت ،عظیم زاده
به  6سال زندان محکوم شده و روانه زندان اوین شده است.وی ادامه داد :از آنجا عظیمزاده در
پرونده دیگری در ساوه ابتدا به یازده سال زندان محکوم شده بود ولی خوشبختانه در شعبه 2
دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از اتهامات تبرئه شد و دادگاه ،کلیه فعالیتهای ایشان را
صنفی شناخت ،در اسرع وقت درخواست اعاده دادرسی خواهم داد و امیدوارم حکم  6سال
زندان ایشان نیز نقض شود.این وکیل دادگستری در مورد دلیل بازداشت پروین محمدی ابراز
بیاطالعی کرد و با تاکید بر صنفی بودن فعالیتهای این دو نفر گفت :ایشان نیز به دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان فردیس اعزام شده است.
* -در گفتگو با مهر اعالم شد:قیمت زعفران به  ۸۸.۵میلیون تومان رسید/خرید
تضمینی متوقف شد:

به گزارش زهرا مهدوی خبرنگار دولتی مهر در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است :
غالمرضا میری ؛ نایب رئیس شورای ملی زعفران قیمت خرید هرکیلوگرم زعفران از کشاورزان
را حداقل  ۶.۵میلیون تومان و حداکثر  ۱۱.۵میلیون تومان اعالم کرد و گفت:خرید توافقی این
محصول ،امسال انجام نمی شود.وی ادامه داد :هم اکنون نوسانات قیمت این محصول بسیار
جزئی است و بسته به میزان عرضه محصول ،قیمت دچار نوسان می شود .نایب رئیس
شورای ملی زعفران با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی امسال دستورالعملی برای
خرید توافقی طالی سرخ ندارد ،گفت :بنابراین خریدتوافقی این محصول توسط سازمان مرکزی
تعاون روستایی متوقف شده است .میری اضافه کرد :البته برخی از تعاونی های زیر مجموعه
سازمان مرکزی تعاون روستایی که سرمایه دار و در کار تجارت هستند ،زعفران را می خرند و
آن را یا در بورس کاال عرضه می کنند و یا اینکه نگه می دارند و بعدها به فروش می رسانند .
به گزارش خبرنگار مهر ،از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه حدود  ۴۶میلیون دالر زعفران به
خارج از کشور صادر شده است.
* -سرمازدگی جان دو کولبر جوان را گرفت:

به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است  :سرمازدگی جان دو
کولبر جوان بانهای را گرفت.از قرار معلوم ،جسد بیجان این دو کولبر را در حالی در ارتفاعات
نزدیک بانه پیدا کردهاند که در اثر سرمازدگی به اغما فرو رفته بودند؛ این دو کولبر قبل از
رسیدن به بیمارستان جان باختند.در همین حین ،یک ماشین با  ۱٧نفر سرنشین که همه
کولبر بودهاند به دره افتاده است و از قرار معلوم حال جسمانی دو نفر از آنها وخیم است.
* -خبر؛ شهر مریوان غرق در زباله:

شهرداری مریوان به مثابه دیگر شهرداری ها ؛ ناتوان از پرداخت دستمزد کارگران است  .در
این رابطه و در پی اعتصاب کارگران شهردار مریوان  ،به ناچار انباشت زباله هر لحظه در سطح
شهر بیشتر می شود.
* -جمعی از پرستاران؛تکلیفمان را روشن کنید ۷۵ /سال برای بازنشستگی پیش
از موعد کافی نیست؟!

به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است  :قانون بازنشستگی
کارکنان در مشاغل سخت و زیانآور تصریح دارد که کارکنان میتوانند بعد از  21سال اشتغال

تمام وقت بازنشست شوند .حال پرستارانی که در آستانه بازنشستگی پیش از موعد قرار
گرفتهاند ،می گویند برخی شعب تامین اجتماعی با بازنشستگی زودهنگام ما مخالفت
میکنند و میگویند باید سابقه کارتان به  24سال برسد.این پرستاران با استناد به قانون
میگویند :چرا تکلیفمان را روشن نمیکنند؟! باالخره بازنشستگی پیش از موعد 21 ،ساله
است یا  24ساله؟! قانون یک چیز میگوید و شعب تامین اجتماعی یک چیز دیگر! کدامیک را
باید مبنا قرار دهیم؟!این پرستاران با ارسال حکم تامین اجتماعی که در پاسخ به درخواست
بازنشستگی صادر شده ،میگویند چرا به این بهانه که سابقه کارمان از  24سال کمتر است،
نمیگذارند بازنشست شویم؟
* -تجمع پرسنل راهآهن اندیمشک :

روز چهارشنبه  ۱۰بهمن  ۱٣۷۹جمعی از پرسنل راهآهن در اعتراض به عدم پرداخت ۴ماه
مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند .پرسنل راهآهن در این تجمع ،بنری در دست خود
گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود« :ما پرسنل راهآهن (شرکت تراورس) بعد از حدود۳۰
سال کار هنوز با قرارداد یک ماهه آزمایشی کار میکنیم۴،ماه حقوق نگرفتهایم ،ازسال ۷٣
بیمه نداریم .نان نداریم به فریادمان برسید» حقوق پرسنل راهآهن در چند سال گذشته هرگز
کامل پرداخت نشده است و همیشه کارگران بین  ٣تا  ۷ماه از حقوقشان پرداخت نشده
طلبکار هستند.
* -استمرار اعتراض کارگران متروی اهواز به  ۸۹ماه مزد معوقه:

اعتراض کارگران پروژه ساخت متروی اهواز امروز چهارشنبه (دهم بهمن ماه) نیز ادامه داشت.
شماری از کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند که در ادامه
اجتماعات اعتراضی روزهای گذشته ،بازهم شماری از همکاران آنها در مقابل ساختمان قطار
شهری تجمع کردند .بنا به اظهارات کارگران ،حدود ۱۰۰کارگر قرار دادی در این تجمع حضور
دارند.
* -تجمع و اعتصاب تاکسی داران بوکان :

برپایه گزارش رسیده در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است  :تجمع تاکسی داران
بوکان در اعتراض به کم کاری تاکسیرانی و عدم رسیدگی به مشکالت رانندگان در مقابل اداره
تاکسیرانی دست به اعتراض زدند.

* -استمرار اعتراض کارگران متروی اهواز به  ۸۹ماه مزد معوقه:
به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است  :شماری از کارگران
پروژه ساخت قطار شهری اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند که در ادامه اجتماعات
اعتراضی روزهای گذشته ،بازهم شماری از همکاران آنها در مقابل ساختمان قطار شهری
تجمع کردند.بنا به اظهارات کارگران ،حدود ۱۰۰کارگر قرار دادی در این تجمع صنفی حضور
دارند.کارگران مورد نظر میگویند :طلب مزدی آنها مربوط به  ۱۹ماه گذشته است و از
شهریور ماه سال گذشته ( )۷۶مطالبات مزدی آنها به تاخیر افتاده است....براساس این
اظهارات در پروژه ساخت قطار شهری اهواز حدودا  ۳۰۰کارگر مشغول کارند که به بیتوجهی
مسئوالن قطار شهری و شرکت پیمانکاری کیسون در پرداخت مطالبات مزدیشان معترضند.
* -تجمع شهروندان و فعاالن محیط زیست در بهبهان :

روز چهارشنبه  01بهمن  ،0331جمعی از شهروندان و فعاالن محیط زیست شهرستان بهبهان
در اعتراض به ادامه فعالیت پروژه گردشگری تنگ تکاب و انتقال آب کارون ،اقدام به برگزاری
تجمع کردند.
* -افزایش  025درصدی حق مسکن کارگران یا قیمت یک کیلو و نیم گوشت؟
حق مسکن کارگران  011هزار تومان شد .بعد از چانه زدن های عضو خانه کارگر در شورایعالی
دستمزد بالخره حق مسکن کارگران از چهل هزار تومان به صد هزار تومان افزایش پیدا کرد .
در شرایطی که مسکن متری نه میلیون و نهصد هزار تومان قیمت گذاری شده و اجاره های
مسکن در شهری مثل تهران باالتراز یک میلیون و پانصد هزار تومان است  ،یک کارگر با درآمد
یک میلیون و چهار صد هزار تومان چگونه می تواند این اجاره بها را بپردازد؟ این افزایش حق
مسکن امروز برابر با قیمت یک کیلو و نیم گوشت است.
* -ایران بهشت دالالن و فراریهای مالیاتی:
به گزارش خبرگزاری ایسنا آمده است  :یک کارشناس اقتصادی معتقد است ایران بهشت
دالالن و فراریهای مالیاتی است
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی  ،در گفت و گو با ایسنا ،ایران را بهشت دالالن و فرار
مالیاتی توصیف کرد و گفت :شخصی مانند بابک زنجانی با آن همه درآمد توسط سازمان امور
مالیاتی به دادگاه معرفی نشد ،در حالی که عالوه بر جرایم دیگر او مرتکب فرار مالیاتی هم
شده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه ،به نسبت پرداخت مالیات توسط صاحبان مشاغل و کارمندان
دولتی پرداخت و گفت" :صاحبان مشاغل  ۱۰هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت میکنند ،در
حالی که حقوق بگیران دولتی بسیار بیشتر از اینها پرداخت مالیات دارند".

* -بخوانیدو به خاطر بسپرید  :فهرست  07دستگاه و نهادی که حاضر به درج
اطالعات خود در سامانه جامع اطالعاتی کشور نشده اند:
1.صداوسیما
2.آستان قدس رضوی و  40زیرمجموعه اش
3.ستاد اجرایی فرمان امام و  62زیرمجموعه اش
4.شورای انقالب فرهنگی
5.مجمع تشخیص مصلحت نظام
6.موسسه نشر و حفظ آثار امام
7.شورای تبلیغات اسالمی
8.کتابخانه ملی
9.نهادهای نظامی
10.شورای امنیت ملی
11.شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
12.بنیاد مستضعفان
13.آستان های قدس حضرت شاهچراغ
14.آستان قدس حضرت معصومه
15.آستان قدس حضرت عبدالعظیم
16.مرکز اسناد انقالب اسالمی
17.موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
18.اتاق اصناف ایران
19.جامعه المصطفی
https://t.me/hamrahekargaran
* -کیوان باژن ،عضو کانون نویسندگان ایران با تودیع قرار وثیقه آزاد شد:
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،امروز چهارشنبه
 ۱۰بهمنماه  ،۷۹کیوان باژن ،از اعضای کانون نویسندگان ایران ساعاتی پیش با تودیع قرار
وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد .وی روز سهشنبه  ۳بهمن ماه به همراه رضا خندان
مهابادی و بکتاش آبتین دو عضو دیگر این کانون در پی حضور در دادگاه انقالب تهران و عدم
توانایی در تامین قرار وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
روز دوشنبه  ۹بهمنماه بکتاش آبتین و روز شنبه  ۶بهمنماه نیز رضا خندان مهابادی دیگر عضو
این کانون با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
در تاریخ  ۳بهمنماه  ،۷۹کیوان باژن به همراه رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین برای
رسیدگی به پروندهشان در شعبه  ۳۹دادگاه انقالب تهران حاضر شده و به دلیل افزایش قرار
صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان
اوین منتقل شده بودند.
همچنین گفته شده بود قاضی مقیسه با درخواست آنها برای حضور وکیل مورد نظرشان
مخالفت کرده بود.
الزم به ذکر است کانون نویسندگان ایران همزمان با بازداشت این افراد با صدور بیانیهای با
اشاره به این که “فلسفهی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در
مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا میکند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد”
خواستار آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط اعضای این کانون شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است“ :دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم
تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است .از این رو ،هیچ کس را نمیتوان
به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد ،چه رسد به آنکه ،حقوق مسلم
او را در “دادگاه”هایی از نوع “دیوان بلخ” پایمال کرد”.

* -بهروز کریمی  ۵۵۵:هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه شدن هستند:

به گزارش خبرگزاری ایلنا،در تاریخ چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱٣۷۹آمده است " :بهروز کریمی"
گفت :با تغییر و اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود  ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی در
نوبت بیمه هستند.وی ادامه داد :در سال  ۷۶مبلغ  ۳هزار و  ۴۱میلیارد تومان برای بیمه کل
کارگران ساختمانی بایستی وصول میشد .حق بیمه کارگران  ٣۰درصد است که  ٣درصد
سهم دولت و  ۳۰درصد سهم کارفرماست.مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان
تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ماهر ،نیمه ماهر و ساده را متفاوت دانست و افزود :کارگران
ماهر یا استادکاران حق بیمه  ۹درصدی خود را به مبلغ  ۱۰۷هزار تومان ،کارگران نیمه ماهر
 ۱۰۱هزار تومان و کارگران ساده با  ۷٣هزار تومان حق بیمه در ماه بیمه می شوند.بهروز
کریمی با اشاره به اینکه طرح در دست اصالح مجلس ،ماده  ۵قانون بیمه کار بازنشستگی
کارگران ساختمانی است ،گفت :کارگران ساختمانی به دو شرط سن  ۶۰سالگی و یا پرداخت
 ٣۵سال حق بیمه بازنشسته می شوند و این موضوع با سایر کارگران متفاوت است.
* -بازداشت جعفرعظیم زاده و پروین محمدی را محکوم می کنیم:

ما معتقدیم اینگونه برخوردهای امنیتی به هیچ وجه نمی تواند مانع حرکت و خیزش کارگران
برای دستیابی به حق خود شود و کارگران آگاه هرگز مرعوب اینگونه اقدامات نخواهند شد.
امروز همه ما به حقوق خود بیش از گذشته واقفیم و برای رسیدن به آنچه که حق خود می
دانیم از هیچ ترفندی واهمه و ترس نداریم.
ما همچنان بر موضع خود استوار ایستاده ایم و خار چشم و استخوان در گلوی مافیای قدرت و
ثروت باقی خواهیم ماند.
آزادی بی قید و شرط و فوری جعفرعظیم زاده و پروین محمدی خواست و مطالبه امروز
ماست.
جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران

* -انتقال پروین محمدی به زندان شهید کچوئی کرج:

به گزارش خبرگزاری ایلنا در پنجشنبه ۱۱بهمن ۱٣۷۹آمده است  :در شعبه  00دادیاری
دادسرای پردیس کرج ،ابتدا برای موکلم قرار بازداشت موقت یک ماهه و بعد از ارائه توضیحات،
قرار وثیقه  311میلیونی صادر شد که امروز صبح پس از ارجاع پرونده از شعبه  00به شعبه
 ،02مجددا قرار بازداشت یک ماهه صادر و پیرو آن ،پروین محمدی به زندان شهید کچوئی کرج
منتقل شد.این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد که با انجام دفاعیات الزم و با رسیدگی به
اعتراض به قرار بازداشت ،این فعال کارگری سریعتر آزاد شود.
* -وضع ماشین سازی تبریز وخیم است:
به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :وضعیت کارخانه ماشینسازی تبریز نگران
کننده است .
خریدار کارخانه در زندان به سر میبرد و برای پرداخت حقوق کارگران این مجموعه بخشی از
اموال فروخته شده و ضرورت دارد برای رفع مشکالت این واحد اقدام شود.
تعدادی از کارخانجات در آذربایجان شرقی با ظرفیت پایین فعالیت میکنند .در بازدید از یک
واحد نساجی در منطقه آزاد ارس ،تنها یک سالن از سه سالن این واحد تولیدی کار میکرد.
به گزارش ایسنا این نکات را آلهاشم نماینده ولی فقیه در اذربایجان شرقی امروز پنجشنبه
 00بهمن در دیدار با الریجانی رئیس مجلس گفته است.
https://t.me/hamrahekargaran
* -تجمع مالباختگان اصفهان :

برپایه خبر مندرح در روز پنجشنبه  00بهمن  ،0331آمده است  :جمعی از مالباختگان پروژه
شهید کشوری اصفهان ،به برآورده نشدن مطالبات خود ،اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی
کردند.
معترضان در این تجمع خواستار اعالم رقم دقیق قیمت های تمام شده در فازهای  6و  1پروژه
شهرک شهید کشوری ،شدند.
* -نامه سرگشاده یک نهاد حقوق زنان به مسوالن جمهوری اسالمی و نماینده
ایران در سازمان ملل:
زنان رادیکال ،یک سازمان دیرپای حقوق زنان و حقوق بشر در استرالیا و ایاالت متحده از شما
درخواست دارد که سپیده قلیان ،دانشجو و خبرنگار مستقل را فورا آزاد کنید ،تنها فعالیت او
همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه ،و حمایت از اسماعیل بخشی ،یکی از نمایندگان
مجمع مستقل کارگران بوده است.
این دو در آبان ماه در حالی که پیگیر حقوق های معوقه ی کارگران بودند دستگیر شدند.

فشارهای غیرقابل وصف در حین بازداشت آن دو را وادار به اعترافات اجباری کرد که از تلویزیون
دولتی پخش شد و از توطئه مارکسیست ها برای براندازی از طریق اعتصاب های کارگری
سخن می گفت .پس از آزادی به قید وثیقه ،بخشی و قلیان شکنجه ها و بازجویی های
هولناک خود را علنی کردند.
در تالفی افشاگری آنها از کارهای غیرقانونی مسولین زندان ،آن دو مجددا بازداشت شدند ،و
عالوه بر خانم قلیان ،برادر او مهدی قلیان نیز کماکان در بازداشت به سر می برد .حامیان این
دو ،نگران شکنجه های بیشتر در حین دستگیری مجدد آنها هستند.
ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط قلیان ،بخشی و سایر فعاالن کارگری ،زنان ،قومی ،و
چپگرا هستیم.
ما از حکومت ایران می خواهیم که به دستگیری معترضان پایان دهد و به جای آنها کسانی را
دستگیر کند که حقوق انسانی این فعاالن را زیر پا گذاشته اند.
هلن گیلبرت  -سازمان ملی زنان رادیکال آمریکا
دبی برتون سازمان ملی زنان رادیکال ملبورن ،استرالیا
* -تجمع کارگران گروه ملی فوالد اهواز :

برپایه خبر مندرج در تاریخ روز در پنجشنبه ۱۱بهمن ۱٣۷۹آمده است  :کارگران گروه ملی فوالد
بار دیگر  ،در مقابل فرماندی برای ازادی بی قید و شرط همکاران بازداشت شده خوداعتراض
نمودند.....
* -کار زیبا و خوب خانم معلم اهوازی برای شاگردانش:

به نوشته کاناتل تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است  :در کنار اخبار تلخی که از تنبیهبدنی
دانشآموزان ،بیتوجهی به حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مدارس و نظام آموزش و پرورش
کشور حکایت دارد ،رفتار برخی از معلمان در حمایت از دانشآموزانشان و کارهایی که فراتر از
وظایف معلمی برای آنها انجام میدهند ،روی دیگری از واقعیتهای مدارس کشور است.
معلم دبستان #شهید_مفتح ناحیه  ۳اهواز هر روز برای دانش آموزانش که در یکی از مناطق
محروم قرار دارد ،تغذیه و هدایای مختلفی تهیه میکند.
@edalatxah
* -سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای ایران 'راه اندازی میشود:
به گزارش بی بی سی در روز پنجشنبه ۱۱ ،بهمن ( ٣۱ژانویه)،آمده است  :شبکه خبری
اندیآر آلمان ،با اعالم این خبر گفت که کانال مالی اتحادیه اروپا برای ایران "ابزار حمایت از
مبادالت تجاری  -اینتکس" نام دارد و سه کشور اروپایی امروز مدیریت و تامین مالی آن را

برعهده گرفتهاند.
هدف از ایجاد این کانال مالی ویژه ،دادن امکان به شرکتهای اروپایی برای تجارت با ایران
است که به خاطر تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ارتباط خود را با ایران محدود
کردهاند.
قرار است سازوکارجدید در فرانسه به ثبت برسد و اداره آن را آلمان برعهده بگیرد و هر سه
کشور منابع مالی آن را تامین کنند.
انتظار میرود تشکیل نهاد جدید در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بخارست مطرح
شود و سه کشور ایجادکننده آن خواستار حمایت اتحادیه از آن شوند.
آمریکا پیشتر در مورد تالش برای "دور زدن" تحریم علیه ایران به اتحادیه اروپا و همچنین روسیه
و چین ،دو کشور دیگر عضو برجام ،هشدار داده و گفته است که چنین اقدامی را تالفی
خواهد کرد/.بی بی سی
* -وعده تبدیل قرارداد  ۸۵۵۵کارگر پیمانکاری و شرکتی کشت و صنعت مغان به
قرارداد مستقیم:
به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در پنجشنبه ۱۱بهمن ۱٣۷۹آمده است  :قاسم رحیمی (مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل) از هماهنگیها با کارفرمای مجتمع کشت و صنعت
و دامپروری مغان برای عقد قرارداد مستقیم با  ۱۵۰۰کارگر پیمانکاری و شرکتی خبر داد  .وی
در دیدار با مدیرعامل کشت و صنعت مغان تصریح کرد :مجموعه کشت و صنعت مغان با
داشتن حدود دو هزار نفر نیروی کار از بزرگترین مجموعههای کارگری استان است که از
ظرفیتهای مطلوبی برای توسعه و جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص برخوردار است .او
بیان کرد :با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده به مدیرعامل این شرکت و در راستای
ارتقای وضعیت نیروهای پیمانکاری این مجموعه به زودی فرایند تبدیل وضعیت و عقد قرارداد
مستقیم با هزار و  ۵۰۰نفر از کارگران شرکتی و پیمانکاری این مجموعه عملیاتی میشود.این
در حالیست که خصوصیسازی این مجتمع کش و صنعت در دی ماه امسال تاکنون
حاشیههایی داشته است ....عادل آذر (رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور) اخیراً در
مجلس شورای اسالمی گفته بود :قیمت واقعی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
بیش از  ۴هزار میلیارد بوده که به  ۱۹۵۰میلیارد واگذار شده است.
* -پیاده روی معلمان همدان:

به نوشته کانال تلگرامی حقوق معلم و کارگر روز پنجشنبه ۱۱بهمن ۱٣۷۹آمده است  :اولین
جلسه ورزش صبحگاهی معلمان همدان ،در بلوار ارم این شهر برگزار شد.
@MoalemoKargar
* -اعتراف آشکار به شکست بزرگ:

به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :شهیندخت موالوردی در اولین مصاحبه
اش بعد از رفتن از دولت به ایرنا گفته که بزرگترین شکستش در دولت یازدهم و دوازدهم این

بوده که با وجود تالشهای بسیار ،او و همکارانش نتوانستند حتی یک الیحه برای زنان به
مجلس ببرند.
موالوردی گفته« :هر صحبتی که بود ،هر مصاحبه ای که انجام می شد ،هر فعالیتی که
شروع می کردیم از همون اول این محکوم به حمله بود؛ محکوم به شکست بود .متهم می
شدیم که شما دارید پرونده سازی می کنید برای نظام:
* -زندانی کردن فعاالن کارگری؛ حربه ای برای خاموش کردن صدای کارگران:
با خبر شدیم جعفرعظیم زاده و پروین محمدی از مسوولین اتحادیه آزاد کارگران روز سه شنبه
دستگیر شده اند .متاسفانه هجوم و زندانی کردن فعالین کارگری به حربه ای برای خاموش
کردن صدای رسای کارگران علیه ظلم و فساد تبدیل شده است.
ما ضمن محکوم کردن این دستگیری ها مراتب نگرانی عمیق خود را از سرنوشت اسماعیل
بخشی و سپیده قلیان اعالم داشته به بازداشت کنندگان این فعالین در مورد حفظ جان و
رعایت موارد پزشکی و دارویی هشدار می دهیم .ما خواستار آزادی فوری و روشن شدن
هرچه زودتر وضعیت این زندانیان کارگری هستیم.
مروجین ظلم و فساد استحقاق زندانی شدن را دارند نه کوشندگان کارگری.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
* -با  ۳هزار میلیارد تومان ،امورات صندوق فوالد نمیگذرد /نمایندگان در صحن
مجلس ،مشکالت بازنشستگان فوالد را جدی بگیرند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در پنجشنبه ۱۱بهمن ۱٣۷۹آمده است  :بازنشستگان صندوقهای
مختلف ،چشم به کمیسیون تلفیق بودجه دوخته بودند؛ کمیسیونی که قرار است پیش از
بررسیهای صحن ،تغییرات اولیه را روی الیحه بودجه تقدیمی به دولت اعمال کند؛ یک گروه از
این بازنشستگان که در سالهای گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت معوقات مزدی و
کاهش خدمات درمانی و رفاهی خود تجمع کردهاند ،بازنشستگان صندوق فوالد هستند.
صندوق بازنشستگان فوالد به نظر میرسد درگیر مشکالت و نارساییهای بسیاری است و
کماکان نیازمند کمکهای دولت از محل منابع درآمدی عمومی.این بازنشستگان میگویند:
دیروز (چهارشنبه /دهم بهمن  ) ۷۹در کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۷۹برای تغییر جدولمان از
دلیل مخالفت رئیس محترم کمسیون و دولت ،رأیگیری نشد و بودجه سال
ردیف  ۷به  ۹به
ِ
 ۷۹صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ،همچنان در جدول  ۷و به مبلغ  ٣هزار میلیارد تومان
باقی ماند و از جهت مبلغ هم فقط قول دادند که بودجه آن را به گونهای خواهند دید که
مشکلی در سال  ۷۹برای پرداخت وجود نداشته باشد .این بازنشستگان با بیان اینکه
امیدواریم در صحن علنی مجلس ،جدول  ۹با بودجه حداقل مبلغ  ٣هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان،
با حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تصویب شده تا بازنشستگان خدوم
صندوق فوالد از دریافت حقوق به موقع برخوردار و بودجه درمان بازنشستگان عزیز در بخش
معدن تأمین شود... ،
* -دفاع از زندانیان سیاسی و کارگری در هامبورگ :

* -ایلنا گزارش میدهد؛در شهرداریها چه میگذرد؟  /سفره خالی کارگران و
سفرههای رنگین پیمانکاران!

به گزارش مریم وحیدیان خبرنگار ایلنا ،در پنجشنبه ۱۱بهمن ۱٣۷۹آمده است  :داللی نیروی
انسانی ،تحت عنوان برونسپاری در شهرداری مدتها است کلید خورده و فراگیر شده است؛
به گونهای که بسیاری از کارگران شهرداریها بهجای قرارداد مستقیم با شهرداری با
پیمانکاران طرف قرارداد هستند .در بند «ز» ماده  ۱۹۴برنامه پنجم توسعه ،بحث
برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینهکرد در حوزه
وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به
دستگاههای اجرایی مطرح شده است....واسطهها را بدون این اصل مهم سیاستهای تعدیل
ساختاری یعنی ارزانسازی نیروی کار نمیتوان شناخت؛ بدون سیاست مهم الیه الیه کردن
نیروی کار .به این معنا تعداد نیروی کار کمتری با کارفرما در ارتباط کاری مستقیم هستند و
رابطه کارفرما با خیل کارگرانش به صورت غیرمستقیم تبیین میشود .همین بود که ادغام
عمودی نیروی کار ،اندک اندک به سمت الغرسازی صنایع سوق داده شد.در سه ماهه اخیر
کارگران شهرداری در دستکم  ۱۰شهر یعنی شهرهای
نیشابور ،شوشتر ،شادگان ،دزفول ،آبادان ،بندر امام ،مریوان ،آبژدان
اندیکا،حمیدیه و اللی( خوزستان) نیروهای پیمانکاریای بودند که به دلیل معوقات مزدی
تجمعاتی داشتند .در عین حال کارگران شهرداری کورائیم ،زرآباد (سیستان)
و سیسخت (کهگیلویه و بویراحمد) اخیراً نسبت به عدم پرداخت دو تا هفت ماه دستمزدشان
انتقاد کردهاند .مشکالت بیمهای و معیشتی مهمترین دلیل این تجمعات بود و همه این
کارگران معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند .با این وجود این مشکالت حتی باعث نشد که
شهرداریهای کل کشور به عنوان کارفرما تصمیمی مبنی بر لغو پیمان با پیمانکاران بگیرند.
پرسش اصلی اینجاست که تکلیف شهرداریها در برخورد با پیمانکاران متخلف یا آن گروه که
در انجام تعهدات خود دچار مشکل میشوند ،چیست؟یکی از کارگران شهرداری نیشابور که
مشکالت معیشتی در نیمه دی ماه همسرانشان را هم به اعتراض کشانده بود ،میگوید؛
کنار دغدغه عدم پرداخت  ۳ماه معوقات مزدی حاال با پیمانکاری شدن کار ،اندک امنیت شغلی
خود را نیز از دست میدهیم ۱۵ .سال برای شهرداری کار کردم که با باز شدن پای پیمانکاران
شهری ،ما کارگران خدماتی دچار مشکل میشویم .میگوییم چرا حقوقمان کم شده؛ جواب
میدهند؛ «بیشتر کار کنید؛ بیشتر بگیرید!»این کارگر شهرداری نیشابور تصریح میکند:
پیش از این من با دو حق فرزند حدود  ۳میلیون  ۹۰۰هزار تومان دستمزد دریافت میکردم که
این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون  ۵۰۰هزار تومان کاهش یافته است. ...

* -سهم ما و سهم آنها:

به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :سهم ما این است که :
به خاطر گرسنگی و نگرفتن حقوق در برابر شهرداری ها سفره های فقر پهن می کنیم
به خاطر دزیدن یک مرغ شالق می خوریم و زندانی می شویم
به خاطر اعتراض به خصوصی سازی واحدهای تولیدی و دریافت دستمزدهای معوقه دستگیر
و شکنجه می شویم و در اعتراض به شکنجه بازهم بازداشت و شکنجه می شویم
به خاطر مسائل معیشتی با حقوق هایی که هفته اول برج تمام می شود به عنوان کارگر و
معلم و بازنشسته و کارمند شکنجه می شویم
به خاطر دغدغه آموزش و آینده بچه ها و تاکید بر لزوم اجرای اصل  31قانون اساسی در
خصوص آموزش و پرورش عمومی و رایگان به خانه های ما می ریزند و جلوی همسر و فرزند
به شکلی بسیار زننده با ضرب و شتم بازداشت می کنند و به زندان می رویم
به خاطر اعتراض به «دانشبنگاه»شدن آموزش عالی؛ برون سپاری های مرگبار سرویس های
خدمات ،اعالم فرزند کارگران بودن و کنارشان ماندن ،دستگیر و راهی زندان می شویم
به خاطر یک لقمه نان خطر تیراندازی هنگ های مرزی ،عبور از گردنه های خطرناک و برف گیر،
رفتن روی مین ،سوختن در شعله های آتش و مرگ و جرح و معلولیت و زندان را به جان می
خریم
به خاطر حقآبه ،زخمی و مجروح و زندانی می شویم و بیست ماه آب را به روی ما می بندند
تا در دهه فجر  21روز برای تبلیغ خودشان بازش کنند.
سهم آنها این است که
به نام خدمت به مستضعفان لکسوس سوار شوند و حقوق  03میلیونی بگیرند و به ریش ما
بخندند
به نام حق مشاوره از محل پس انداز فرهنگیان  31میلیون یورو به حساب همسر خود واریز
کنند
به نام اسالم و قرآن و امام و رهبر میلیاردها بچاپند اما در حد  011هزار تومان مالیات بدهند
به نام واردات کاال بیش از  3میلیارد دالر ارز دریافتی را باال کشیده و از کشور خارج کنند
به نام توزیع مواد غذایی ،با ایجاد شبکه های مافیایی در بازار قیمت ها را بشدت باال بکشند و
در حالی که شالق قیمت ها نصیب مصرف کننده می شود ،رانت های میلیاردی بادآورده در
فاصله ارز دولتی و توزیع آزاد کاالهای وارداتی را نصیب خود کنند
به نام «اقتصاد مقاومتی» در کاخ هایشان بنشینند و ما را به بستن لنگ و خوردن نان خشک
توصیه کنند
به نام تقویت امنیت ملی ،از مجاری اسکله های خصوصی ساالنه بیش از شش میلیارد دالر
پوشاک قاچاق کنند و حداقل  261هزار نفر را در بازار پوشاک ایران از نان خوردن بیاندازند
به نام «مدیریت جهادی» ،به توزیع رانتی پست های مدیریتی ،و زمین ،دشت ،کوه ،جنگل و
ساحل خواری بپردازند
به نام توسعه و عمران ،زیرساخت های اقتصاد کشور را در زمینه آب و فاضالب ،راه و جاده
سازی ،تعمیرات پل ها ،الیروبی سدها چنان ویران کنند که از سیل و ریزگرد و خشکسالی
گرفته تا تصادفات جاده ای و آلودگی هوا ،دائما جان مردم را بگیرد.
* -بیانیه مشترک کلکتیو سندیکائی فرانسه برای حمایت از کارگران ایران
سرکوب نگران کننده کارگران و فعاالن سندیکائی ایران

از چندهفته پیش ،حقوق بگیران ایرانی در اثر وخامت اوضاع عمومی دست به کارزار اعتراضی
و مطالباتی زده و خواستار بهبود شرایط کار و زندگی خود هستند .آنان خواستار پایان دادن به
دستمزدهای پائین و عدم پرداخت حقوق عقب مانده خود طی ماه های گذشته هستند.
چشمگیرترین بسیج ،اعتصاب های کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز واقع در جنوب ایران
بود که با پشتیبانی اهالی نیز همراه بود .
معلمان ایران نیز در سراسر کشور برای کسب حقوق مناسب و به ویژه برای معلمان قراردادی
اعتراض می کنند.
تنها پاسخ مقامات جمهوری اسالمی  ،دستگیری و زندانی کردن فعاالن سندیکائی ،فعاالن و
نیروهای دموکراتیک پشتیبان آن هاست .نمونهء آن ،دستگیری آقایان حبیبی ،عبدی ،بهشتی،
مردانی و معلمان دیگر است .فعاالن سندیکائی  ،مثل اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز
دانشجوی فعال مدنی ،خانم سپیده قُلیان پس از دستگیری شکنجه شدند .قلیان و بخشی
پس از آزادی مشروط نسبت به شکنجه های خود در دوران حبس ،اعتراض و افشاگری کردند.
در نتیجه ،آن ها مجددا دستگیر و در مکانی نامعلوم زندانی شده اند.
مقامات قضائی و اطالعاتی کشور اقدام به پخش "اعترافات" آن ها از شبکه تلویزیونی دولتی
کردند که در زیر شکنجه در زندان ضبط شده بود ،و تالش کردند با این روش ،آن ها را بی اعتبار
جلوه دهند .جمهوری اسالمی با استفاده از روش های سرکوب غیرقابل قبول که فکر می
کردیم به دوران دیگری از تاریخ تعلق دارند ،با تهدیدی دائمی معترضان را به وابستگی به
بیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیم در خارج از کشور متهم کردند .هدف از این سرکوب ،ایجاد
فضای رعب و هراس برای جلوگیری از مبارزه مطالباتی عادالنه افراد در کشور است.
ما ،سندیکاهای فرانسوی با تمام نیرو این اعمال غیرقابل تحمل را محکوم کرده ،از رژیم ایران
می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد .در غیر این
صورت ،ما در کنار سازمان های بین المللی در درون سازمان جهانی کار که عضوش هستیم ،
به اقدامات مقتضی خواهیم پرداخت.
ما خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری همه فعاالن کارگری ،معلمان و دیگر فعاالن
دستگیرشده هستیم .
باید کار ُبرد شکنجه را طرد کرد .
ما ،در روز سه شنبه  26فوریه  ،2103از ساعت  03در بورس کار ،پاریس؛ یک شب همبستگی
با کارگران مبارز و فعاالن سندیکائی دربند برگزار خواهیم کرد.
کلکتیو سندیکائی فرانسه
س ِژ ت ،اونسا ،سولیدر (همبستگی)
ت،
س اِف ِد ِ
ِ
اِف اِس او (سندیکای فرهنگیان)
پاریس 30 ،ژانویه 2103
Email:vsyndica@gmail.com
Website: www.vahedsyndica.com
Telegram: @vahedsyndica

* -احضار زانیار دباغیان فعال کارگری در سنندج جهت محاکمه :

بنا به خیر منتشره  ،زانیار دباغیان فعال کارگری در سنندج جهت رسیدگی به پرونده اش به
شعبه دوم کیفری  012دادگاه سنندج احضار شده است .این جلسه دادگاهی قرار است روز
 23بهمن ماه برگزار شود .شایان ذکر است که ،زانیار دباغیان به دنبال آخرین دستگیری به
مدت  11روز تحت نامناسب ترین شرایط و شکنجه های روحی و جسمی در سلوهای انفرادی
محبوس بوده است.
* -جمعی از زندانیان سیاسی و فعاالن مدنی در نامهای پخش اعترافات اجباری را
محکوم کردند:
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعاالن مدنی و سیاسی با انتشار نامهای پخش
اعترافات اجباری را محکوم کردند.
به گزارش بی بی سی ۳۹ ،نفر از جمله آرش صادقی ،سعید ماسوری ،فریبرز رییس دانا،
بهروز جاوید تهرانی از امضا کنندگان این نامه با محکوم کردن پخش فیلم طراحی سوخته که
به "اعترافات اجباری" اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پرداخته بود ،آوردهاند" :جمهوری
اسالمی با ساخت سناریوی طراحی سوخته سعی دارد که با اعالم اینکه اشخاص بازداشتی
اعترافاتی علیه خود و دیگران داشته اند ،روحیه و ریشه مبارزه طلبی در این افراد را بخشکاند.
از این رو برآن شدیم به عنوان انسانهایی که با این رفتار غیر انسانی جمهوری اسالمی آشنا
هستیم ،اعالم کنیم ،این رفتار قرون وسطایی چیزی از ارزش انسانی و حمایت جامعه از این
اشخاص کم نمی کند".
* -روند نابودی در صنایع کشور وضعیت کارخانه ماشینسازی تبریز نگران کننده
است:
به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است  :خریدار کارخانه در زندان به سر میبرد و برای
پرداخت حقوق کارگران این مجموعه بخشی از اموال فروخته شده و ضرورت دارد برای رفع
مشکالت این واحد اقدام شود.
تعدادی از کارخانجات در آذربایجان شرقی با ظرفیت پایین فعالیت میکنند .در بازدید از یک
واحد نساجی در منطقه آزاد ارس ،تنها یک سالن از سه سالن این واحد تولیدی کار میکرد.
* -عفو بین الملل :مقامات ایرانی باید فعال حقوق کارگران جعفر عظیمزاده را
فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=91276
به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ در پنجشنبه ۱۱بهمن ۱٣۷۹آمده است  :مقامات ایرانی
باید فعال حقوق کارگران جعفر عظیمزاده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند چرا که او یک
زندانی عقیدتی است که تنها به خاطر به کارگیری مسالمتآمیز حقوق خود در زمینه آزادی
بیان ،آزادی تجمعات و آزادی تشکلیابی زندانی شده است.
جعفر عظیم زاده ،جوشکار و دبیر هیات مدیره این اتحادیه آزاد کارگران روز سهشنبه  ۷بهمن
 ۱٣۷۹در پردیس کرج بازداشت و به کالنتری  ۱۱فردیس منتقل شد .وکیل این مدافع حقوق
کارگران روز بعد از انتقال موکلش به زندان اوین جهت تحمل محکومیت  ۶سالهاش خبر داد.
جعفر عظیمزاده در فروردین  ۱٣۷۴توسط شعبه  ۱۵دادگاه انقالب در تهران به اتهام «اجتماع
و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به  ۶سال زندان و دو سال محرومیت از

عضویت در احزاب ،گروههای سیاسی و فعالیت مجازی ،رسانهها و مطبوعات محکوم شد.
اساس این اتهامات فعالیتهای مسالمتآمیز جعفر عظیمزاده در دفاع از حقوق کارگران بوده
است ،از جمله:
• همکاری در تهیه و تبلیغ طومار چهل هزار نفری کارگران ایران برای افزایش حداقل
دستمزد؛
• مصاحبه با رسانههای خارج از ایران؛
• مشارکت در تأسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران؛
• شرکت در تظاهرات روز کارگر در سال  ۹۹در پارک الله تهران و دیگر تظاهرات مسالمتآمیز
مقابل ساختمان مجلس و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایران؛
• مالقات با انجمنها و نهادهای صنفی از جمله سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه
و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
جعفر عظیمزاده در آبان  ۱٣۷۴احضاریه کوتاهی از سوی اداره اجرای احکام با موضوع معرفی
خود به زندان اوین برای گذراندن دوره محکومیت  ۶سالهاش دریافت کرد .در این احضاریه
تصریح شده بود که حکم او توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده است در حالی که هیچ
حکمی به وی ابالغ نشده بود .جعفر عظیمزاده در  ۱۹آبان  ۱٣۷۴بازداشت و برای اجرای
حکم  ۶سال حبس خود به زندان منتقل شد .او چند ماه بعد ،در  ۱۰تیر  ۱٣۷۵پس از  ۶٣روز
اعتصاب غذا ،به طور موقت از زندان آزاد شده بود .در مهر  ،۱٣۷۵شعبه  ٣٣دیوان عالی
کشور درخواست اعاده دادرسی جعفر عظیمزاده را رد کرد.
* -برگزاری دادگاه فعاالن محیط زیست بدون حضور وکیل تعیینی آنان :
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=91274

به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ در پنجشنبه ۱۱بهمن ۱٣۷۹آمده است  :دادگاه بررسی
به اتهام هشت تن از فعاالن محیط زیست در دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی
در تهران به صورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل تعیینی آنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا جلسه محاکمه هشت تن از فعاالن محیط زیست توسط قاضی
مرتضوی برگزار شد در این جلسه دادگاه وکالی تعیینی فعاالن محیط زیست حضور داشتند و
نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
این در حالیاست که وکیل سام رجبی ،در دادگاه حضور نداشت و سایر فعاالن هم باالجبار
از وکال خود را از میان لیست وکال تایید شده قوه قضاییه انتخاب کرده بودند.
محمد حسین آقاسی  :من به عنوان وکیل سام رجبی به دادگاه موکلم دعوت
نشدم
به گفته محمدحسین آقاسی یکی از وکالی این هشت نفر ،نه تنها او به دادگاه برای دفاع
از موکلش دعوت نشده بوده بلکه حتی خانوادههای این فعاالن محیط زیست نیز از برگزاری
دادگاه در صبح امروز بیاطالع بودهاند.
محمدحسین آقاسی ضمن اعتراض به اینکه به دادگاه موکلش دعوت نشده بوده ،افزود «در
این جلسه برخالف آنچه که در اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وکالی تعیینی متهمان در
دادگاه حضور داشتهاند اما من به عنوان وکیل سام رجبی یکی از متهمان پرونده به جلسه
دادگاه دعوت نشدم و اگر موکلم با درخواست دادگاه وکیل خود را عزل کرده باشد این اقدام
جای سوال دارد».
آقاسی همچنین گفت «خانواده متهمان تا پیش از جلسه امروز از برگزاری دادگاه اطالع

نداشتند و فقط می دانستند دادگاه ،متهمان را احضار کرده اما علت احضار مشخص نبود».
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به جلسه محاکمه گذشته و درخواست قاضی مبنی بر
تغییر وکیل موکلش گفت «تا پیش از جلسه محاکمه موکلم (سام رجبی) که پیشتر دادگاه
از او خواسته بود وکیل خود را تغییر دهد نسبت به عزل من اقدام نکرده و گفته بود وکیل
دارم اما اینکه بعد از جلسه امروز موکلم نسبت به عزل من اقدام کرده باشد یا خیر اطالعی
ندارم».
آقاسی توضیح داد «در این پرونده سایر متهمان وکالی مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع
تبصره ماده  ۴۹آیین دادسری کیفری را انتخاب کردند».
در جلسه دادگاه فعاالن محیط زیست سه وکیل از بین وکالی مورد تایید رئیس قوه قضاییه و
مشمول ماده ماده  ۴۹آیین دادسری کیفری شامل رضا جعفری ،بیگی و حسینی (از قضات
بازنشست) حضور داشتند.
خبرگزاری میزان و خبرگزاری فارس روز ۱۰بهمن  ،۱٣۷۹از برگزاری دادگاه آنها به عنوان
«متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی کشور» خبر دادهاند.
تهدید به مرگ و شکنجه حین بازجویی
پس از گذشت یکسال از بازداشت فعاالن محیط زیست طی روزهای اخیر فعاالن حقوق
بشری گزارشاتی را مبنی بر شکنجه و فشار شدید علیه فعاالن محیط زیست جهت اعتراف
اجباری منتشر کردهاند.
این گزارشها گوشه ای از شکنجه روانی این فعاالن از جمله تهدید به مرگ ،تهدید به تزریق
داروهای توهمزا ،تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده آنان پرده برداشته است.
روند بازداشت
اوایل بهمن ماه  ۷۶گروهی از فعاالن محیط زیست (هومن جوکار ،امیرحسین خالقی ،سام
رجبی ،طاهر قدیریان ،نیلوفر بیانی ،سپیده کاشانی ،مراد طاهباز و کاووس سیدامامی)
بازداشت شدند .دو هفته بعد مسئوالن قضایی اعالم کردند کاووس سیدامامی در زندان
خودکشی کرده است اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگش شدند.
اسفند ماه سال گذشته نیز حسن راغ ،عارف زارع ،محمد زارع ،عبدالرضا کوهپایه و علیرضا
فرهادزاده بازداشت شدند.
این فعاالن محیط زیست به مدت یک سال است که در «بازداشت موقت» سازمان اطالعات
سپاه پاسداران هستند ،از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم
بوده اند.
سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران اعالم کردند که اتهام این افراد جاسوسی است .اما
چندی بعد اتهام پنج تن از آنان«فساد فیاالرض» اعالم شد.
مراد طاهباز ،هومن جوکار ،نیلوفر بیانی ،مراد طاهباز ،طاهر قدیریان و سپیده کاشانی ،در
اوایل اکتبر پس از گذراندن  ۷ماه در بازداشت موقت اطالعات سپاه بدون دسترسی به وکیل
انتخابی با اتهام جدید فساد فی االرض مواجه شدند .احتمال صدور مجازات اعدام برای آنان
وجود دارد و اگر به مجازات اعدام محکوم شوند پس از شش ماه تایید خواهد شد.
* -حرف های یامفت محجوب  :وقتی اهل ثروت را بر اقتصاد مسلط کردیم،
مشکالت زیادی برایمان به وجود آمد
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ در جمعه ۱۳بهمن ۱٣۷۹آمده است  :علیرضا محجوب در
مراسم افتتاحیه جشنواره قرآنی فجر در محل سالن اجتماعات وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با اشاره به اینکه پیامبر (ص) گفتند :هنگامی که فتنهها مانند پارههای شب شما را
فرا میگیرند به قرآن پناه آورید ،گفت :امروز همه ما باید به قرآن پناه ببریم ....رئیس فراکسیون
کارگری مجلس با تاکید بر اینکه امروز باید در نظر داشت کاستیهایمان به خاطر فاصله گرفتن
از قرآن است و اگر حسنی داریم از قرآن است ،تصریح کرد :وقتی به ثروتاندوزان پناه و میدان
دادیم و اهل ثروت را بر اقتصاد مسلط کردیم ،مشکالت زیادی برایمان به وجود آمد .محجوب با
بیان اینکه کسانی در مجلس در مباحث خطاب میکردند چه کار دارید ،مردم میخواهند

ثروتمند باشند ،خاطرنشان کرد :اگر به قرآن گوش میکردیم ،هیچ تحریمی آثار زیانبار بر
زندگی مردم وارد نمیکرد .ثروتاندوزان در کمین هستند تا بوی سود میآید حاضر
میشوند .نه به حقوق و مستمری و جیب مردم کار دارند و نه به هر چیز دیگر ...دبیرکل خانه
کارگر ادامه داد :باید بدانیم قرآن تنها پناهگاه ماست و تنها سفرهای که میتوان بیمنت بر
سر این سفره نشست ،قرآن است .قرآن برای آن است که ما بدانیم چه باید بکنیم.
* -خبر ؛ دیدار جمعی از فعالین کارگری با علی نجاتی:

دیدار جمعی از کارگران ،با علی نجاتی ،عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،
که جهت معالجه پزشکی در خارج از زندان ،در مرخصی استعالجی به سر می برد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
* -رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:حقوق کارگران در حال حاضر کفاف حداقل ها
را هم نمی کند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ در جمعه ۱۳بهمن ۱٣۷۹آمده است  :سلمان خدادادی (عضو
کمسیون اجتماعی مجلس) در برنامه «بدون خط خوردگی» با حضور فرامرز توفیقی (رئیس
کمیته حقوق و دستمزد کارگران درشورای عالی کار )که از شبکه رادیو گفتگو پخش شد ،با
بیان اینکه یکی از چالش هایی که سال گذشته مجلس و تشکل های کارگری داشتند ،الیحه
اصالح قانون کار بود ،گفت :مجلس مصمم بود تغییراتی در شورای عالی کار به نفع کارگران
ایجاد کند .شورای عالی کار متشکیل از افرادی است که تصمیم گیرنده هستند و حقوق و
دستمزد کارگران نیز توسط این شورا تعیین می شود .اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد زیرا دولت
الیحه خود را پس گرفت و مجال اصالح این بند که یکی از ضرورت های اصالح قوانین کار است،
میسر نشد .وی تصریح کرد :متاسفانه اکثر افرادی که در شورای عالی کار حضور دارند ،دولتی
هستند و نمایندگان کارگر در اقلیت هستند .حقیقت آن است ،حقوق کارگران در حال حاضر
کفاف حداقل ها را هم نمی کند اما با توجه به اقلیت بودن در شورای عالی کار ،نمی توانند
تصمیم بگیرند و قدم اساسی را در این زمینه بردارند .وی اظهار داشت :این قانون  ۳۶سال
پیش تصویب شده است و نیاز به اصالح دارد و اصالح آن ،قطعا به سود کارگران خواهد بود اما
تعصب تشکل های کارگری مانع این اصالح شده است .او گفت  :قانون کار از سالی که در
مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد ،ابتر و ناقص مانده است .مواد  ۹و  ۴۱قانون کار که
قلب قانون کار محسوب می شوند ،تا به امروز رنگ عینیت بخشیدن به خودش را نگرفته
است....رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی حقوق کار با بیان اینکه در
کشورهای مترقی و پیشرو ،تعیین دستمزد ،دو ضلع دارد ،ادامه داد :این دو ضلع شامل
کارفرما و کارگر هستند و در آنجا دولت نقش نظاره گر و تسهیل گر را دارد .در چنین حالتی،
می توانستیم در یک رقابت دو طرفه به هدفی که داشتیم ،برسیم و یقینا حقوق کارگر ،بیش
از آن چیزی بود که امروز شاهد هستیم.
* -تکذیبیه ؛ کارگران و هم سرنوشتان مزد بگیر:

اطالع پیدا کردیم که در بعضی از کانال های تلگرامی متنی با امضای مشترک سندیکای
شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه در مورد دستمزد سال  ۷۹انتشار یافته است.
از این طریق رسما اعالم می گردد که تا این لحظه ما هیچ اطالعیه مشترکی را با هیچ کدام از
تشکل های کارگری و کمیته های فعالین کارگری ،امضا و انتشار نداده ایم .همچنین طی
تماسی که با سندیکای شرکت واحد تهران داشته ایم ،آنها هماز موضوع بی اطالع بودند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  ،هر گونه استفاده ابزاری از نام این سندیکا را شدیدا
محکوم میکند و به اطالع تمام کارگران و هم سرنوشتان می رسانیم که اطالعیه ها و بیانیه
های رسمی سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه ،از همین طریق انتشار و قابل اعتبار می
باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
جمعه  ۱۳بهمن ۷۹
* -ایلنا از «سردرگمی آماری» گزارش میدهد؛خط فقر  ۷.۲یا  ۳.۵میلیون تومانی؟
 /متولیان قانونی از ارایه آمار شفاف طفره میروند

به گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا ،در تاریخ در جمعه ۱۳بهمن ۱٣۷۹آمده است  :آمار
و اطالعاتی که به شدت سردرگم میکند؛ هیچ مرجع مستقل ،قابل اعتماد و مستدلی برای
احصاء آمارهای اقتصادی و اطالعاتِ مربوط به معیشت مردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که
نهادهای متفاوت و بعضاً برخی از مسئوالن و کاربدستان اعالم میکنند ،دچار تفاوت و حتی
ک تعیین دستمزد را براساس آنچه ماده  ۴۱قانون کار تصریح کرده،
تناقض آشکار است .اگر مال ِ
ِ
ت حداقلی بدانیم و در کنار اینها بخواهیم همانطور
نرخ تورم رسمی و محاسبات سبد معیش ِ
که اولیا علیبیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار
کشور) میگوید معیاری به نام «خط فقر واقعی» را در تعیین دستمزد درنظر بگیریم ،نیازمند
دو دسته آمار دقبق و قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی .اما
اقتصادی دخیل در تعیین دستمزد ۱۴
مشکل اینجاست که در مورد هیچیک از این دو پارامتر
ِ
میلیون خانوار کارگری کشور ،هیچ آمار قابل استنادی در دست نیست .بهتر است به چند
معیشتی اعالم شده نگاهی بیندازیم؛ در همین روزهای گذشته ،روحهللا
نمونه از اطالعات
ِ
بابایی صالح (نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس) با بیان اینکه قبال مالک خط فقر
دریافت حقوق زیر  ٣میلیون بود اما این وضعیت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر
کرده است ،گفت :خط فقر هماکنون به حقوقهای زیر  ۶میلیون رسیده است .این نماینده
مجلس ،خط فقر را  ۶میلیون تومان اعالم کرده است؛ این درحالیست که گزارش اخیر مرکز
پژوهشهای مجلس ،اطالعات متفاوتی در این زمینه دارد؛ این گزارش اعالم کرده ،متوسط
انواع هزینههای خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت  ۴نفر رقمی بیش از سیصد و
شصت و دو میلیون ( )٣۶۳ریال ماهیانه حدود  ٣۰میلیون ریال است.براساس این گزارش ،خط
فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال  ۷۹ماهیانه  ۳۹میلیون ریال و
سالیانه حدود  ٣۳۰میلیون ریال برآورد شده است .تفاوت  ۳میلیون و  ۹۰۰هزار تومانی که
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید با  ۶میلیون تومانی که یک نماینده مجلس عنوان میکند،
بسیار زیاد است؛ در واقع نرخ ادعایی نماینده مجلس برای خط فقر ،دو برابر رقمیست که
مرکز پژوهشهای مجلس عنوان میکند.فرامرز توفیقی می گوید  :ترس از تبعاتِ شفافیت
آماری .تا این لحظه ،خط فقر را اعالم نکردهاند؛ چون اعالم خط فقر میتواند تاثیر مستقیم روی
تصمیمگیریهای بسیاری در حوزههای کالن اقتصادی داشته باشد؛ اگر خط فقر را به صورت
رسمی اعالم کنند ،براساس آنچه قانون اساسی الزام کرده در فاز بعدی باید برای
«فقرزدایی» بکوشند؛ باید خط فقر را در تعیین حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دخیل کنند
درحالیکه متولیان قانونی از ارائه اطالعات خط فقر طفره میروند ،مراجع غیررسمی آمارهای

مختلف و بعضاً متناقض ارائه میدهند؛ ما آنقدر خالء و فقدان اطالعاتی داریم که هنوز اطالعات
هرم غذایی مناسب برای خانوارهای ایرانی تعیین نشده است! ابتداییترین چیز برای تعیین
خط فقر ،همین اطالعات هرم غذاییست که نداریم! باید گفت این تکلیف هم مثل هزاران
بدون پایش دیگر سالهاست که بر زمین مانده است! او به محاسبات خط فقر یا همان
تکلیف
ِ
سبد معیشت که گروه کارگری شورای عالی کار در دست محاسبه دارد ،میپردازد و
میگوید :حاضریم با مرکز پژوهشهای مجلس در مورد خط فقر  ۳میلیون و  ۹۰۰هزار تومانی
مباحثه کنیم؛ چون ما وقتی حداقلها را در نظر میگیریم ،در کمبرخوردارترین استانها به عدد
 ٣.۵میلیون تومان میرسیم؛ در واقع هیچکجای کشور ،خط فقر کمتر از  ٣.۵میلیون تومان
نیست! تازه این عدد ،بسیار حداقلی محاسبه شده؛ مرکز پژوهشهای مجلس  ۳.۹میلیون
تومان را از کجا آورده؟ بیایند شفافسازی کنند.....
* -دیداز فعالین کارگری از علی نجاتی :

دیدار جمعی از کارگران ،با علی نجاتی ،عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت
تپه ،که جهت معالجه پزشکی در خارج از زندان ،در مرخصی استعالجی می باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
بهمن ۷۹
کارگر زندانی آزاد باید گردد
لینک کانال
t.me/vahedsyndica
* -مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برگزار شد:

روز جمعه  02بهمن مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در منزل یکی از اعضا برگزار شد .در
این مجمع اعضای هیئت دبیران ،منشی ،بازرسان مالی و صندوقدار کانون انتخاب شدند.
هشتمین مجمع عمومی در دورهی سوم فعالیت کانون با حضور شمار زیادی از اعضا برگزار
شد .ابتدا رئیس سنی جلسه پرویز بابایی به یاد جانباختکان راه آزادی بیان و درگذشتگان
کانون یک دقیقه سکوت داد .سپس هیئت رئیسه مجمع متشکل از حسن اضغری ،محسن
حکیمی و منیژه نجم عراقی گردش کار جلسه را به عهده گرفتند .منیژه نجم عراقی گزارش
عملکرد یک سالهی هیئت دبیران را خواند که پس از بحث مورد تایید حاضران در مجمع قرار
گرفت .سپس قباد حیدر یکی از بازرسان مالی کانون گزارش بازرسان را خواند .این گزارش نیز
به تایید مجمع رسید .بخش بعدی انتخابات بود در این بخش باید اعضای هیئت دبیران،
منشی ،صندوقدار و بازرسان مالی انتخاب میشدند .برای انجام این قسمت هیئت نظار از
میان داوطلبان تایید شدهی حاضران تشکیل شد .سیدعلی صالحی ،حسن صفدری ،صادق
عباسی ،علی عبداللهی و محمدرئوف مرادی اعضای هیئت نظار بودند .اسامی کاندیداها

برای رکنهای مختلف ثبت و برگههای رای توزیع شد .دقایقی بعد هیئت نظار برگههای رای را
جمع و اقدام به ثبت آرا کرد .نتیجه اینکه:
اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا:
 1رضا خندان (مهابادی)– 2بکتاش آبتین
– 3علی کاکاوند
– 4حافظ موسوی
– 5هرمز ناصر شریفی
اعضا جانشین(علیالبدل) هیت دبیران به ترتیب آرا:
– 1علیرضا جباری
– 2آیدا عمیدی
– 3علیرضا آدینه
– 4آتفه چهارمحالیان
– 5قباد آذرآیین
منشی :آرش گنجی
صندوقدار :علی صبوری
بازرسان مالی:
– 1فریبرز رئیس دانا
– 2فاطمه سرحدی زاده
* -برگزاری تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هامبورگ در مقابل سرکنسولگری ایران؛
 ۸۷بهمنماه : /۸۲
روز جمعه  ۱۳بهمنماه  ،۷۹شماری از ایرانیان مقیم آلمان ،مقابل کنسولگری جمهوری
اسالمی ،با برپایی یک تجمع اعتراضی ،خواستار آزادی سپیده قلیان ،اسماعیل بخشی و
دیگر زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش گذار ،روز جمعه  ۱۳بهمنماه  ،۷۹به دعوت جمعیت حمایت از مبارزات مردم ایران و
همایش ایرانیان هامبورگ ،یک تجمع اعتراضی ،در حمایت از زندانیان سیاسی ،برگزار شد.
اجتماع کنندگان با در دست داشتن تصاویری از زندانیان محبوس در زندانهای ایران ،در مقابل
کنسولگری جمهوری اسالمی در هامبورگ خواستار آزادی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی
شدند.
بیشتر بخوانید:
http://www.gozaar.net/a/7016

