ویژه نامه مجله کارگری
ده روز ( هفتم تا هفدهم) دی  ۶۹۳۱که ایران را تکان داد !

درایران علیرغم سرکوب اعتراضات واعتصابات کارگران ،
این کارگران بودند که فریاد میزدند :ما همگی بیکاریم  /خداتونو در میآریم
می توان گفت :مبارزات تمام عیارکارگران پیرامون مطالباتشان  ،سر باز ایستادن ندارد!
امیر جواهری لنگرودی
amir_772@hotmail.com

قطعنامه  /برتولت برشت :
نظر به اینکه
ما ضعیفیم
برای بندگی ما
قانون ساختید
نظر به اینکه دیگر
نمیخواهیم بنده باشیم
قانون شما در آینده باطل است.
نظر به اینکه
با تفنگ و توپ
تهدید میکنید ما را
تصمیم ما بر اینست
کز زندگانی بد
بیشتر از مرگ بترسیم.
نظر به اینکه
ذغالها به خروار

در انبارهایتان پر است
ما بی ذغال
از سردی زمستان میلرزیم
تصمیم ما بر اینست
که آن ذغال ها را
در اختیار گیریم.
نظر به اینکه
با توپ وتفنگ
تهدید میکنید ما را
تصمیم ما بر اینست
کز زندگانی بد
بیشتر از مرگ بترسیم
نظر به اینکه
موفق نمیشوید
ما را دستمزدی کافی دهید
خود کارگاهها را
در اختیار خواهیم گرفت
نظر به اینکه بدون شما
ما را نان کافی خواهد بود
نظر به اینکه با توپ وتفنگ
تهدید میکنید ما را
تصمیم ما بر اینست
کز زندگانی بد
بیشتر از مرگ بترسیم.
نظر به اینکه
به گفتههای دولت
ایمان نداریم
زین پس مصممیم
رهبری را خود در دست گیریم
و دنیای بهتری سازیم
نظر به اینکه
تنها زبان توپ را آشنا هستید
و به زبان دیگری تکلم نمیکنید
ناچار خواهیم بود
لولههای توپ را
به طرف شما برگردانیم.

یادداشت:
تا به امروز خیابان ها از پیکر به خون خفته فرزندان اش پاک نشده  ،هنوز خیل عظیم خانواده ها ازاطراف دیواره بلند زندان
اوین خود را جدا نساخته اند و هنوز تعدادی جنازه رو دست خانواده ها باقی مانده است  .سپاه خشونت و نیروی سرکوب ضد
شورش به زعامت نیروهای سرکوبگر امنیتی در خیابان ها رژه می روند و بر درب خانه هر فعال خیابانی ،پرسه می زنند  /اما
رئیس جمهور همه سرائتالف و اعتدال حسن روحانی اعالم می دارد ...« :ماجرا تمام شد  ....و بعضی ها سوء استفاده کردند .
نیروهای امنیتی ما به خوبی اداره کردند و تمام شد  »....و آنگاه خطاب به جامعه شناسان گفت « :از امروز کار شما شروع شده
است ،این اعتراضات خیابانی چه بود؟ از کجا نشات گرفته است » می افزاید  « :شما باید موضوع را باز  ،تحلیل و روشن کنید
و  ( »...سایت خبری راه کارگر) ( ، )۱خیابان ها ازمعترضین تا حد زیادی خالی شده ولی در عوض کریدورها و بند های

زندان های کشور از نیروهای معترض پر و پیمان است و گورستان ها نیزدرانبوه بویناک جان سپرده گان در اینجا و آنجا لبریز
از خشم خانواده ها و نفیر دادخواهی مردم از کل حاکمیت سیاهی و تباهی را با خود به همراه دارد .
این همه احتیاج به تحلیل و روشنگری کارشناسان روانشناس و جامعه شناس ندارد .مردم ایران در بیش از حدود ( )۱۱۱شهر و
برخی استان های کشور طی ده روزی که سراسر ایران را تکان داد  ،با شعارهای خود نشان دادند که چه نمی خواهند و بجایش
چه می خواهند :

مردم به پاخواسته در تمامی شهرها فریاد بر می دارند « :این آخرین پیامه  /هدف کل نظامه» یا « اصالح طلب ،اصولگرا/
دیگر تمامه ماجرا» و یا فریاد بر می دارند  « :اسالمو پله کردید  /مردمو ذله کردید» و دیگرچگونه بگویند و فریاد بر
آورند که شما ها را نمی خواهند ؟
یا با فریاد تکرار شدنی از گلو ،گوش فلک را پر می سازند از شعارهای « :کارگران بی مزدند  /آخوند ها دزد دزدند » یا

« ما همگی بیکاریم  /خداتونو در میآریم » ،گوناگونی شعارها و مطالبات و تکرار برخی مضامین محوری از شعار
«مرگ بر روحانی» که به زودی به شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ برخامنهای» تا شعارهایی مثل «نان ،کار،
آزادی»« ،کارگر ،دانشجو ،اتحاد اتحاد»«،جمهوری اسالمی ،نمیخوایم ،نمیخوایم» ،درخیابان ها ی سراسرکشور
نشان از واکنش دنباله دار مردم طی بیش از سه دهه از انقالب خونین بهمن  ۵۷به این سو است  .آیا کافی نیست ؟!!

جنبش اخیر مردم روی چه پایه ای استوار است؟
دربرابر طرح پرسش های انحرافی اینکه؛ آیا خیزش سراسری و به این وسعت مردم ایران را صاحب منصبان نئوکانها و راست
گراهای ایاالت متحده آمریکای شمالی هدایت میکنند ؟ و یا اینکه مردم ایران خواهان دخالت مستقیم نظامی آمریکا و اتخاذ سیاست
دیگر باره تحریم ها هستند؟ و یا اینکه مردم اعم از زن و مرد ،پیر و جوان ،توده وسیع جوانان واقلیت های ملی و مذهبی و خاصه
نیروی صد ها هزاران نفره جوانان در بیش از صد شهر  ،زیر پوست "شورای ملی مقاومت" و" مریم و مسعود رجوی" و " رضا
پهلوی" به خیابان ریختند و اداره می گشتند؟ و یا اینکه آنان را آلت دست بی اراده ی جریانات تندروی داخلی متهم می نمانید .و یا
به زعم سعید حجاریان ؛ بعنوان مغز خالق اطاق فکر اصالح طلبان و ورشکستگان به تقصیر ،با و جود اینکه گلوله ی شلیک شده ی
حزب هللا به نمایندگی از محافظه کاران حکومتی در پس گردنش نهان است ،برآنستکه باید  « :الت بازی و خودسری در پایین از
میان  »...برون گردد  .چرا که « جامعه ما با مسائلی همچون بحران فروپاشی خانواده و مواد مخدر توهم زا و حاشیهنشینی روبه
روست و شاهد هستیم در مناطقی که این عناصر با یکدیگر پیوند خوردهاند ،پلیس امكان ورود و کنترل ندارد .از این گذشته اسید
پاشی و انتقامجویی رواج گسترده یافته که گاه اخبار آن به جامعه منتقل میشود .این موارد و نمونههایی دیگر باعث رواج
هولیگانیسم و وندالیسم شده و بر مشکالت جامعه افزودهاند .راه شکستن این فضا ،اصالح و مقیدشدن کالم و عمل نیروهای دست
باال است » که اگر چنین نشود دیگر بار همه پایینی ها « به خود اجازه میدهد سرخود عمل کند و شخصا دست به کار
شوند  )۲( »....و ازهمین رو ما شاهد چنین شکافی در خیابان هاهستیم که به نمایش گذاشته شده است و یا بقول آیت اصالح طلبان
محمد خاتمی  ،که نماد سیاسی و پرچم اصالح طلبی در ایران برفراز سر او می چرخید تا به سان " گاندی " نماد دفع خشونت
معرفی گردد ،در خیزش چند روزه زودتر از شخص محمد خامنه ای ،مردم به پاخاسته را « اغتشاگر » و فریب خورده نامید و
قاطعانه از ضرورت سرکوب " اغتشاش گران " سخن می گویند.

چرا که نباید گذاشت پرچم اعتراض بردارند و کل نظام را نشانه روند و یا به قول تاج زاده از کوچک ابدال های اصالحات ،در
اطاق فکر فراهم آمده برای همپاله گی هایشان نسخه صادر نمود .مردم باید بجای « مرگ بر والیت فقیه و خامنه ای و روحانی »
سر دادن  ،یا طرح همه جانبه شعار « اصالح طلب و اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا»  ،باید بنشینند و پرچم " انتخابات آزاد" بر
گزینند تا جامعه راه اعتدال و آرامش گزیند و از هم نباشد ...این جماعت با پروژه " آشتی ملی" به طور نمایانی در دوره حسن
روحانی به رویکرد و فرهنگ مسلط " اعتدال" فرا روئیدند  ...و همواره به مردم گوشزد می کردند که باید صبور باشند ...چرا
که آنچه دولت هشت سال قبلی ( احمدی نژاد)  ،در همه عرصه ها ویران کرده و به زودی و به سادگی قابل بازسازی و ترمیم
نیست لذا مردمان باید صبوری پیشه کنند و متانت فرا گیرند  .بیگمان واگویه ی اینگونه ای سعید حجاریان « :الت ها و خود
سرهای پائین " دستی نامیدن مردم و محمد خاتمی " آشوب طلب" خواندن خیزش اخیر یا " دسیسه گر " نامیدن مردم در کارزار "
من پشیمانم " و افاضات امثال تاج زاده ها  ،علی مطهری ها و اسحاق جهانگیری ها و  ...باردیگر نسخه بدلی احمدی نژاد و
ابتکار عمل جنجالی او مبتنی بر" خس و خاشاک " نامیدن مردم مخالف و منتقد در جنبش ضد استبدادی خرداد  ۸۸را تداعی
نمود.
اما پاسخ توده رنج و کار وفالکت جامعه و نیروهای جانبدار آنان صریح و روش ،نه آشکار آنان بر نفی کل حاکمیت اسالمی است !
مردم به فقرکشاندە شدە ی ایران با هوشیاری و پوست و گوشت خویش ،تجربه تلخ و دل پُردردی از تحریمهایی دارند که در چندین
سال گذشته ،گریبانشان را گرفته و آنها را به خاک سیاه نشاندە است .مردم ایران مدعیان پوپولیسم نفت خوار و دزدان حرام زاده
آفریده شده آنان از نوع سعید مرتضوی ها و بابک زنجانی هارا در کنار رئیس جمهور کذابشان به خوبی می شناسند که با شعار؛ ما
نفت را می فروشیم و پول آنرا به تساوی بر سر سفره هایتان تقسیم می کنیم و رایانه را هدیه آقا امام زمان می نامیدند که نباید دست
بخورد و زیر پرده طاقچه بماند تا تبرک آقا امام دوازدهم  ،برکت را به سفره های خالی تان روانه کند  .غافل از اینکه مردم قبل از
واریز و پیش از دریافت رایانه ها به صف شده و دهها قرض و قوله را با دریافت آن ۵۴هزار تومان پر می کردند و پس اندازی در
کار نبود.
مردم ما به به روشنی نمایندگان و مجریان برنامههای نئولیبرالی را در تمامی دوره های سیاست گذاری دوران" سازندگی "به این
سو تا دوره حکومت " امام زمانی " و دوره " تدبیر و امید " و " اعتدال "به درستی و وضوحی هر چه تمامتر میشناسند .توده
مطالبه محور جامعه ما به خوبی میدانند که میان اصالحطلبان حکومتی وهمه حامیان اروپایی پسا برجام شان که با پرواز هر
اسکادران از سرمایه داران مشتاق معامله با آنان از فرانسه /آلمان /سوئد /نروژ /ایتالیا /مسکو /چین /اتریش /و ....به صف شده
بودند را در برابر چندین دلقک منتسب به ترامپ بخوبی می شناسند و تفاوتی بین هیکل وجودی آنان نمی بینند.
همه ما شاهدیم که مترقیترین شعار این جنبش  ،اگر نه پیامدی کم نظیر ،می توان گفت بینظیر داشته است :خیابانهای ما طنینانداز

شعار  «:نان  -کار -مسکن و آزادی  /شادی  -رفاه  -شادی »

را با خود بهمراه داشت .شعاری

که شنیدن اش امروز در تمامیت اروپا و حتی ایاالت متحده آمریکا ،تن سرمایه داران اتحادیه اروپا و شخص ترامپ را به اندازەی تن
خامنهای و همه شرکای در قدرتش میلرزاند .باید به روحانی گفت  :منطقی این خواهد بود که جامعه شناسان شما همین حد شعارها
را آنالیز نمایند و علت واقعی خیزش سراسری مردم را برای شما تجزیه و تحلیل نمایند  .باید پذیرفت آنچه در این ده روز دیدیم
مستقیما منبعث از وضعیت معیشتی و اقتصاد بحران زده فرودستان  ،تهیدستان  ،توده اعماق و زحمتکشان اردوی کار جامعه ما
در برابر چرخه سرمایه داری ایران به زعم امام مرگ تان خمینی همان " کوخ نشینان " در برابر " کاخ نشینان " بودند که به
خیابان آمده اند!

آیا خیزش عظیم و سراسری ،پدیده ای خلق الساعه بود:
پاسخ ما روشن است  :نه !

چرا که همه ما طی سال ها و ماهها و هفته های پیشین به این سو ،شاهد اعتراضات وسیعی توده مردمی در پیرامون
بودیم که شکافهای حاد و تنش زای اجتماعی  ،آنان را در محیط کار و در برابر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ،
مجلس اسالمی و خیابان پاستور یک صف می نمود و علیرغم سرکوبهای مستمرمهاجمین ضد شورش به
اعتراضات و اعتصابات ،به زندان و شکنجه و شالق بستن فعاالن کارگران ،این اعتراضات همواره به درجات و اشکال
گوناگونی همواره جریان داشتهاند  .روزشمار کارگری مان در این باب  ،پُر از گزارشا ت ثبت شده است .در ابتدای
سخن بگویم  :تا حال میزان تجمعات بزرگ و کوچک کارگری از ابتدای امسال تاکنون به رقم  ۰۰۱۱مورد اعالم شده
است :

برپایه خبر اعالم شده از قول« محمد جواد عامری دبیر کل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی گفت :از ابتدای سال
جاری  ۰۰۱۱تجمع درباره مسائل اقتصادی ،بیکاری و معضالت اجتماعی برگزار شده که نسبت به سال گذشته ۵۳
درصد افزایش داشته است»)۵ (.
بیگمان این همه تحرک در پاسخ به حقوق های معوقه ؛ اخراج ها ؛ وعده های پاسخ نگرفته از جانب مدیران ؛ برای
آزادی کارگران و معلمان زندانی ؛ تجمعات معلمان ؛ پرستاران ؛ خانواده های معادن و پالسکو ؛ تجمعات عدیده
مالباختگان با پس اندازهای کم ،تجمعات دنباله دار بازنشستگان ،تجمعات زیست محیطی ،اعتراضات صنفی دانشجویی
است .این رقم ادعایی از آن محمد جواد عامری یکی از فاشیست های مرتجع نظام است واین در حالیستکه بخش وسیعی
از اعتراضات و اعتصابات در اساس رسانه ای نشده و در جایی ثبت نشده اند.
می توان مهم ترین اعتراضات در حوزههای مشکالت اقتصادی -معیشتی کارگران ازالیه های گوناگون کارگران معادن  -صنایع
بزرگ  -واحد های تولیدی  -بخش وسیع خدمات  -زنان -پرستاران  -دست فروشان  -کولبران در کردستان  -موتور چی ها
سوخت بر در مرزهای سیستان و بلوچستان -کودکان خیابانی کار  -معلمان  -بازنشستگان  -جانبداران محیط زیست  -اقلیت های
ملی و مذهبی ( دراویش -بهایی ها )  -کارگران روستائی بی زمین و غیره  ...همه و همه ،همواره جریان داشته و این روند
اعتراضات را می توان از خالل اخبار روزشمار کارگری که ثبت می گردد  ،به دقت دنبال کرد ()۵
بدون کمترین تردیدی می توان گفت  :درسالهای اخیر لیست روزشمارکارگری  ،هیچ روزی خالی از تحصنها ،و اعتراضات و
اعتصابات و تحرکات اعتراضی پیرامون رودررویی با کارفرمایان دولتی  ،خصولتی  ،پیمانکاران و مدیران کارخانه ها حول
حقوق های معوقه  ،جلوگیری ازاخراج ها و بیکار سازی های بیرویه و افزایش حقوق و سایر مطالبات بی پاسخ مانده کارگران
ثبت نشده باشد  .پیامد مشترک همه این اعتراضات بی اعتنایی همه جانبه دولت بعنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش های
دیگر ،خاصه ایجاد ارعاب  ،بازداشت و محاکمه و زندانی کشاندن فعاالن کارگری است  .در این میان عمده ترین برخورد ها با
تشکل های واقعا موجود از نوع فعاالن کارگران سندیکای شرکت واحد تهران  /فعاالن کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه  /فعاالن
کانون های صنفی معلمان  -فعاالن کمیته هماهنگی در کردستان  /فعاالن اتحادیه آزاد کارگری  /و خاصه در سلسله حلقات پیوسته
اعتصابات متشکل دیده شده است  .ما شاهد این بودیم که کارگران کارخانه هپکو و آذر آب در اراک  ،در تیرماه  ۶۹برای مطالبه
ی چندین ماهه حقوقهای معوقه خود  ،و راهپیمایی آنان در سطح شهر و اقدام به بستن جادهها که به شورش اراک معروف شد .
اعتراضیکه هم به لحاظ عزم و ایستادگی و ابتکارعمل کارگران و هم به لحاظ سرکوب قاطع آن از سوی حاکمان بازتاب نسبتا
وسیعی چه در سطح خبرگزاری های دولتی و هم در سطح وسیع شبکه های مجازی و سایت ها و وبالگ های کارگری یافت و
همچنان قول و قرار های اعالم شده از جانب شخص علی ربیعی وزیر کار و تمامیت دولت و بحث اش در مجلس همه و همه
فراموش شده و همچنان کارگران هپکو روی خواست های خویش پای می کوبند  .می توا ن گفت  :لیست بیکار شده ها و زندان و
به محاکمه فراخوانده شده گان سندیکای شرکت واحد تهران و حومه  ،جدا از رضا شهابی که در زندان طوالنی مدت بسر می برد.
آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی به احکام طوالنی مدت زندانی حکم گرفته اند .عین همین قصابی و احکام سنگین به دفعات
متوجه کارگران نیشکر هفت تپه و حکم احضار برای علی نجاتی یکی از سازمانگران سندیکای نیشکر هفت تپه شده است  .در
کردستان به دفعات سراغ محمود صالحی و همسر ایشان نجیبه صالح زاده رفته اند .به دفعات فعاالن کمیته هماهنگی برای کمک
به ایجاد تشکل های کارگری را در جای جای کردستان سنندج  -مریوان  -سردشت  -مهاباد و دیگر نقاط کردستان و  ....و آخرین
حلقه آن سرکوب عظیم تجمع مسالمت آمیز به پای فراخوان عام خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی در برابر وزارت کار خیابان
آزادی و تهاجم به مالباختگان کشور و ضرب و شتم آنان و قلع و غم کارگران هپکو و هفت تپه در آستانه سالگرد خونین و به
گلوله بستن کارگران گرسنه خاتون اباد در یک بهمن دیگر است !
در این میان آنچه می خواهم بگویم  ،اینستکه ؛ طی ده روزه خیرش سراسری هرروزه ما شاید اعتراض  ،اعتصاب و مبارزه
تمام عیار کارگران پیرامون مطالبات پاسخ نگرفته شان بودیم  .تالشم این خواهد بود که بخش های قدرتمند این تحرکات را از
پنجشنبه هفتم دی تا شنبه شانزدهم دی فهرست کنم  .مبارزاتی که کارگران همواره بر سر وصول مطالبات بی پاسخ مانده خود
کوبیدند و هیچگاه کوتاه نیامدند و صد البته این ها همه اخبار اعتراضات کارگری نیست .همانطور که همه گان دریافته ایم ؛ این
آغازی است برپک پایان و آن روز دیر نیست !
چهارشنبه  ۴بهمن  ۶۹۳۱برابر با  ۴۴ژانویه ۴۰۶۸

منابع:
سایت خبری راه کارگر

(1) - https://rahekargar1358.wordpress.com/2018/01/14/mary-9671/#more-37711

( )۲سعید حجاریان« :فتیان ،لوطیها و خودسرها»،روزنامهی شرق ۲۰ ،دی .۰۵۶۹

http://www.sharghdaily.ir/News/150557
( )۵محمد جواد عامری دبیر کل جمعیت ایثار گران انقالب اسالمی  -سایت تسنیم
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/12/1617853
( )۵با مراجعه به لینک زیر به تمامی آرشیو مجله روزشمار کارگری هفته دسترسی خواهید داشت
https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk

*****
اخبار روز شمار کارگری فهرست شده ده روزه هفتم تا هفدهم دی ۶۹۳۱
هفتم دی ۳۱
شهرهای مشهد  -نیشابور -کاشمر
صبح روزپنج شنبه هفتم دی ماه ،تجمعات اعتراضی نسبت به بیکاری،گرانی،اختالس و....در شهرهای
مشهد،نیشابور،کاشمر و ....یورش نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان مشهد وبازداشت25نفراز معترضان
براساس گزارش فوق آمده است :صدها نفراز جوانان واهالی شهرمشهد به فراخوان تجمع که در روزهای گذشته
تحت عنوان«نه به گرانی» درشبکه مجازی منتشر شده بود،پاسخ مثبت دادند و درمیدان شهدای این شهر تجمع
واقدام به راهپیمایی در خیابان های اطراف کردندکه با یورش نیروهای انتظامی روبروشدند.
محمدرحیم نوروزیان ،فرماندار مشهد از حمله نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان وبازداشت چند نفر
خبرداد.حسن حیدری سرپرست دادسرای انقالب مشهد از بازداشت  25نفراز تجمع کنندگان خبرداد .تجمعات
اعتراضی مشابهی نیز در شهرهای نیشابور و کاشمر برگزار شد.

لینک فیلمی کوتاه از تجمع مشهد:
http://etedaal.ir/files/fa/news/1396/10/7/44434_836.mp4

تظاهرات در مشهد:
به نوشته کانال تلگرامی کمیته هماهنگی در هفتم دی آمده است :شعارهای ضد دولتی در تظاهرات امروز
#مشهد
امروز پنج شنبه هفتم دی ماه شهر مشهد شاهد تظاهرات عده ای علیه دولت حسن روحانی بود .در تظاهرات
امروز مشهد که با حضور مردم در مقابل تاالر شهر مشهد آغاز شد ،شعارهایی علیه دولت ،گرانی و وضع
معیشت مردم داده شد.
به گزارش آفتاب ،عده ای از مردم مشهد صبح امروز پنج شنبه  7دی با برگزاری راهپیمایی علیه دولت روحانی
شعار دادند .این تجمع و تظاهرات در مقابل تاالر شهر مشهد و با دادن شعارهایی علیه دولت همراه بود.
كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري:
@khamahangy
شیراز:
در روزپنج شنبه هفتم دی ماه،جمعی از کارگران اخراجی کارخانه آ  .اس شیراز دراعتراض به عدم پرداخت
مطالباتشان دست به تجمع مقابل استانداری فارس زدند.
برپایه گزارش منتشره،یکی از کارگران تجمع کننده کارخانه آ.اس شیراز گفت :حدود  011نفر از کارگران این
کارخانه اخراج شده و مطالبات برخی از آنها از حدود پنج سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است  ....این
کارگراخراجی کارخانه آ.اس شیراز ادامه داد :مطالبات معوقه هر یک از کارگران اخراجی این کارخانه از  211میلیون
ریال تا  011میلیون ریال متغیر است و هر یک از این کارگران بین یک و نیم تا  05سال سابقه کار در این کارخانه
دارند .
ادامه اعتراضات:
به نوشته کانال تلگرامی کمیته هماهنگی در هفتم دی آمده است :طی گزارش های ارسالی به فتیگ تاکنون در
شهرهای کرمانشاه ،خرم آباد و خرمشهر تظاهرات در اعتراض به وضعیت اقتصادی در حال برگزاری است .در
شهرهای تهران و تبریز نیز نیروهای امنیتی میدان اصلی شهر را تسخیر کرده اند و تا کنون اجازه برگزاری تجمع
نداده اند.
كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري:
@khamahangy
بیرجند:
در این روز یعنی پنجشنبه هفتم دی ماه،معترضان به وضعیت اقتصادی در بیرجند هم به خیابان آمدند و به شکل
توامانی بر سر دشواری های گذران زندگی خود اعتراض کردند.

قزوین:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۷ ،دی آمده است :کارگران کارخانه شیرآالت سیمگون میگویند؛ از صبح
امروز ،پنجشنبه (هفتم دی ماه) خط تولید کارخانه شیرآالت سیمگون قزوین به دلیل قطع برق متوقف شده و
درنتیجه حدود  ۰۹کارگر شاغل در آن بیکار شدند.
بنابر این گزارش ،ماموران اداره برق قزوین به دلیل انباشت بدهی  ۰۹میلیونی ،امروز اشتراک گاز کارخانه
شیرآالت سیمگون را قطع کردهاند ....یکی از کارگران این کارخانه؛ با اشاره به پیگیری کارگران شیرآالت سیمگون

برای وصل مجدد برق کارخانه ،تصریح کرد :از امروز جمعی از کارگران با مراجعه به اداره برق قزوین و سایر
نهادهای دولتی شهرستان ،پیگیر مشکل به وجود آمده ،شدهاند.
تبریز
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۷ ،دی آمده است :کارخانه کمباینسازی تبریز «توسعه صنعت آذربایجان» که
 ۰۹سال از آغاز فعالیتش میگذرد پس از شکایت اداره اوقاف و امور خیریه به دلیل به پرداخت نشدن بدهی با
حکم قضایی پلمپ شد.

منابع کارگری در این واحد تولیدی میگویند :این پلمب بابت طلب  ۰۹۹میلیون تومانی اداره اوقاف و امور خیریه
آذربایجان شرقی برای اجاره مساحت اندکی از زمینهاییست که طبق توافق با شرکت کمباینسازی ،این
شرکت فعالیت خود را در امالک اوقاف توسعه داده است ....به گفته این منبع خبری ،با وضعیت پیش آمده
مجموع ۴۴کارگر این کارخانه که بهصورت میانگین  ۸۱سال سابقه کاری دارند ،نگران از دست دادن شغلشان
هستند.
کانون نویسندگان ایران  /نظر بر خبر:

تظاهرات اعتراضی مردم در چندین شهرایران
چند روزی است که در شهرهای مختلف ایران گروههای زیادی از مردم با راهاندازی تظاهرات و سردادن شعار به
بیان اعتراضهای خود پرداختهاند .در مقابل ،حکومت ماموران انتظامی و امنیتی و یگانهای ویژه خود را گسیل
کرده و در خیابان صف بسته است .طبق خبرهای منتشر شده ،در نتیجهی حملهی ماموران تاکنون دهها تن از
معترضان زخمی و صدها تن بازداشت شدهاند .همچنین در شهرستان دورود چند جوان به ضرب گلولهی ماموران
زخمی و کشته شدهاند.
اینکه مردمی در یک جامعه برخوردار از حقوق اولیه و اساسی خود هستند یا نه؛ اینکه کرامت انسان در آنجا
رعایت میشود یا نه؛ اینکه میزان آزادی مردم در جامعهای تا چه میزان است ،در همین برههها و دورهها معلوم
میشود .هنگامی که مردم پا به خیابان میگذارند تا مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خود را فریاد بزنند
نوع برخورد حاکمیت با آنها معیار برخورداریشان از آزادی است .تیغ کشیدن بر روی تظاهرات مردم بیسالح و به
خونآلودن صدای آنها گواهی روشن بر غیبت و سرکوب آزادی است .در جامعهای که اعتراض کردن آزاد نباشد ،از
آزادی خبری نیست .مردم به همان اندازه که حق اعتراض کردن را به دست میآورند ،آزادند.
این حق مردم است که به سختی های معیشتی خود ،به تبعیض و زندگی زیر خط فقر اعتراض کنند ،این حق
نویسندگان و هنرمندان است که به سانسور و تیغ حذف و قلعوقمع فرهنگی و دهها مشکل دیگر معترض باشند،
این حق زنان است که به تبعیض جنسیتی نه بگویند؛ حق جوانان است که در مقابل موانع کار و شادیشان
معترض باشند .این . . .این حق همگان است که آزادانه صدای اعتراض خود را بلند کنند.
مردم در تجمعهای اعتراضی خود ،حق طبیعی و مدنیشان را محقق میکنند .مقابله با این حق است که ناحق
است.
#کانون_نویسندگان_ایران
@kanoon_nevisandegane_iran
بازی مقامات امنیتی و قضایی با سالمت و جان رضا شهابی :

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=83799
به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ پنجشنبه  ۷دی  ۸۰۰۹به نقل از کمیته دفاع از رضا شهابی آمده است:
امروز خانواده رضا شهابی با این کارگر زندانی مالقات کردند .رضا شهابی به خانواده اش اعالم کرده است که
عکس گرفته شده از مغز نقطه هایی در سمت چپ مغز را نشان می دهد که نشان دهنده سکته می
باشد .همچنین با سونوگرافی از رگ گردن مشخص گردیده که یکی از عصب های مغز دچار فلج بلز شده
است و بی حسی دست و پا به همین دلیل می باشد .به گفته خانواده افتادگی پلک چشم بیشتر شده و
وضعیت لبش نیز تغییری نکرده است .پزشک اعالم کرده است که حداقل شش تا هفت ماه طول می کشد تا
عوارض سکته کمتر شود .با این وجود وضعیت هنوز داروهایی را که پزشک برای رضا تجویز کرده برای این
زندانی ته یه نکرده اند و همچنین هنوز مقامات زندان از بستری کردن رضا در بیمارستان خودداری می کنند.
همچنین در هفته گذشته دکتر پزشک قانونی در زندان رضا را ویزیت و همه این موارد را تایید کرده است.
همچنین یکی از نماینده های دادستانی در مالقات با رضا شهابی به او گفته است که دادستانی مشکلی با
آزادی شما ندارد و مقامات امنیتی مانع آزادی شما می باشند .این در حالی است که مقامات امنیتی هم
می گویند ما مشکلی نداریم و دادستانی مانع آزادی شما است.
کمیته دفاع از رضا شهابی اعالم می دارد که مقامات امنیتی و قضایی با راه انداختن این بازی و انداختن
مسئولیت به گردن دیگری و عدم اعزام رضا شهابی به بیمارستان جان و سالمت این کارگرزندانی را به خطر
انداخته اند.
کرمانشاه
در روزپنج شنبه هفتم دی ماه ،جوان معترض کرمانشاهی به پلیسی که می خواهد او را از ادامه حضور در تجمع
بازدارد ،می گوید :من دو فوق لیسانس دارم و بیکارم .جمعیت گسترده مردم معترض در خیابان را با دخالت نیروی
انتظامی و یگان ویژه برهم زدند.
سنندج
در روزپنج شنبه هفتم دی ماه،شاهدتجمع مردم سنندج در اعتراض به فقر ،گرانی ،بیکاری و فساد در پارک
مرکزی شهر بودیم که بعد تر شباهنگام به جنبش خیابانی منتهی شد

کرج

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،پنجشنبه ( ۷دی ماه) ،صبح امروز یکی از کارگران شاغل در نیروگاه شهید
منتظرقائم؛ سعی داشت با طناب دار روی پل عابر پیاده فردیس کرج به زندگی خود خاتمه دهد.
یک کارگر پیمانکاری شاغل در نیروگاه شهید منتظر قائم در کیلومتر  ۷جاده کرج به مالرد روبروی منطقه سه
شهرداری فردیس ،روی پل عابر پیاده با بستن طناب به گردن اقدام به خودکشی کرد .این فرد که «رحیم پرویزی»
نام دارد ،دارای  ۸۰سال سابقه کار در نیروگاه شهید منتظر قائم به صورت پیمانکاری است .و مشکالت زندگی او
را بدین کار وا داشت
ادامه اعتراض بازارهای ته لنجی

به گزارش کانال تلگرامی اردوی کار :دولت روحانی که نمی تواند با اسکله های خصوصی برادران قاچاقچی سپاه
دربیافتد ،به سر وقت ته لنجی ها و کولبرانی رفته است که با نهایت مشقت زندگی خود را می گذرانند .اعتصاب
بازارهای تهلنجی در دیر و گناوه ادامه دارد.
مازنداران :
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۷ ،دی آمده است :هفتمین گردهمایی آموزشی و سیاحتی اعضای هیات
مدیره کانون های کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان مازندران با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر
جمهوری اسالمی ایران) ،تقیپور (مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) ،رئیس و اعضای هیات مدیره
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور و جمعی دیگر از مسئوالن در جزیره قشم برگزار شد.
نصرهللا دریابیگی گفت  :حدود  %52از کارگران بازنشسته و مستمریبگیر دارای حقوق حداقل هستند و
مشکالت معیشتی فراوانی دارند ،گفت :اتکای جامعه کارگران بازنشسته و مستمریبگیر به سازمان تامین
اجتماعی است و همسانسازی حقوق بازنشستگان مهمترین دغدغه کارگران است.
زنجان:
صبح روز پنج شنبه هفتم دی ماه ،ادامه تجمع اعتراضی کامیونداران نسبت به عدم افزایش کرایهها و دریافت
مطالبات خود در زنجان وهمچنین بروز نشدن کرایه ها از جانی شرکت زرین معدن

کامیون داران زنجان دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات وبروز نشدن کرایه ها دست به اعتصاب زدند ودر اتوبان 55
بهمن زنجان تجمع کردند.
برپایه فوق گزارش آمده است  :یکی از تجمع کنندگان با اشاره به بدهیها و عدم پرداخت مطالبات خود اظهار
کرد :در حال حاضر یکی از شرکت های فعال در حوزه سرب و روی زنجان نزدیک به  2میلیارد تومان به کامیونداران
بدهی دارد و در پرداخت آن اقدامی نمیشود.
بالتکلیفی بازنشستگان نیشکر هفت تپه:
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران درهفتم دی می نویسد ۱۰ :نفر از کارگران نیشکر هفت تپه با عدم واریز ۴
درصد حق بیمه تامین اجتماعی جهت بازنشستگی اشان در بالتکلیفی بسر میبرند
طبق خبر های ارسال شده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این کارگران که از اول آذر ماه طبق توافق نمایندگان
اشان و کارفرما ،ترک کار کردند بدون حقوق و مزایا میباشند و در سردرگمی بسر میبرند
چرا که نه شرکت نیشکر هفت تپه به آنان حقوق میدهد و نه بیمه تامین اجتماعی مستمری اشان را برقرار
میکند
مدیریت شرکت قول داده بود که بعد از ترک کار این کارگران ،تا تاریخ  ۸۰آذر ماه ،مبلغ ۴درصد بیمه تامین
اجتماعی را بابت سخت و زیان آور بودن شغل این کارگران به بیمه بپردازد
اما تاکنون از واریز آن خودداری نموده و بیمه تامین اجتماعی نیز شرط برقراری مستمری خود را دریافت لیست
بیمه ی آبان ماه و واریز ۴درصد آنان ذکر کرده است
الزم به ذکر است سازمان تامین اجتماعی بعد از ارائه لیست آبان ماه و دریافت  ۴درصد ،حداقل سه ماه جهت
محاسبه مستمری و واریز آن به حساب کارگران زمان میبرد
اکنون این کارگران همانند دیگر کارگران شاغل حقوق ماههای مهر و آبان و آذر و دو ماه بهمن و اسفند ۰۴
و..طلبکار شرکت نیشکر هفت تپه هستند و از این طرف بعد از اول آذر حقوقی از هر دو طرف(نیشکر هفت تپه
و تامین اجتماعی ) دریافت نمیکنند ودر شرایط سخت معیشتی و زندگی بمراتب سخت تری نسبت به دیگر
همکارانشان به سر میبرند.
مازنداران :
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۷ ،دی آمده است :هفتمین گردهمایی آموزشی و سیاحتی اعضای هیات
مدیره کانون های کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان مازندران با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر
جمهوری اسالمی ایران) ،تقیپور (مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) ،رئیس و اعضای هیات مدیره
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور و جمعی دیگر از مسئوالن در جزیره قشم برگزار شد.
نصرهللا دریابیگی در ابتدا با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی تشکیل این گردهماییها شناسایی دقیق مشکالت
بازنشستگان و سعی بر رفع حداکثری این معضالت است ،گفت :هدف از تشکیل این اردوها یاد گرفتن خرد و کار
جمعی در راستای بهبود شرایط و مشکالت بازنشستگان و مستمریبگیران و فریاد مشکالت کارگران بازنشسته
و مستمریبگیران و اعالم آن به مسئوالن است.
هشتم دی ۳۱
تهران و تجمع در برابر دانشگاه :

به نوشته کانال تلگرامی کمیته هماهنگی در هشتم دی آمده است :دانشجویان دانشگاه های #تهران مقابل
سردر دانشگاه تهران در اعتراض به وضعیت و ساختار اقتصادی تجمع کرده اند و شعار "اصالح طلب اصولگرا دیگه
تمومه ماجرا "" ،در دانشگاه بیگاری ،بعد از تحصیل بیکاری" سر می دهند.
میدان انقالب تهران شاهد حضور پر تعداد مردم در اعتراض به وضعیت اقتصادی است .نیروهای امنیتی نیز در
میدان و خیابان های منتهی به آن حضور دارند و در تالش هستند که اعتراضات مردم را سرکوب کنند .مردم به
مقاومت ادامه می دهند و در اعتراض به وضعیت اقتصادی شعار"حمایت حمایت" سر می دهند.
مردم بیشتر شهر های کشور در این چند روز در اعتراض به وضعیت و سیاست های خصوصی سازی که معیشت
را برای شان سخت کرده است تظاهرات های گسترده برپا کردند
@students_fatigue
https://t.me/students_fatigue/6099
فتیگ_fatigue
كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري

مریوان:
در بیانیه کارگران شهرداری مریوان آمده است:از این پس تا رسیدگی کامل به مطالبات مان امور شهری را انجام
نمی دهیم
پس از اعتصاب کارکنان و کارگران شهرداری بیانیه ای از سوی پرسنل آن انتشار یافت که در آن خودداری از
رسیدگی به امور شهری تا زمان رسیدگی کامل به مطالبات این کارگران مورد تاکید قرار گرفته است .متن بیانیه
به شرح زیر است:
مردم فهیم و مسئولین شهرستان مریوان:
همانگونه که مستحضرید پرسنل شهرداری مدت  ۰ماه است که از حقوق و مزایای قانونی خود بیبهرهاند و با
وجود مشکالت معیشتی که گریبانگیر این قشر آسیبپذیر و محروم و زحمتکش جامعه است ،همچنان امورات
مربوط به شهر را به نحو احسن انجام داده و در خدمترسانی به خلق که از اولویتهای قانونی خود بوده ،اندکی
کوتاهی و قصور نشان ندادهاند؛ ولی متاسفانه با بیمهری و عدم حمایت و بیتدبیری مسئولین وقت شهرداری
و شورای دوره چهارم و همچن ین مسئولین ارشد فعلی شهرستان و نماینده فعلی مجلس ،این مشکالت دامنگیر
شهرداری و کارکنان خدوم آن شده است.
لذا ما کارکنان شهرداری اعالم میداریم که در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود ،خواهان رسیدگی به
مشکالت و پرداخت معوقات کارکنان میباشیم و اعالم میداریم از این پس دیگر قادر به انجام امورات شهر
نخواهیم بود و تا رسیدگی کامل به مطالبات صنفی خود ،کلیه امورات عمرانی ،خدماتی و اداری خود را تعطیل
خواهیم نمود.
کارگران و پرسنل شهرداری شهرستان مریوان
کنگان :
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۱ ،دی ۸۰۰۹آمده است :انفجار و آتشسوزی در طرح متانول کاوه منجر به
مصدومیت  ۹کارگر شده است .این انفجار دقایقی پیش رخ داده و مصدومین به بیمارستان های شهرستان
کنگان منتقل شدند.
هم اکنون کمیته بحران استانداری تشکیل جلسه داده است .انفجار در لوله انتقال گاز متان رخ داده است.
طرح پتروشیمی کاوه با ظرفیت تولید ساالنه دو میلیون و  ۰۸۹هزار تن به عنوان بزرگترین مجتمع تولید متانول
ایران و جهان بوده که پیش بینی می شود تولید آزمایشی در این طرح پتروشیمی تا پیش از پایان سال جاری
آغاز شود.
خبری دیگر از کنگان :
ی #کارگران کنگانی را درآورد
غذای بیکیفیت صدا ِ
به نوشته کانال تلگرامی کمیته هماهنگی در هشتم دی آمده است :شماری از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز
 ۸۰منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ،ظهر روز گذشته (دوشنبه ،یازدهم دیماه) در اعتراض به کیفیت نامطلوب
وعدههای غذایی خود ،تجمعی اعتراضی برپا کردند.
کیفیت نامطلوب وعدههای غذایی یکی از مشکالت صنفی کارگران شاغل در منطقه عسلویه محسوب میشود

که حتی در برخی موارد باعث مسمومیت غذایی شماری از آنها شده است؛ پیش از این نیز شمار دیگری از
کارگران فاز  ۸۰عسلویه از بابت پرداخت نشدن حق کمپ ،قراردادهای شغلی ،کیفیت بسیار پایین خوراک
اعتراضهای مشابهی را برپا کردهبودند.
كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري:
@khamahangy
شاپور احسانی راد :چاره پایان دادن به مصائب موجود ،اعتراضات و مبارزات سراسری ما کارگران
است
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=83823
* شاپور احسانی راد ،فعال کارگری عضو اتحادیه ی آزاد کارگران ایران
برپایه خبر مندرج در سایت اخبار روز در تاریخ آدينه  ۱دی  ۸۰۰۹آمده است :با نزدیکی به ماههای تعیین
دستمزد که دغدغه دائمی میلیونها کارگر و غالب مردم هست ،بار دیگر این مسئله حیاتی ،آنهم در شرایطی
که وضعیت معیشت کارگران و مزد بگیران زحمتکش بسیار بدتر از سالهای گذشته است ،در مرکز ثقل توجهات
و اعتراضات کارگران قرار خواهد گرفت .امسال کارگران در حالی با این مسئله رو در رو می شوند که هر روز
سالجاری را با اعتصاب و تجمع و درگیری در محل کار و خیابان بر سر مزد و معیشت سپری کرده اند.
از این رو امسال دیگر حرف و قصد ما کارگران نوشتن طومار و تجمع و هشدار به دولت بر سر مطالبه افزایش
دستمزد بر اساس سبد هزینه خانوار و اجرای بی کم و کاست ماده  ۴۸قانون کار نیست ،زیرا همه این
فریادهای ما سالهای پیش انجام شد که انگار گوش مسئولین دروازه بود و مطالبه اکثریت مزدبگیران باد هوا.
امروز حرف ما نه رو به حکومت و دولت ،بلکه رو به میلیونها کارگری است که برای رسیدن به نان ،دستمزد،
معیشت و منزلت خود ،دیگر هیچ راهی جز اعتراض سراسری برایشان نمانده است .ما برای نجات خود و
خانواده هایمان ،برای جلوگیری از فروپاشی جامعه از دست غارتگرانی که نه تنها پاسخگوی مطالبه انباشته
مردم نیستند بلک ه اداره جامعه را به امان خدا رها کرده اند و فقط برای بقای خود و منافعشان در حال نابودی
اکثریت جامعه هستند ،ناچار باید به سوی اعتراضات متحدانه سراسری حرکت کنیم.
ما کارگران و همه حقوق بگیران چاره ای جز یکی کردن فریادهایمان در سرتاسر کشور نداریم برای اینکه
د ستمزدهایمان کفاف زندگیمان را نمی دهد برای اینکه تورم و گرانی نفس مان را بریده ،برای اینکه بیکاری و
فقر امان مان را بریده ،برای اینکه جان به لب شده ایم ،برای اینکه کارهم که می کنیم برای گرفتن حقوق مان
باید التماس کنیم و درصورت اعتراض و اعتصاب ،اخراج ،پلیس ،باتوم ،شالق و زندان نصیب مان می شود.
ما کارگران برای نان و دستمزدمان ،راهی جز رفتن به سوی اعتصابات سراسری نداریم ،چرا که هیچ کس به
فکرما نیست چون دولتها یکی پس از دیگری با وعده وعید می آیند اما با حسابهایی انباشته از دزدی و
اختالس می روند و دست آخر ،خالی شدن خزانه را روی دوش ما کارگران سرشکن می کنند ،بنزین و گازوئیل
گران میشود ،کرایه مسکن سر بفلک می کشد و مرغ و گوشت و میوه و لبنیات هم از سفره ما محو میشود.
ما کارگران برای باال بردن دستمزدی که حق مان است و حاصل دسترنج مان است راهی جز اعتصاب و
اعتراض سراسری نداریم زیرا رئیس مجلس می گوید ما نمی توانیم کشور را اداره کنیم ،پولی در صندوق
توسعه نمانده و باز کسری سنگین بودجه وجود دارد و بودجه برخی از صندوقهای بازنشستگی بدلیل غارت و
چپاولی که خود اینان کرده اند از محل بودجه کشور تامین می شود.
دادستان کشور می گوید بیش از  ۰۹درصد واردات را کاالهای قاچاق تشکیل می دهد و ایلنا گزارش می دهد
در بهترین حالت بودجه عمرانی کشور در سال اینده نه  ۷۱هزار میلیارد تومان ،چنانکه در الیحه بودجه امده،
بلکه به اعتراف خود بانک مرکزی ایران در حدود  ۱هزارمیلیارد تومان خواهد بود ،این به معنی ورشکستگی
پیمانکاران و خودداری انها از پرداخت دستمزد کارگران و افزایش شمار بیکاران خواهد بود.
ما کارگران چاره ای جز دست زدن به اعتصابات سراسری نداریم زیرا همچنان کارخانه ها را تعطیل و
ورشکسته و کارگران را اخراج و بیکار می کنند ،بانکها مردم را غارت می کنند ،کولبران را هدف گلوله قرار می
دهند ،دانشجویان را با بیگارورزی به صالبه می کشند ،زلزله ،حوادث کار ،اوار معادن ،جاده های مرگ ،الودگی
هوا بیش از یک جنگ از ما قربانی می گیرد و دریغ از دولتی که مسئولیت بپذیرد .محیط زیست را الوده،
خودکشی را رایج ،سن فحشا را پایین،امار قتل و جنایت را باال ،جوانان را بیکار و افسرده و افسردگان را بیمار و
معتاد کرده اند و همه اینها این درحالی است که دهها نهاد غیر ضروری ردیف بودجه های میلیاردی دارند و هر
روز خبر از دزدی و اختالس تازه میلیاردی فضای رسانه ای کشور را پر می کند و هیچکس مسئولیتی قبول
نمیکند  .انگار که دولتی در این مملکت وجود ندارد.
آیا در قبال این همه مصائب و مشقات که هر روزه سیر صعودی تری نیز به خود میگیرد و کل زندگی اجتماعی
را در آستانه فروپاشی کامل و غیر قابل برگشت قرار داده است میتوان به اعتراضات پراکنده بسنده کرد؟ آیا
واقعا ما کارگران و حقوق بگیران چاره ای جز اتکا به نیروی خود و رفتن به سوی اعتصابات و اعتراضات گسترده
سراسری داریم؟

مشهد:
در هشتم دی  65اعتراض یک جوان به بیکاری در میدان شهدا در مشهد در حوالی ساعت یازده و نیم صبح
گزارش شده است .جوان بیکار در حضور انبوه نیروهای انتظامی و سپاهی می گه :بخدا دیگه از بیکاری ذله
شدم .و مردم با شعار« ما با تو هستیم» از او حمایت می کنند
خرم آباد:
اعتراضات امروز جمعه  8دی مردم شهر خرم آباد علیه فقر ،بیکاری و فساد اقتصادی با سرکوب توسط نیروهای
امنیتی روبرو شده است
شعار :تو ایران چی آزاده؟ دزدی ،ستم آزاده!

درخواست جهانی برای آزادی #رضا_شهابی:
به نوشته کانال تلگرامی کمیته هماهنگی در هشتم دی آمده است :شبکه همبستگی و مبارزه اتحادیه
های کارگری بین المللی که نزدیک به  ۱۹اتحادیه کارگری کشوری و محلی از برزیل ،اندونزی،
فلسطین ،الجزایر ،هائیتی ،ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا ،کاتولینا ،سنگال ،مصر ،پاراگوئه ،پرو ،نیجر،
السالوادور ،انگلیس ،بلژیک ،کلمبیا ،تونس ،یونان ،مالی ،ترکیه ،پاناما ،ونزوئال ،مکزیک ،کانادا،
شیلی ،ساحل عاج ،بورکینا ،سوئیس ،آلمان ،آرژانتین ،هنگ کنگ و نیز کمیسیون همبستگی
بین المللی اتحادیه "کارگران صنعتی جهان" را در بر می گیرد در بیانیه ای به تاریخ  ۰۰دسامبر
 ۰۹۸۷خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی شد....
كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري:
@khamahangy
پیام عثمان اسماعیلی فعال شناخته شده کارگری :دفاع از عزت نصری وظیفه طبقاتی ماست

کارگران ! مردم آزادیخواه!
عزت نصری از فعالین کارگری شهرستان سقز ،روز دوم دیماه توسط مامورین لباس شخصی اداره اطالعات رژیم
در شهر سقز ،بدون هیچگونه توضیحی دستگیر و بازداشت شده است.
عزت نصری کارگری است که ،همانند سایر همسرنوشتانش از دوران نوجوانی وارد بازار کار شد .عزت در تمام
این سالها عالوه بر تحمل دشواریهای کار پر زحمت یار و یاور کارگران بوده و نسبت به زندگی اجتماعی و مبارزات
آنان احساس مسئولیت کرده است.
فرزند عزت نیز پا در این ره گذاشته و با اتمام دوره سربازی به شغل کارگری روی اورده است.
ما موران امنیتی رژیم کارگر شرافتمندی چون عزت نصری را که ،هدفی جزء خدمت به بشریت و هم طبقه ای
هایش ندارد را دستگیر و زندانی می کنند در حالیکه سرمایه داران و آنهایی که خون طبقه کارگر را در شیشه
کرده اند آزادانه دست بهر کار نامشروعی می زنند.
بیانیه  -۱۱۱کمیته دفاع از رضا شهابی ؛ بازی مقامات امنیتی و قضایی با سالمت و جان رضا شهابی

امروز خانواده رضا شهابی با این کارگر زندانی مالقات کردند .رضا شهابی به خانواده اش اعالم کرده است که
عکس گرفته شده از مغز نقطه هایی در سمت چپ مغز را نشان می دهد که نشان دهنده سکته می
باشد .همچنین با سونوگرافی از رگ گردن مشخص گردیده که یکی از عصب های مغز دچار فلج بلز شده است و
بی حسی دست و پا به همین دلیل می باشد .به گفته خانواده افتادگی پلک چشم بیشتر شده و وضعیت لبش
نیز تغییری نکرده است .پزشک اعالم کرده است که حداقل شش تا هفت ماه طول می کشد تا عوارض سکته
کمتر شود .با این وجود وضعیت هنوز داروهایی را که پزشک برای رضا تجویز کرده برای این زندانی تهیه نکرده
اند و همچنین هنوز مقامات زندان از بستری کردن رضا در بیمارستان خودداری می کنند .
نهم دی ۳۱
شوش :گزارشاتی درباره کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه
برپایه گزارشات منعکس شده در شبکه تلگرامی هفت تپه آمده است  :احضار اسماعیل بخشی و قربان علیپور و
برخی دیگر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به نیروی انتظامی
این احضارها در حالی صورت گرفته است که بنابر گزارش های رسیده  ،در پی خلف وعده های مکرر کارفرما ،
زمزمه شروع اعتصاب دوباره در بین کارگران قوت گرفته است
الیگودرز:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :کارگران شهرداری الیگودرز از اینکه در سهسال
گذشته به صورت حجمی در استخدام یک شرکت پیمانکاری هستند؛ اعتراض دارند و خواستار آن هستند که
وضعیت استخدامی آنها به قرارداد مستقیم تبدیل شود.
این کارگران که تعدادشان حدود  ۰۹۹نفر است مدعیاند که در نتیجه حضور پیمانکار حجمی شاهد به تعویق
افتادن مطالباتشان هستند و برای همین اواسط هفته گذشته دو نوبت مقابل فرمانداری الیگودرز تجمع
کردهبودند.ظاهرا قرارداد ک ارگران شهرداری الیگودرز در راستای اجرای یکی از مصوبات دولت به حجمی تغییر کرده
است .شهرداری الیگودرز درباره معوقات مزدی کارگران این شهرداری هم گفت :پرداخت مطالبات کارگران باید در
اولویت باشد و شرکت پیمانکار به شهرداری تعهد داده است که مشکلی برای معیشت کارگران پیش نیاید.
چادرملو:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن
سمبَل
چادرملو) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعالم داشت :بودجه انقباضی کارگران را فلج میکند /نگرانیم مزد را َ
کنند
در ارتباط با مناسبات اقتصادی کشور و تاثیر آن بر کارگران گفت :افزایش قیمتها ،حذف یارانهها و در کل اتفاقاتی
که قرار است سال آیند بیفتد ،نگرانکننده است.

وی افزود :بودجه انقباضی کارگران را از چند جهت تحت فشار قرار میدهد؛ از یک طرف هزینههای زندگی باال
میرود و خدمات رفاهی و حمایتی کاهش مییابد و از طرف دیگر ،صرفهجوییهای دستمزدی دولت برای
کارگران ،اتفاق میمونی نیست؛ چرا که نشان میدهد دولت نمیخواهد به جهش دستمزدی تمکین کند.
این فعال صنفی کارگران معدن با بیان این که مزدبگیران سالهاست که با سیلی صورت خود را سرخ کردهاند و از
مواهب حداقلی محرومند؛ گفت :دیگر وخامت اوضاع به جایی رسیده که اگر نخواهند در تصمیمگیریهای کالن
تغییرات اساسی بدهند ،گرسنگی و فقر چندجانبه همهگیر خواهد شد.
هپکو اراک :
روزشنبه نهم دی ، ۰۹اعالم شده است  :فاصله بین 5تا  4ماه حقوق کارگران کارخانه هپکو کماکان پرداخت
نشده است
عضو کارگروه رسیدگی به مسائل هپکو از پرداخت حقوق مهرماه کارگران کارخانه هپکو روزشنبه نهم دی ماه
خبردادوافزود :حقوق ماه های آبان وآذر سال جاری کلیه کارگران کارخانه هپکو وحقوق ماه های تیر ومرداد سال
گذشته بخش قابل توجه ای ازاین کارگران کماکان پرداخت نشده است.
براساس گزارش فوق آمده است :مجید لطیفی روز شنبه گفت :مجموع حقوق کارگران و کارکنان ستادی کارخانه
هپکو برای یک ماه ،حدود  54میلیارد ریال بود که روز شنبه پرداخت شد وی ادامه داد 02 :میلیارد ریال این مبلغ
از محل تسهیالتی که در سفر وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای این کارخانه مصوب شده بود تامین شده و 6
میلیارد و  511میلیون ریال نیز از محل دریافت هزینه طرح های انجام شده در کارخانه پرداخت شده است .
تراکتورسازی تبریز:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :جمعی از کارگران کارخانه «ماشین آالت
تراکتورسازی ایران» خود در نامهای خطاب به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان تبریز خواستار رسیدگی
به مشکالت صنفی خود شدند.

این نامه امضای تمامی  ۰۰۹کارگر شرکت ماشین آالت تراکتورسازی ایران را در پای خود دارد و همزمان با
درشانزدهمین روز از اعتراض صنفی کارگران این واحد صنعتی منتشر شده است.
کارگران ماشینآالت تراکتور سازی ایران در این نامه از مسائ ل مالی و مشکالتی که به نحوه واگذاری مالکیت این
واحد صنعتی بازمیگردد به عنوان علت اعتراضات صنفی خود یاد کرده و خواستار پیگیری مطالبات قانونی و
نظارت قانونی بر نحوه انعقاد واگذاری این واحد صنعتی شدهاند ....این کارگران هنوز بابت معوقات سال  ۰۴و نیز ۱
ماه م طالبات مزدی دیگر طلبکارند و در عین حال خواهان تداوم رابطه کاری با کارگران رسمی و تمدید قرارداد
مربوط به کارگران قراردادی هستند ....همچنین کارگران ماشینآالت تراکتور سازی ایران در این نامه از مسائل
مالی و مشکالتی که به نحوه واگذاری مالکیت این واحد صنعتی بازمیگردد به عنوان علت اعتراضات خود یاد
کرده و خواستار پیگیری مطالبات قانونی و نظارت قانونی بر نحوه انعقاد واگذاری این واحد صنعتی شدهاند.
سیستان و بلوچستان:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :کولبری در سیستان و بلوچستان فقط از طریق
بازارچههای رسمی /گذرگاه موقت میرجاوه 48 ،ساعت باز شد .کولبران در سیستان و بلوچستان از بسته شدن
گذرگاههای موقت انتقاد دارند؛ این در حالیست که مقامات استان اعالم کردهاند کولبری فقط از طریق بازارچههای
مرزی و با کارت تردد امکانپذیر خواهد بود.
دو روز پیش (پنجشنبه 7 /دی ماه) گذرگاه موقت میرجاوه برای  48ساعت باز شد تا کولبران بتوانند کاالهای
فاسدشدنی خود را جابجا کنند؛ قرار است این گذرگاه امروز بسته شود ....میهنی فرماندا میرجاوه اظهار
داشت :با توجه به این تصمیم ،گذرگاه موقت مرزی میرجاوه هم از هفته گذشته تعطیل شد ،اما با توجه به اینکه
تعدادی از کوله بران کاالی فاسد شدنی از جمله میوه را برای صادرات داشتند ،مقرر شد برای عدم ضرر و زیان به
آنان ،این بازارچه به مدت ۴۱ساعت بازگشایی شود .
مریوان :
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :انتظار کارگران شهرداری مریوان برای دریافت بخشی
از معوقات /دیگر قادر نیستیم حتی نان خالی بخریم
پس از تجمع چهارشنبه هفته گذشته کارگران شهرداری مریوان ،در جلسهای که در فرمانداری مریوان برگزار
شد ،مقرر شد یکشنبه ،سه ماه از مطالبات مزدی کارگران پرداخت شود.
کارگران شهرداری مریوان میگویند :قرار است تا فردا ،سه ماه از مطالباتمان را بدهند؛ در شرایطی که بیش از
هفت ماه دستمزد طلبکاریم ،پرداخت سه ماه معوقات مزدی ،میتواند بخشی از مشکالتمان را حل کند .یکی از
این کارگران با بیان این که پس از برگزاری تجمع ،در دفتر فرمانداری با حضور شهردار و نمایندگان کارگران،
نشستی برگزار شد؛ افزود :در آن نشست کارگران از شرایط بد معیشتی خود صحبت کردند و به مسئوالن گفتند
که دیگر قادر نیستند حتی نان خالی بخرند.
تبریز:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :کارگران کمباینسازی تبریزدرهفتاد وپنجمین روز
تجمعشان مقابل درب کارخانه ،اعتراضشان را نسبت به اداره اوقاف وبالتکلیفی شغلی ومعیشتی بنمایش
گذاشتند.

براساس گزارش فوق آمده است :کارخانه کمباینسازی تبریز «توسعه صنعت آذربایجان» که دست کم  ۰۹سال
از آغاز فعالیتش می گذرد ،از روز دوشنبه هفته گذشته ( ۴دی ماه) تعطیل شده است؛ به گفته کارگران علت این
تعطیلی به شکایتی بازمی گردد که توسط اداره اوقاف و امور خیریه مطرح شده است .از قرار معلوم قسمتی از
تاسیسات این کارخانه د زمین های موقوفه واقع شده است و برای همین کارفرمای این واحد صنعتی نزدیک به
 ۰۹۹میلیون تومان به اداره اوقاف بدهکار است .به گفته کارگران که شمار آنها  ۴۴نفر است؛ به دلیل این بدهی،
اداره اوقاف با حکم قضایی درب ورودی کارخانه را پلمپ کردهاست و این اتفاق در حالی افتاده است خود کارگران
دست کم  ۰۹ماه مزد دریافت نشده ،طلبکارند.
قشم:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :روستای «سوزا» واقع در جزیره قشم صیادی ۸۰۸
ساله دارد؛ نامش «علی َرجستری َرمکانی» است و بعد از آنکه در سال  ۱۴از کارافتاده تلقی شد؛ دیگر
مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی تلقی میشود.
با اینکه گوش سنگینش اجازه نمیدهد تا به راحتی صدایمان را بشنود ،اما کنار درب ورودی خانهاش منتظرست
تا قصه زندگی اش را برای خبرنگارانی که سازمان تامین اجتماعی با خود به قشم آورده است؛ روایت کند؛ روایتی
که همه اش تجربه است؛ از زندگی روی دریا تا خانه نشینی با سه همسری که دو تایشان فوت کردهاند.
علی رجستری که زمانی سههمسر داشت؛ حاال تنها یک همدم دارد؛ همدمی نابینا از هر دو چشم که به رسم
زنانه نواحی جنوب ،نقاب سنتی برچهره دارد.مسنترین مستمری بگیر تامین اجتماعی نام هیجده فرزند را نیز در
شناشسنامه دارد؛ که از آنها فقط یک پسر و پنج دختر در قید حیات هستند؛ عالوه براین او پدربزگ  ۰۰نوه و ۴۰
نتیجه محسوب میشود .علی رجستری در سال  ۷۴و پس از تصویب اولین قانون بیمه ملوانان ،بیمه سازمان
تامین اجتماعی میشود و پس از  ۸۹سال بیمهپردازی با بدست آوردن شرط سنی الزم ،در سن  ۸۹۰سالگی
مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی میشود.
اعتراضات رو به گسترش و وظایف جنبش کارگری!
http://www.kanoonm.com/2914
به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است  :همانگونه که به خوبی از حوادث چند ماه گذشته قابل
پیش بینی بود اعتراضات مردمی در حال گسترش است و سر باز ایستادن تا رسیدن به خواستههای به حق خود
را ندارد.
آن هنگام که حکومتگران به بنبست رسیده باشند و هیچ راه حلی برای برون رفت از بحرانهای خودساخته را
نداشته باشند و مردم صبور و بردبار ،دیگر حاضر نباشند همانند گذشته تن به ستم بدهند  ،هنگام اعتراضات
گستردهی اجتماعی فرا میرسد و از مدتها پیش طالیههای این اعتراضات به صورتهای مختلف اعتراضات
کارگران و زحمتکشان از یکسو وغارت شدگان اموال در موسسههای پولی و بانکی حکومت ساخته از سوی دیگر
 ،همراه با اعتراضات معلمان و جاری بودن حقوقهای نجومی در کنار فقر و سیه روزی اکثریت قاطع مردم تحت
استثمار  ،زمینه اعتراضات سراسری را فراهم کرده است.
در چند هفتهی گذشته اغلب مسئوالن درجه اول حکومتی از سالهای اولیه جمهوری اسالمی تا اکنون  ،به
صحنه آمده و ناچار شدند به این اوضاع نابهسامان اعتراف کنند .در این صورت تنها پاسخ مردم است که باید
مشکل را حل کند  .انگاه که مسئوالن در جه اول از اوضاع موجود ناراضی بوده و در نقش به اصطالح خودشان
مخالف اکنون به صحنه میآیند  ،پس بر مردم است که راه حل معضالت را بیان کنند  .اکنون در اعتراضات روزهای
گذشته مردم راه حل خودشان را با صدای بلند میگویند:
آقایان از تخت به زیر آیید!
متاسفانه حکومتگران مقتدر هنگامی گوش شنوا مییابند که دیگر در قدرت نباشند  .در چنین شرائطی نیروهای
غیر مردمی و از جمله جناحهای مختلف سرمایه دارای می توانند با سوار شدن بر اعتراضات مردمی بار دیگر
کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم را با ترفندی جدید به بند بکشند  .هوشیاری و انجام وظایف جنبش
کارگران و زحمتکشان میتواند از افتادن به دامی جدید جلو گیری کند  .به ظن ما وظایف جنبش کارگری را میتوان
در این شرائط به صورت زیر بر شمرد.
1پیوند میان خواسته های کارگران و زحمتکشان با سایر اقشار به جان آمده از ظلم و ستم حاکمان با مشارکت
هر چه بیشتر و با تمام توان در هر گو نه اعتراضی که جنبه مردمی دارد.
1جلوگیری از گسترش شعارهای انحرافی و مرتجعانه مانند طرفداران بازگشت سلطنت و یا سینه چاکان نظام
سرمایه داری از هر نوعش
1مقابله با رفرمیست ها و اصالح طلبانی که تا همین چند ماه پیش شعار حمایت از یکی از جناحهای حکومتی را
میدادند و مردم را به انتخاب میان بد و بدتر ترغیب میکردند و اکنون خود نمیدانند کدام بد بود و کدام بد تر!!
جنبش کارگری به خوبی میداند که خواست طبقه کارگر خواست همه مردم است و اگر به خاطر سالیان متمادی
دیکتاتوری سلطنتی و غیر سلطنتی سطح آگاهی مردم تحت ستم پائین مانده است و یا بخاطر قتل عام رو
شنفکران مردمی در دهه ۹۹و پس از آن گسست نسلهای مبارز و انقالبی رهآوردی نامیمون برای مردم ما
داشته است  ،اکنون وظایف آگاهان و بازماندگان این جنبش است تا با توانی هر چه بیشتر در جهت اگاهی
رساندن به مردمی که این چنین تحت ستم قرار دارند مسیر مبارزات را به گونهای بپیمایند که مردم مبارز ما بار
دیگر از چاله ای در نیامده به چاهی دیگر نیافتد و با چشمانی باز و اندیشه ای اگاهانه به دنبال آن چیزی باشند
که بنیان ستم و استثمار طبقاتی را هدف قرار داده و زندگی عاری از خشونت را برای محرومین و نسلهای آینده
رقم زند
«کانون مدافعان حقوق کارگر»۰/دی ۸۰۰۹

اخطار بازنشستگان فرهنگی:
بازنشستگان فرهنگی بار دیگر به دولت و مجلس یاد آور می گردند ؛ لطفا چالش بازنشستگی را مرتفع سازید
چون صبرمان تمام شده درغیراینصورت تجمع عظیم بازنشستگان برگزارمی شود.
با توجه به رایزنی ها و مذاکرات همگانی و فشرده در سراسر کشور  ،امیدواریم دولت و مجلس با یک اقدام
انقالبی و خداپسندانه بودجه ی کافی برای ترمیم حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض اختصاص دهند تا این چالش
بازنشستگان کشوری و لشگری و سایر گروه های آسیب پذیر برای همیشه و زیر بنایی تا حدودی مرتفع شود.
اگر دولت و مجلس بی اعتنایی کنند و یا مثل گذشته با وعده های خالی و یا کم اثر بخواهند زمان بخرند مسلم
بازنشستگان فهیم و فرهیخته و به ستوه آمده از تبعیض و فقر بر خالف میل قلبی با فراخوان عمومی یک تجمع
سیل آسا در مقابل مجلس و یا مکان های اثر بخش برگزار خواهند کرد و عواقب آن نیز متوجه کسانی هست که
می خواهند افر اد ذی حق را ناراضی و در مقابل نظام قرار دهند در حالی که همگان یقین دارند بازنشستگان
لشگری و کشوری فعلی بیشترین نقش را در ثبات کشور و نظام داشته اند .جمع کثیری از بازنشستگان
فرهنگی کشور
کارگروه آموزش؛ فرهنگ و رسانه صنفی بازنشستگان فرهنگی
کارخانه شیرآالت سیمگون:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۹۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :تعدادی از کارگران کارخانه شیر آالت سیمگون با
اعالم این خبر گفتهاند :فعالیت این واحد تولیدی که از روز پنجشنبه هفته گذشته (هفتم دی ماه) به دلیل قطع
برق متوقف شده بود ،لحظاتی قبل مجددا از سر گرفته شده است.
یکی از کارگران شیر آالت سیمگون با بیان اینکه در حال حاضر همه  ۰۹کارگر این کارخانه مشغول کارند ،گفت :در
حال حاضر مهمترین دغدغه آنها مشکل مسئله معوقات مزدی و بیمهای است که امیدواریم این مسئله نیزبا
مساعدت مسئوالن استانی مرتفع شود.
او با بیان اینکه روز پنجشنبه ماموران اداره برق قزوین به دلیل انباشت بدهی  ۰۹میلیونی ،اشتراک گاز کارخانه
شیرآالت سیمگون را قطع کرده بودند افزود :با مساعدت اداره برق قزوین لحظاتی قبل برق این واحد تولیدی وصل
شد ودر نتیجه همه آنها به سر کار سابق خود باز گشتند.
دهم دی ۳۱
گارگران سد گلورد نکا:
مطالبات کارگران سد گلورد نکا علیرغم وعده های مسئوالن بدنبال اعتصاب وتجمع اعتراضیشان،پرداخت نشده
است .به گزارش یک منبع خبری محلی ،کارگران سد گلورد نکا درهمین رابطه گفتند :مساعدهی 21هزار تومانی
آنها بالتکیف نگهداشته شده است
اضفهان:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۹،دی ۸۰۰۹آمده است :جان باختن پنج کارگر شهرداری اصفهان « .محمد
شریعتی» مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفته
است :ساعت  ۸۹ :۸۰سقوط به داخل چاه فاضالب به سامانه  ۸۰۰اعالم شد که بیدرنگ نیروهای آتشنشانی
شهرک صنعتی و تیمهای نجات ایستگاه  ۰ ،۸۰و  ۴به همراه تجهیزات تخصصی مربوطه و خودروی نجات و
خودروی تخصصی مربوط به دستگاه تنفسی به محل حادثه در شهرک صنعتی جی ،اعزام شدند .محل حادثه

یک شرکت بازیافت و تولید مواد اولیه پالستیکی به وسعت حدود  ۰هزار متری بود ،گفت :به گفته افراد حاضر در
محل کارگران در حال تخلیه سبتیک اصلی چاه فاضالب بودند که پمپ آن دچار گرفتگی میشود .به گفته وی،
پس از اینکه یکی از کارگران جهت رفع عیب پمپ و در حین پایین رفتن از چاه دچار گازگرفتگی شده و درون چاه
سقوط می کند ،افراد دیگر بدون علم و تجهیزات کافی یکی پس از دیگری وارد چاه شده و پس از اولین تنفس
دچار حادثه و سقوط به انتهای چاه میشوند....
از هفت تپه چه خبر؟
برپایه کانال تلگرامی هفت تپه آمده است  :امروزتعدادی ازبازنشستگان واردشرکت شدند.
اما ازورود نی بران ازدرب اصلی شرکت با گماردن بیش از 21نفرنگهبان روزمزد،مانع ورود نی بران به شرکت
شدند.
پس ازدرگیری لفظی نگهبانان حراست ازدرب شرکت با چوب وچماق خارج واقدام به زدن کارگران نی بر کردند.
دراین درگیری تعدادی ا زنی بران مصدوم وشیشه تعداد زیادی ازماشینهای داخل پارکینگ جلوی شرکت شکسته
شد .کارگران نی برکه اکثرا افراد مسن ودارای سابقه  41ساله هستندبه پاسگاه هفت تپه پناه بردند .نیروی
انتظامی درب کمپ نی بری مستقرشده تامانع درگیری احتمالی شود  .این کارگران که بیشترآنهاغیربومی
وساکن استان لرستان هستند.
جهت دریافت حقوق ومزایای معوق وپیگیری وضعیت بازنشستگی خودبه شرکت مراجعه کردندکه باحمله
نیروهای حراست مواجه شدند .درسال  65مجلس مصوبه ای تصویب کرد که میبایست تعداد زیادی ازکارگران نی
برفصلی طرف قراردادشرکت که شامل آن مصوبه میشوندبا پرداخت مبلغ 4درصدسهم کارفرما این افرادبازنشسته
شوند .ولی شرکت نیشکرهفت تپه نسبت به اجرای کامل آن اقدام نکرده است .
درصورتی که کارفرمای نیشکرهفت تپه اگر  01میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کندحدود511
نفراز  014نفر نی بر طرف قراردادشرکت بازنشسته میشود .بارها به آنها قول پرداخت این مبلغ داده میشود ولی
عمال اقدامی صورت نمیگیرد.
جمعی از کارگران شرکت کشت صنعت نیشکر هفت تپه
گناوه:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۹،دی ۸۰۰۹آمده است:بازار گناوه پس از هشت روز تعطیلی بازگشایی
شد.پس از جلسه روز گذشته در فرمانداری گناوه و قول فرماندار مبنی بر تخلیه لنجها ،مغازهداران امروز صبح به
سر کار خود بازگشتند.
در روزهای گذشته ،مغازهداران بازار گناوه در اعتراض به مصوبه تهلنجی که مربوط به ممنوعیت ورود کاالهای
خارجی همراه ملوانان است ،کرکرهها را پایین کشیدند و مغازهها را تعطیل کردند.یکی از این کاسبان بازار گناوه
میگوید :تمام کاسبی ما به ورود کاالهای خارجی وابسته است و مصوبه تهلنجی ،باعث شده است هم ملوانان
و هم ما مغازهداران بندری ضرر کنیم.
روستای جوهرستان اصفهان :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۱۱،دی ۸۰۰۹آمده است:نابودی زمینهای مزروعی اصفهان هیچ توجیهی
ندارد /تیر خالص بیآبی بر تن نحیف کشاورزان
علیرضا خرمی (عضو شورای اسالمی روستای جوهرستان اصفهان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با وضعیت
کشاورزی روستا و کاسته شدن از سهم آب کشاورزان اصفهانی از زایندهرود گفت :علت خشکی زاینده رود به
 0076برمیگردد که مردم سخاوتمند اصفهان غافل از اینکه چه بالیی دارد سرشان میاید شاهد انتقال آب رودخانه
زاینده رود بودند؛ در صورتی که قراربود این انتقال بعد از آبدهی تونل سوم کوهرنگ اجرایی شود و تذکرات مکرر
کارشناسان عرصه زیست محیطی به مسئولین فایده نداشت.
وی افزود :متاسفانه هر روز شاهد واگذاری بخشی از حقابه کشاورزان به استانها و کاربریهای مختلف بودیم.
موضوعی که نگرانی بسیاری از فعاالن زیست محیطی و کشاورزان زحمتکش را به همراه داشت؛ کشاورزانی
که در گذشته  41درصد آب رودخانه را استفاده می کردند؛ در حالی که اکنون این رقم به کمتر از 7درصد رسیده و
تیر خالص به پیکر زاینده رود زدهاند.
الیگودرز:
کارگران شهرداری الیگودرزاز دومین تجمع اعتراضیشان طی هفته گذشته مقابل فرمانداری این شهرستان برای
حذف پیمانکار وعقد قراردادمستقیم،خبردادند.
براساس گزارش منتشره،کارگران شهرداری الیگودرز از اینکه در سهسال گذشته به صورت حجمی در استخدام
یک شرکت پیمانکاری هستند؛ اعتراض دارند و خواستار آن هستند که وضعیت استخدامی آنها به قرارداد
مستقیم تبدیل شود.
بنابه گفته این کارگران که حدود 511نفرند ،در نتیجه حضور پیمانکار حجمی شاهد به تعویق افتادن مطالباتشان
هستند و برای همین اواسط هفته گذشته دو نوبت مقابل فرمانداری الیگودرز تجمع کردهبودند.
چوکای تالش :
برپایه خبر کانال تلگرایم اردوی کار آمده است  :یک کانال محلی گیالن با استناد به منابع خود می گوید که در
تجمع عصر امروز قرار است كارگران خشمگین چوكاى تالش که چندین ماه حقوق نگرفته اند؛ همچنین كارگران
كارخانجات فومنات و ايران برك ساعت  ۸۷امروز با حضور در برابر منزل آیت هللا قربانی نماینده رهبری در گیالن و
امام جمعه رشت حق خواهی نمایند
فریاد های زن کارگر در تظاهرات اعتراضی رشت :كارخانه حقوق نمي دهند به ما مي گويند حرف نزنید.
کرمانشاه:
بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
در حمایت از اعتراضات مردم شهرها نسبت به گرانی ،فقر و...
مردم ب ه تنگ آمده از فقر و نداری ،گرانی و بیکاری در اکثر شهرهای ایران و دربعدی سراسری به حمایت از مردم
شهرهای خراسان که در اعتراض به گرانی سرسام آور و فقر و بیکاری به خیابانها آمده بودند ،دست به اعتراض و
تظاهرات زده و خواهان تحقق مطالبات خود هستند.
تظاهراتهای توده ای این روزهای مردم ،از کارگران گرفته تا معلمان ،بیکاران ( بخصوص جوانان بیکار) ،مزدبگیران
کم درآمد و زحمتکشان محروم جامعه ،زبانه های فوران آتشفشان خشم مردمی است که  06سال است هر
گونه خواست معیشتی و آزادیخواهیش با گلوله ،زندان و شکنجه و اعدام مواجه شده است.
فاز  21کنگان:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۹،دی ۸۰۰۹آمده است :شماری از کارگران در منطقه کنگان از پرداخت نشدن
پنج ماه مزایای «حق کمپ» کارگرانی خبر میدهند که در پروژههای نفتی فاز  ۸۰این منطقه مشغول کارند.
در روابط کار مناطقی مانند پروژههای نفتی کنگان و عسلویه ،به کارگرانی که در مکانهایی بیرون از محدوده
کمپ اقامتی سایر کارگران زندگی میکنند ،مزایایی تحت عنوان حق کمپ تعلق میگیرد .این کارگران میگویند:
که در فاز  ۸۰کنگان مبلغ حقکمپ هر کارگر  ۰۰۹هزار تومان در هر ماه است و کارگران مشمول از مردادماه
تاکنون بابت این مزایا طلبکارند.
جایگاه و چالش های جنبش دانشجوئی و وظایف کنونی آن

بهزاد مالکی  ۱۱ -دی ۱۱٣١

جنبش دانشجوئی ،از کل جامعه ،از طبقات اجتماعی و مبارزات آنها با يکديگر ،از مسائل مهمی که جامعه با
آن در هر مقطع تاريخی درگیر است و از خواست های طبقات مخ تلف جامعه ،به ويژه خواست های طبقات و
اليه های بالندۀ اجتماعی ،جدا نیست.
امسال هم چون سال های پیش  ۸۰تا  ۸١آذر ،دانشگاه های ایران صحنۀ تظاهرات و اعتراضات زیادی به
مناسبت گرامیداشت روز دانشجو بود .حتی دامنۀ این نارضایتی ها و اعتراضات به گردهم آئی های رسمی
هم رسید ،جائی که دانشجویان اصالح طلب در مقابل مقامات دولتی و روحانیان رژیم ،زبان به افشاگری و
اعتراض به فساد و دزدی و تبعیض نه تنها در سطح دانشگاه ها بلکه در تمامی کشور گشودند.
شفافیت و صراحت شعارهای دانشجویان در تجمع های "غیرقانونی" است که تبعیض طبقاتی و جنسیتی
را درهمه جا محکوم کرده و دانشجویان را علیه پادگانی و امنیتی کردن دانشگاه ها و پولی کردن آموزش
عالی و کاالئی کردن آموزش و به طور کلی از طریق افزایش چشمگیر مدارس به اصطالح غیر انتفاعی به
مبارزه فراخواندند .شروع گردهمائی ها در  ۸۰آذر ،یادآور روزی است که در ده سال پیش در -۸۰۱١پس از
سالها سکوت ،صدها دانشجوی چپ و سوسیالیست تحت عنوان «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب»
با پرچم ها و شعارهای آزادی و برابری و سوسیالیسم دست به تظاهراتی علنی در صحن دانشگاه ها به
ویژه دانشگاه تهران زدند که در نوع خود بدعتی در تاریخ جنبش دانشجوئی در دوران پس از سرکوب و قلع و
قمع گروه ها و سازمان های چپ در دهۀ  ١۹به حساب می آمد .شعارهای امسال خود گویای سمت گیری
های دموکراتیک و اجتماعی دانشجویان است« :با تهديد با احضار ،تسلیم نمیشويم این بار!»،
«دانشگاه پولگردان ،تضعیف زحمتكشان!» « ،دانشجو آگاه است با كارگر همراه است!»،
«كارگر ،معلم ،دانشجو ،اتحاد! اتحاد!» -در شرایط سیاسی داخلی و خارجی امروز ایران ،باید اهمیت
ویژۀ اعتراضات گستردۀ دانشجوئی را درک کرد.
بودجه :
حسن روحانی گفته :بیش از  ۰۹۹هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و از دست
میرود!!

راست این است که مردم مفت خوری انگل های والیی را می دانستند و به امید حذف این مفتخوری ها بود که
عده ای به روحانی رای دادند .اما او به جای استیفای حق مردم ،گلویشان را با گرانی های بیشتر و طرح های
ریاضتی فشرد تا اسباب رضایت مفتخوران و «برادران قاچاقچی» سپاه را فراهم کند .او آخرین فرصت کوتاهی را
که در اختیارش بود سوزاند .و حاال مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور سر نظام را نشانه گرفته اند و به اصالح طلب و
اصول گرا هم اخطار می دهند  ،کار تمام ماجرا!!

هفت تپه :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۱۱،دی ۸۰۰۹آمده است :تجمع کارگران نیبر هفتتپه برای مطالبات معوقه/
کارفرما دو ماه مزد را پرداخت کرد
به گزارش خبر نگار ایلنا ،روز گذشته (شنبه  ۰دی ماه) گروهی از کارگران فصلی نیبر مجتمع کشت و صنعت
هفت تپه برای چندمین بار بابت مطالبات معوقه مزدی وبیمهای خود ،مقابل درب ورودی مجتمع تجمع کردند .به
گفته کارگران معترض علت برپایی این تجمع صنفی ،به تعویق ماندن  ۴ماه مطالبات مزدی و پرداخت نشدن ۸۹
میلیارد تومان حق بیمه دوران بیکاری حدود ۰۹۴کارگر نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه است.
آذربایجان غربی:
صبح روزیکشنبه دهم دی ماه،ورزشکاران معلول و جانباز جانباز آذربایجان غربی دست به تجمع اعتراضی در اداره
ورزش وجوانان این استان زدند.
برپایه گزارش منتشره،یکی از تجمع کنندگان گفت :اداره ورزش وجوانان آذربایجان غربی از معلولین حمایت نمیکند
حتی در والیبال نشسته و بوچیا که مقام آوردیم یک تبریک هم نگفته است .این مربی والیبال نشسته و بوچیای
زنان اضافه کرد :باتوجه به قهرمانی که ما سه ماه قبل کسب کردیم ،باید از هشتم تا یازدهم این ماه در
سوپرلیگ که به میزبانی مشهد برگزار می شود شرکت میکردیم .وی ادامه داد :رئیس اداره کل ورزش وجوانان
که حتی قهرمانی ما را در والیبال نشسته و بوچیا تبریک نگفته است از ما انتظار دارد خود بدون پشتوانه در لیگ
شرکت کنیم.
کانون مدافعان حقوق کارگر :اعتراضات رو به گسترش و وظایف جنبش کارگری!
همانگونه که به خوبی از حوادث چند ماه گذشته قابل پیش بینی بود اعتراضات مردمی در حال گسترش است و
سر باز ایستادن تا رسیدن به خواستههای به حق خود را ندارد.
آن هنگام که حکومتگران به بنبست رسیده باشند و هیچ راه حلی برای برون رفت از بحرانهای خودساخته را
نداشته باشند و مردم صبور و بردبار ،دیگر حاضر نباشند همانند گذشته تن به ستم بدهند  ،هنگام اعتراضات
گستردهی اجتماعی فرا میرسد و از مدتها پیش طالیههای این اعتراضات به صورتهای مختلف اعتراضات
کارگران و زحمتکشان از یکسو وغارت شدگان اموال در موسسههای پولی و بانکی حکومت ساخته از سوی دیگر
 ،همراه با اعتراضات معلمان و جاری بودن حقوق های نجومی در کنار فقر و سیه روزی اکثریت قاطع مردم تحت
استثمار  ،زمینه اعتراضات سراسری را فراهم کرده است.
کنگان :
براساس گزارشی که دهم دی ماه رسانه ای شد ،ماه ها مطالبات کارگران فاز  05کنگان پرداخت نشده است.
تعدادی از کارگران در منطقه کنگان از پرداخت نشدن پنج ماه حق کمپکارگرانی خبر میدهند که در پروژههای
نفتی فاز  ۸۰این منطقه مشغول کارند.
در روابط کار مناطقی مانند پروژه های نفتی کنگان و عسلویه ،به کارگرانی که در مکانهایی بیرون از محدوده
کمپ اقامتی سایر کارگران زندگی میکنند ،حق کمپ تعلق میگیرد .این کارگران میگویند :که در فاز  ۸۰کنگان
مبلغ حقکمپ هر کارگر  ۰۰۹هزار تومان در هر ماه است و کارگران مشمول از مردادماه تاکنون بابت این مزایا
طلبکارند.
اصفهان:
برپایه خبر منتشره گزارش شده است  :تجمع تراکتوری کشاورزان اصفهان در اعتراض به نگرفتن حقابه
کشاورزان شرق اصفهان به نشانه اعتراض  ۸۹۹تراکتور را به کنار جاده آوردهاند.این تجمعات در اعتراض به
خشکی زاینده رود و تحویل ندادن حقابه کشاورزان شرق اصفهان صورت گرفته است.

براساس گزارش یک منبع خبری محلی،یکی از کشاورزان معت رض با تاکید بر اینکه کشاورزان شرق اصفهان
براساس طومار و همچنین مصوبات رسمی دارای حقابه مشخصی هستند ،گفت :مسئوالن عنوان کردهاند که
آبی برای تحویل حقابه کشاورزان وجود ندارد ،با وجود این ،ما دنبال سهم آب خود هستیم.
یازدهم دی ۳۱
کارگران قرادادی و محرومیت شغلی آنان :
ناصر آقاجری فعال کارگری پروژهای ،گفته است  :انقباضات بودجه و پیشبینی محرومیتهای بیشتر برای مردم
اعالم داشت :طیف وسیعی از شاغالن از حقوق قانونی خود محروم ماندهاند .قراردادهای پیمانکاری ،طیف
وسیعی از کارگران را از حقوق قانونی محروم کرده است  .به گفته ناصر آقاجری ،خارج کردن از شمول قانون کار و
رواج قراردادهای پیمانکاری ،طیف وسیعی را از حقوق قانونی محروم کردهاست.
ناصر آقاجری با اشاره به انقباضات بودجه و پیشبینی محرومیتهای بیشتر برای مردم گفت :طیف وسیعی از
شاغالن از حقوق قانونی خود محروم ماندهاند .وی با بیان این که گستردگی این طیف از واحدهای ریز و درشت
پایتخت تا کارگاههای قالیبافی در روستاها را در برمیگیرد؛ افزود :خارج کردن از شمول قانون کار ،رواج
قراردادهای پیمانکاری و بیحقوق کردن کارگران موقت ،ترفندهایی است که به سود دالالن و پولپرستان ،مردم
را به حاشیه راندهاست .آقاجری تصریح کرد :نظام سرمایهداری داللی و سیاستهای تعدیل ساختاری ،خود را
ملزم به پاسخگویی به مردم نمیدانند؛ حتی کارمندان دولت نیز از بیقانونیها در امان نماندهاند که نمونهاش
استخدامهای جدید در آموزش و پرورش است؛ معلمان حقالتدریس و ساعتی که از حداقلهای حمایتی
محرومند.
بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم:
http://www.kanoonm.com/2916
برپایه نوشته سایت کانون مدافعان حقو ق کارگر آمده است  :آن هنگام که حکومتگران به بن بست رسیده
باشند و هیچ راه حلی برای برون رفت از بحرانهایی که خود بدست خویش ساخته اند ،نداشته باشند و مردم به
تنگ آمده از ظلم و بیداد ،دیگر حاضر نباشند همانند گذشته تن به ستم دهند ،هنگام اعتراضات گسترده و زیر و
رو کننده اجتماعی فرا میرسد.
چنین است که اینک ،مردم به تنگ آمده از ستم و سرکوب و گرانی و فقر و بیکاری ،از چهار روز پیش در ابعادی
سراسری خیابانها را از آن خود کرده اند و و در صفی متحد و یکپارچه خواستهای خود را برای پایان دادن به
وضعیت جهنمی موجود فریاد می کشند.
مطالباتی که امروزه زمینه ی راهپیمائی ها و تجمعات سراسری توده های زحمتکش مردم ایران را با محوریت
اعتراض به گرانی و فقر و بیکاری فراهم کرده است ،سالهاست از سوی کارگران ،معلمان ،دانشجویان ،پرستاران
و همه اقشار زحمتکش جامعه فریاد زده شده است و حکومتگران بدون هیچ توجهی به آنها مشغول چپاول و
غارت ثروتهای اجتماعی بوده اند.
آن چیزی که ام روز ما در خیابانهای شهرهای مختلف شاهد آنیم فوران خشم انباشته توده های مردم زحمتکش
ایران از غارت و اختالسهای میلیاردی باالترین مقامات حکومتی و افراد و موسسه های مالی وابسته به حوزه
قدرت در یک سو و فقر و سیه روزی میلیونی مردم در سوی دیگر ،تا بیکاری میلیونی کارگران و جوانان ،ضرب و
شتم دستفروشان و کشتار کولبران ،تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به کارگران و مزد بگیران
زحمتکش و بر پائی بساط شالق و زندان و دار و درفش علیه هرگونه حق طلبی و آزادیخواهی است.
کسانیکه تا دیروز هر گونه اعتراضات کارگری و مردمی حق طلبانه را با اتهامات امنیتی و محاکمه و زندان جواب
میدادند و اینک در برابر خشم توفنده میلیونی مردم ایران ،اعتراضات بر حق آنان را فتنه و فتنه گری می نامند باید
بدانند که دیگر زمان تغییرات بزرگ و انسانی در این مملکت فرا رسیده است و هیچ نیروی سرکوبی را یارای
مق اومت در برابر حق طلبی و آزادیخواهی ما کارگران و مردم ایران نخواهد بود.
امری که در این میان روشن است و ما همراه با توده های زحمتکش مردم ایران آنرا فریاد میزنیم این است که
باید خواستهای ما مردم برای پایان دادن به فقر و سیه روزی به کرسی نشانده شود ،باید بساط هر گونه
سرکوب و اختناق و زندان بر چیده شود ،باید همه زندانیان سیاسی آزاد و غارتگران ثروتهای اجتماعی و عاملین و
آمرین سرکوب و اختناق در هر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند ،باید اموال به غارت رفته
مردم در موسسه های مالی عودت داده شود ،باید حداقل مزد کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی تا پنج
برابر مبلغ کنونی افزایش و حقوقهای نجومی صاحب منصبان حکومتی برچیده شود ،باید برپائی تشکلهای
مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی قید و شرط بیان ،مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب بر قرار و تضمین شود و
باید هر آنچه که خواست توده های میلیونی مردم ایران است به سرعت محقق گردد.
بدیهی است هر گونه عدم توجه نسبت به تحقق خواستهای کارگران و مردم زحمتکش ایران از طریق عوامفریبی
یا دست بردن به سرکوب گسترده اعتراضات و یا تالش برای سوار شدن به موج اعتراضات مردمی از سوی
جناحهای حکومتی و اپوزوسیون رانده شده از قدرت در گذشته و حال ،راه به جائی نخواهد برد و این بار ،این ما
کارگران و مردم ایران هستیم که با اتحاد و همبستگی و تداوم اعتراضات ،سرنوشت خود را رقم خواهیم زد.

امضا کنندگاه به ترتیب حروف الفبا:
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجادتشکلهای کارگری
یازده دی ماه ۸۰۰۹
خوزستان  /شوش:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۸،دی ۸۰۰۹آمده است :سه کارگر کارخانه قند شمال خوزستان بر اثر
گازگرفتگی مسموم شدند
به گزارش ایلنا ،شب گذشته(دهم دی ماه) گازگرفتگی ناشی گاز گوگرد در شرکت قند شمال خوزستان سه
کارگرر را ز مسموم و روانه بیمارستان کرد .از قرار معلوم ،در پی اطالع از وقوع حادثه حوالی ساعت  ۰۰شب
گذشته در کارخانه قند شمال خوزستان ،پرسنل آتشنشانی به سرعت به محل اعزام شدند.
کارگران مصدوم این شرکت که  ۰جوان  ۰۷ساله و یک مرد حدودا  ۰۹ساله بودند به وسیله ۰دستگاه آمبوالنس
به بیمارستان شوش منتقل کردند.شایان ذکر است ،کارخانه قند شمال خوزستان در شوش اخیرا به چرخه تولید
بازگشته است.
زابل :
بر پایه گزارشی روزدوشنبه یازدهم دی آمده است  :کارگران شهرداری زابل اعتراضشان را نسبت به عدم
پرداخت2ماه حقوق،برای باری دیگر رسانه ای کردند.
در همین رابطه یکی از کارگران شهرداری زابل عنوان کرد :از پنج ماه قبل حقوقی دریافت نکردیم در حالی که با
این همه زحمتی که میکشیم واقعا این حق ما نیست.
کارگر دیگری به نام محمد گفت :علیرغم نپرداختن حقوق کارگران هیچکس پاسخگو نیست و این موضوع
مشکالت زیادی را برای تک تک ماایجاد کرده است .وی ادامه داد :دخترم از حدود یک هفته قبل بیمار است اما به
دلیل نداشتن پول نتوانستم او را نزد پزشک ببرم و هر روز حالش بدتر از قبل می شود .یکی از این کارگران
میگوید :بیشتر پاکبانان و کارگران خدماتی شهرداری ،مستاجر هستند؛ در بی پولی فعلی ،نه تنها در پرداخت
اجاره خانههایمان درماندهایم؛ بلکه به همه کسبه و اهالی محل مقروضیم؛ حتی به نانواییها.
مریوان:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۸،دی ۸۰۰۹آمده است :اعتراض دیگر باره کارگران شهرداری مریوان  ،روز
گذشته(01دی) ،علیرغم وعدههای قبلی ،معوقات مزدی  011کارگر شهرداری مریوان پرداخت نشد.
پس از اعتصاب وتجمع اعتراضی چهارشنبه ششم دی ماه کارگران شهرداری مریوان ،در جلسهای که در
فرمانداری مریوان برگزار شد ،مقرر شد یکشنبه دهم دی ماه ،سه ماه از مطالبات مزدی کارگران پرداخت شود.
کارگران شهرداری مریوان میگویند :قرار است تا فردا ،سه ماه از مطالباتمان را بدهند؛ در شرایطی که بیش از
هفت ماه دستمزد طلبکاریم ،پرداخت سه ماه معوقات مزدی ،میتواند بخشی از مشکالتمان را حل کند.
یکی از این کارگران با بیان این که پس از برگزاری تجمع ،در دفتر فرمانداری با حضور شهردار و نمایندگان کارگران،
نشستی برگزار شد؛ افزود :در آن نشست کارگران از شرایط بد معیشتی خود صحبت کردند و به مسئوالن گفتند
که دیگر قادر نیستند حتی نان خالی بخرند.
تعطیلی مدارس تهران تمدید شد

برپایه خبر کانال تلگرامی کودکان کار و خیابان آمده است  :با توجه به استمرار آلودگی هوا در پایتخت مصوبات روز
گذشته کمیته اضطرار آلودگی هوا برای روز دوشنبه نیز تمدید شد
بر این اساس مهدهای کودک و مدارس ابتدایی شهر تهران و شهرستان های ورامین ،ری ،شهریار ،مالرد،
شمیرانات ،پاکدشت ،شهر قدس و قرچک در روز دوشنبه  ۸۸دی ماه  ۰۹تعطیل خواهد بود.
نوبخت و ادعاهایش :
برپایه نوشته تلگرامی اردوی کار آمده است  :اردوی کار :محمد باقر نوبخت ،سخنگوی دولت روحانی ،از ترس
اعتراضات مردم ،یک دفعه پول نایاب پیدا شد و دولت رقم تسهیالت را بیش از  4برابر کرد  .نوبخت ،سخنگوی
دولت اعالم می دارد  ،دولت آه در بساط خود برای اختصاص به مطالبات مردم ندارد ،ظرف پنج روزی که از خروش
ضد دیکتاتوری مردم ایران گذشته یک دفعه صاحب پول نایاب شده و رقم تسهیالت را ارتقا داده .خبر:
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت گفت« :میزان تسهیالت را از  ۸۷هزار میلیارد تومان به  ۷۰هزار و  ۴۹۹میلیارد
تومان افزایش دادهایم».وی افزود« :این منابع از داخل کشور تامین میشود .در برنامه دولت ،نوسازی شهرها و
مسکن روستایی قرار گرفته است و سال آینده  ۸۹۹هزار واحد مسکونی را نوسازی میکنیم» نوبخت گفت:
«یکی دیگر از برنامههای دولت ،ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است .همچنین برای مقابله با آلودگی هوا ناوگان
حمل و نقل درون شهری و برون شهری را نوسازی میکنیم».
مشکالت فرودستان از منظر مهدی تقوی اقتصاد دان:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۸،دی ۸۰۰۹آمده است :مهدی تقوی(اقتصاددان و استاد دانشگاه) در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا گفت :مطابق قانون اساسی ،تامین نیازهای بهداشتی و آموزشی عموم مردم ،وظیفه
دولت هاست؛ بنابراین در این رابطه دولت باید طوری هزینه کند تا نیازهای ضروری همه مردم تامین شود .وی
ادامه داد :اما رویکردی که دولت در بودجه سال  ۰۷دنبال کردهاست این اجازه را نمیدهد که همه مردم به صورت
یکسان به خدمات پایه ای بهداشتی و آموزشی دسترسی داشته باشند و با این وضعیت دور از ذهن نخواهد بود
که گروههای آسیبپذیر ،در تامین این نیازها با مشکل مواجه شوند.
تقوی افزود :روش د رست و اصولی این است که دولت از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای درآمد
باالیی هستند ،آنقدر مالیات بگیرد که بتواند به پشتوانه آن ،امکان توزیع عادالنه و برابر خدمات بهداشتی و
آموزشی را فراهم و نیازهای افراد کم درآمد را تامین کند .وی افزود :این اتفاق ،قطعا با رویکرد انقباضی که
نویسندگان الیحه بودجه در برابر اکثریت مزدبگیردر پیش گرفتهاند؛ نخواهد افتاد.این اقتصاددان افزود :وضعیت
فعلی شباهت زیادی با زمان شروع سیاست های تعدیل ساختاری در سالهای پس از جنگ و همچنین زمان
اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها در ابتدای دهه  ۰۹دارد که نمونه خارجی آن سالها قبل با رویکار آمدن
دولت مارگارت تاچر در انگلستان اتفاق افتاد.
تهران :
برپایه گزارش منتشره در تاریخ یازدهم دی 65شبکه مجازی آمده است :حنای مدیران شرکت مخابرات ایران برای
کارگزاران مخابرات روستایی رنگی ندارد .بطوری که کارگزاران مخابرات روستایی کشور ،گره زدن نظام پاداش به
اما و اگرها را تالش برای منصرف نمودن کارگزاران از مطالبات برحق دانستند.
در پی انتشار خبری در سایت مخابرات منطقه تهران در ارتباط با نظام اپالی و دادن پاداش عملکرد به کارگزاران
مخابرات روستایی ،کارگزاران مخابرات روستایی کشورگفتند :سوال اصلی اینجاست که هدف اصلی شرکت
مخابرات از این اقدام چیست ؟در جواب این سوال باید گفت که گره زدن پیادهسازی نظام اپالی با اما و اگرها
میتواند نیت واقعی سران شرکت را برمال نموده و آنچه را که واقعیت است ،نمایان سازد .
معدن زغال مازندران :

كارگران معدن زغال سنگ مازندران به مانند دیگر کارگران معادن درباره وضعیت دردناکشان گله های خود را در
گفتار خویش بروز می دهند  ،از جمله می گویند:
يک تکه نان بربري و يک قالب کوچک پنیر توي ظرف هاي مالمین.چاي هاي نیم خورده .رومیزي هاي پالستیکي
قهوه اي .ديوارها تا نصفه با سرامیک آبي پوشانده شده .مردها روي نیمکت هاي چوبي نشسته اند .حرف مي
زنند و مي خندند .در نگاه اول به يک قهوه خانه بین راهي مي ماند .خیلي از کوهنوردان و توريست هايي که
قصد ديدار از منطقه آالشت و کوهپايه هاي اطراف را دارند اينجا را با قهوه خانه اي که براي کمي استراحت
مناسب است ،اشتباه مي گیرند .اما اينجا يک قهوه خانه بین راهي نیست ،جايي است که کارگران معدن
خودشان را براي يک روز کاري آماده مي کنند .همان جايي که درباره عیدي سال بعدشان حرف مي زنند و درباره
اش نقشه مي کشند .درباره حقوق عقب مانده شان .واقعاً ممکن است امسال ،عیدي شان را بگیرند؟ شايد
هم عیدي سال قبل را با عیدي امسال شان يک جا بگیرند.واي که چه مي شود؛ يعني ممکن است؟بعضي ها
آه مي کشند ،بعضي ها درباره اش شوخي مي کنند و برخي هم در سکوت فقط به لقمه هاي نان و پنیر گاز
مي زنند .شايد آنها هم روياي عیدي و حقوق بموقع را زير لب هايشان مزه مزه مي کنند ...و بعد يک جرعه چاي
تلخ مي نوشند .کارگران می گویند :اينکه مجموعه معدن هاي اين منطقه زير نظر بخش خصوصي است و
مديران آن به وضعیت کارگران بي توجه .اينکه درست شش ماه است که حقوق کامل نگرفته اند .ماهي – 511
 211هزار تومان ،نهايت حقوق شان است.عیدي سال قبل شان هم که هنوز مانده.همه سختي کار يک طرف و
اين بي توجهي ها هم يک سو  ،بي پولي امان شان را بريده.
بازنشستگان فوالد:
برپایه گزارش کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :واکنش فعاالن صنفی به تغییر مدیرعامل صندوق
بازنشستگی فوالد  .در این رابطه پیگیری مستقل مطالبات صنفی بازنشستگان فوالد و استفاده از همه امکانات
موجود برای رسیدن به آن همچنان الویت اصلی مطالبه گران است.
کنار رفتن نوروزی و جایگزین شدن وی با محمد جواد عسگری به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد،
بازنشستگان این صندوق همچنان بر پرداخت به موقع حقوق ماهیانه ،پرداخت مطالبات معوقه از سال  0060به
این سو ،همسان سازی حقوق و رفع مشکالت درمانی تاکید دارند .به گفته فعالین صنفی ،تغییرات ناشی از
فشار مطالبه گران و معترضان به کارکرد کانون های بازنشستگی ،ممکن است با توجه به تغییر مدیریتی شرایط
بهتری در مطالبه گری فراهم سازد ،اما با توجه به نبود سازوکارهای الزم برای انجام تعهدات صندوق و پاسخگو
نبودن نهادهای مختلف حاکمیتی نسبت به مطالبات بازنشستگان فوالد ،پیگیری مستقل این مطالبات و استفاده
از همه امکانات موجود برای رسیدن به آن همچنان الویت اصلی مطالبه گران فوالد است
تبریز:

برپایه گزارش منتشره در تاریخ روزدوشنبه یازدهم دی 65آمده است  :کارگران کمباینسازی تبریز علیرغم
بازگشایی کارخانه در روزگذشته(01دی)به اعتصابشان در اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دادند.
در کارخانه کمباینسازی تبریز  ۴۴کارگر مشغول کارند و به دلیل آنچه که بدهی کارفرما به سازمان اوقاف و امور
خیریه عنوان میشود؛ پلمپ این واحد صنعتی از روز پنجشنبه (هفتم دی ماه) با حکم قضایی آغاز شده بود.
گزارش می افزاید، :کارگران کارخانه کمباینسازی تبریز که پیش از این ،محل کارشان از سوی اداره اوقاف و امور
خیریه پلمپ شده بود میگویند که این مشکل از روز گذشته برطرف شده و همه آنها در محل کارشان حضور
دارند اما به دلیل عدم دریافت حقوق های معوقه خویش از انجام کار ،خودداری میکنند.
اخراج کارگران پاالیشگاه آتان :
برپایه گزارش منتشره دز شبکه مجازی آمده است  :طی روزهای گذشته 51کارگر پاالیشگاه اتان شهرستان
ُمهـرازکار اخراج شدند .بطوری که برخی از این کارگران و همچنین افرادی که هفتههای قبل از شرکتهای پارس
جنوبی که بر اساس لغو مصوبه بومیگزینی تا شعاع  ۸۰۹کیلومتری حوزه نفوذ پارس جنوبی اخراج شدهاند
علیرغم مراجعه به مسئوالن شهرستان ُمهـر و دفتر نمایندگی مجلس ،پاسخ قانعکنندهای دریافت نکردند.

شایانذکر است که عملیات اجرایی اتان گیری پاالیشگاه پارسیان تدبیر شهرستان ُمهـر ،اردیبهشتماه  ۰۴با
حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و با دستور رئیسجمهور آغاز شد.
دوازدهم دی ۳۱
پارس جنوبی:
برپایه گزارش منتشره در تاریخ دوازدهم دی  65آمده است  :جمعی از کارگران فاز  05منطقه ویژه اقتصادی پارس
جنوبی دراعتراض به کیفیت نامطلوب وعدههای غذایی دست به تجمع مقابل دفتر کارفرما زدند.
این کارگران که شمارشان به بیش از  ۸۹۹نفر میرسد در شهرستان کنگان مشغول کارند و روز گذشته در رابطه
با همین مشکل مقابل دفتر کارفرما تجمعی را برپا کردهبودند.
آنها میگویند :ظاهرا به دلیل آنکه کارفرمای مربوطه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار غذا تاخیر داشتهاست،
وعده غذایی روزانه آنها با تاخیر و با کیفیت نامطلوبی تهیه و توزیع میشود.
بیانیه کانون نویسندگان ایران:

بیانیه به مناسبت اعتراضهای سراسری
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای که دیروز ۸۰،دی ،منتشر شد ،نوشت « :بیان آزادانهی مسائل و مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و هر درجه مخالفت» حق مردم است .کانون در این بیانیه « هر گونه اقدام
سرکوبگرانه و تهدید و کشتار مردم بیدفاع ،و هر برخورد ضد انسانی با تجمعهای اعتراضی را محکوم» کرده
است.
متن کامل بیانیه
دست سرکوبگران از جان مردم کوتاه!
نزدیک به یک هفته از آغاز اعتراضهای خیابانی مردم میگذرد .در این مدت گسترهی اعتراضها چنان فزونی
گرفت که بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران به آن پیوستند .طرح مطالبات با شعارهای اقتصادی آغاز شد
اما به سرعت دامنهی سیاسی گرفت .در رویارویی با این اعتراض سراسری برخورد نیروهای انتطامی و امنیتی و
لباس شخصی رفته رفته به خشونت و سرکوب و به کارگیری سالح گرم در برابر مردم بیدفاع انجامید و تاکنون
ضرب و جرح و بازداشت صدها تن و قتل بیش از بیست تن از معترضان را در پی داشته است.
طرفه آن که دولت به رغم ادعاهای خود در پذیرش حق اعتراض مردم ،در همان روزهای نخست شبکههای
اجتماعی مجازی را که از معدود ابزارهای باقیماندهی آزادی بیان است ،مسدود کرد.
کانون نویسندگان ایران که طی نیم قرن فعالیت خود همواره مدافع حقوق اساسی مردم از جمله حق آزادی بیان
و اندیشه بیهیچ حصر واستثنا بوده است ،هر گونه اقدام سرکوبگرانه و تهدید و کشتار مردم بیدفاع ،و هر
برخورد ضد انسانی با تجمعهای اعتراضی را محکوم میکند و اعالم میدارد بیان آزادانهی مسائل و مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و هر درجه مخالفت با آنها حق مردم است.
کانون نویسندگان ایران
 ۸۰دی ۸۰۰۹
#کانون_نویسندگان_ایران
@kanoon_nevisandegane_iran
همبستگی معلمان با جنبش مردم

در پی فراخوان به اعتصابات گسترده مردم ایران از روز سه شنبه  ۸۰دی ماه #معلمان کشور نیز با فراخوانی
اعالم آمادگی برای پیوستن به این اعتصابات سراسری کردند.
https://t.me/Aavghz
پارس جنوبی:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۰،دی ۸۰۰۹آمده است :شماری از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز  ۸۰منطقه
ویژه اقتصادی پارس جنوبی ،ظهر روز گذشته (دوشنبه ،یازدهم دیماه) در اعتراض به کیفیت نامطلوب وعدههای
غذایی خود ،تجمعی اعتراضی برپا کردند.
به گفته منابع ایلنا این کارگران که شمارشان تا بیش از  ۸۹۹نفر میرسد در شهرستان کنگان مشغول کارند و
روز گذشته در رابطه با همین مشکل مقابل دفتر کارفرما تجمعی را برپا کردهبودند.کارگران میگویند :ظاهرا به
دلیل آنکه کارفرمای مربوطه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار غذا تاخیر داشتهاست ،وعده غذایی روزانه آنها
با تاخیر و با کیفیت نامطلوبی تهیه و توزیع میشود.به گفته کارگران معترض با توجه به شرایط آب و هوایی محل
و دشواریهای حرفهای که آنها انجام میدهند ،دستکم آنها نباید از بابت تغذیه روزانه با مشکل خاصی روبرو
باشد.
فیلترینک و تهدید شغلی
برپایه یادداشت منتشره در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :بیش از  ۸۹۹هزار فرصت شغلی در معرض
تهدید /امنیت شغلی در شبکههای مجازی باید تامین شود
رضا الفت نسب  ،دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی میگوید که با فیلتر شدن نرم افزار پیام رسان
تلگرام بیشتر از  ۸۹۹هزار فروشنده اینترنتی در سراسر کشور مشاغل خود را از دست میدهد
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی درباره تاثیرات فیلترشدن نرم افزار پیام رسان تلگرام پس از
ناآرامیهای اخیر در کشور ،گفت :با فیلتر شدن نرم افزار پیام رسان تلگرام بیشتر از  ۸۹۹هزار فروشنده اینترنتی
در سراسر کشور مشاغل خود را از دست میدهد و به منظور حل این مشکل باید فکری جدی کرد .وی با بیان
اینکه وقتی دولت صحبت از ساماندهی کانالهای تلگرامی میکرد فروشندگانی که محصوالت خود را بر روی
تلگرام عرضه میکردند تصور میکردند که دیگر کسب و کارشان در معرض تهدید نباشد ،گفت :فروشندگان
اینترنتی به حرف دولت گوش دادند و برای اخذ مجوز برای کانالهای تلگرامی خود از وزارت ارشاد «کد شامد»
گرفتند و انتظار نداشتند که با فیلتر تلگرام کسبوکارهایشان بخوابد و عمال در پیگریهایشان برای مجوز دار
شدن توفیقی حاصل نشود.
به فکر ما هم باشید :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۰،دی ۸۰۰۹آمده است :بهرام حسنینژاد (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار
ایلنا در انتقاد از سیاستهای بودجهای دولت گفت :در بودجه ارائه شده به مجلس ،به جای این که از ثروتمندان
مالیات بگیرند و بودجه نهادهای خاص را کم کنند ،فشار را بر مردم افزایش دادهاند.وی با بیان این که نه تنها
بودجههای جاری ،بلکه بودجههای عمرانی نیز کاهش یافته؛ افزود :اگر دولت سیاستهای بودجهای را به طور
بنیادین تغییر ندهد و تعادل اقتصادی برقرار نکند ،بخش عمده جامعه از شرایط نامناسب فعلی راه خروج نخواهند
داشت.
این فعال کارگری تاکید کرد :در شرایط فعلی ،فقط  7یا  8درصد مردم ،صاحب بخش اعظم ثروت هستند و بخش
اعظم جامعه در شرایطی به سر میبرند که هیچ تناسبی بین درآمد و هزینههایشان وجود ندارد.حسنینژاد
ادامه داد :شکاف بین اغنیا و فقرا به حدی عمیق شده که پر کردن آن نیز به تحوالت بنیادین اقتصادی دارد.دبیر
سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو معتقد است در صدر تحوالت این باید باشد که از سهم خواص کم
کنند و به مردم بیفزایند و این به معنای متعادل کردن بودجه به نفع مردم است.
بازداشت فعال کارگری:

برپایه خبر کانال تلگرامی کودکان کار و خیابان و زلزله آمده است :بازداشت محمد برسالنی از فعاالن کارگری واز
اعضای کمیته پیگیری در شهرستان گرگان در اعتراضات اخیر.
محمد برسالنی از فعالین کارگری واز اعضای کمیته پیگیری طی روزهای گذشته در شهرستان گرگان در پی
اعتراضات اخیر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت وتا به امروز در بازداشت ومورد بازجویی قرار گرفت محمد
برسالنی عضو کمیته پیگیری ونویسنده کتاب لذت اگاهی ویکی از فعاالن رسانه ای است که خوشبختانه امروز با
وثیقه هشتاد میلیونی ازاد شد .خانواده اقای برسالنی تا زمان ازاد شدن این فعال کارگری از وی بی خبر بودند
چرا که وی در طول بازداشت اجازه نداشته که با خانواده واقوام خود تماس تلفنی داشته باشد.
https://t.me/Aavghz
بیانیه نشریه ی گام :
برپایه گزارش شبکه تلگرامی آمده است  :نویسندگان نشریهی گام پیرامون بازداشت دانشجویان معترض  .در
بیانیه قید شده است  :حاکمیتی که خود مسئول وضع فاجعهآمیز اقتصادی کنونی کشور است ،عزمش را جزم
کرده تا اعتراضات بر حق مردمی که از دست وضعیت نابهسامان اقتصادی کشور ،به تنگ آمده و دست به
اعتراضاتی سراسری زدهاند را به خشنترین شکل ممکن سرکوب کند.
در همین راستا ماموران امنیتی بیش از  ۰۹تن از دانشجویان دانشگاه تهران از جمله "لیال حسین زاده" از فعالین
جنبش لغو طرح کارورزی را در  ۰روز گذشته بازداشت کردهاند و عالوه بر این  ۰نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه
را که در اعتراض به بازداشت همدانشکدهایشان" ،فائزه عبدی پور" ،در پردیس مرکزی دانشگاه به تحصن
نشسته بودند ،پس از خروج از دانشگاه ربودهاند و تاکنون هیچ خبری از آنها در دست نیست .
زابل:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۰،دی ۸۰۰۹آمده است :حدود دویست کارگر شهرداری زابل در استان
سیستان و بلوچستان ،سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.آنان می گویند :تاخیر در پرداخت مزد کارگران
شهرداری زابل /پاکبانان :جایی نمانده که مقروض نباشیم
این کارگران بارها به شهرداری و شورای شهر مراجعه کرده اند ولی تاکنون هیچ مرجعی پاسخگوی آنها
نبودهاست.یکی از این کارگران میگوید :بیشتر پاکبانان و کارگران خدماتی شهرداری ،مستاجر هستند؛ در بی
پولی فعلی ،نه تنها در پرداخت اجاره خانههایمان درماندهایم؛ بلکه به همه کسبه و اهالی محل مقروضیم؛ حتی
به نانواییها.این کارگر ادامه میدهد :مقامات و مسئوالن ،کمبود بودجه را بهانه می کنند و میگویند باید باز هم
صبر کنید؛ این در حالیست که هیچ راهی برای تامین مخارج یومیه خانواده نداریم.
بازنشر:
برپایه خبر کانال تلگرامی کودکان کار و خیابان و زلزله آمده است :به بهانه ی اعدام امیر حسین و پایان غم انگیز
کودکی اش ،و به پاس بصیرت و تالش سازمانهای مخالف اعدام کودکان این بیانیه #بازنشر داده میشود
بیانیه تعدادی از تشکلهای حامی حقوق کودکان در خصوص کشتهشدن ستایش
جمعی از مؤسسات و سازمانهای مردم نهاد کشور ،با اعالم همدردی با خانواده ستایش ،دختر  5سالهای که
در ورامین به قتل رسید ،فعاالن حقوق کودکان را به آرام کردن فضای جامعه در جهت جلوگیری از اعدام عامل این
جنایت که خود کودک و قربانی شرایط اجتماعی-اقتصادی است دعوت کردند و خواهان رعایت استانداردهای
دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان شدند.
متن این بیانیه را در لینک زیر بخوانید:
http://news.jamiatdefaa.org/index.php/2014 -04-15-16-06-00/324-s
بیانیه معلمان برابری خواه :
"از دستهای گرم تو
کودکان توامان آغوش خویش
سخن ها می توانم گفت
غم نان اگر بگذارد".
آوار ناشی از لجام گسیختگی اقتصادی بیش از همیشه بر تن و روان رنجور فرودستان فرود می آید  .هنوز سوز
آتش بی رحمی که جان کودکان کار  -احمد و صمد -را گرفت ،التیام نیافته بود که تاول های بر جای مانده از
سوختن پالسکو و قربانی شدن کارگران زحمت کش و ماموران آتش نشانی چون نمکی درد این زخم جانسوز را
شدت بخشید .آنسوتر از پالسکو  ،ریه های خوزستان خروارها خاک را در هر دم و بازدم تنفس می کند .نبود زیر
ساخت ها اجازه نداد که مردمان سیستان و بلوچستان شکوه بارش های فصلی را به نظاره بنشینند که در
همان ساعات اولیه بی خانمانی و فالکت را برایشان به ارمغان آورد .در کردستان بارش برف پیکر نحیف کولبران و
سیمبانان قراردادی شرکت برق را به کام مرگ کشید و جان باختن مظلومانه آنها بار دیگر دل مردم ایران را به درد
آورد.
مرد ان و زنان کولبری که ناچارند بی کفایتی مسوالن را در ایجاد زیر ساخت ها با جان خود بپردازند.کولبرهایی که
اگر موفق شوند باری را در فاصله ای طوالنی و در راههای صعب العبور کوهستانی در سرمای استخوان سوز این
روز ها به مقصد برسانند و مورد اصابت گلوله ی مرزبانان قرار نگیرند ،رنج استثمار شدن توسط مافیاهای اقتصادی
را به جان بخرند.
ما جمعی از معلمان برابری خواه ایران ضمن تسلیت همدردی با مردم ایران و به ویژه جامعه ی کردستان  ،بر حق
بهره مندی عموم مردم از شغل مناسب پای می فشاریم و معتقدیم که دولت جمهوری اسالمی ایران باید
مطابق قانون اساسی به مسئولیت خود در قبال ایجاد اشتغال و بهره مندی همگان از شغل مناسب و نیز ایجاد
زیرساخت های مناسب جهت امنیت و رفاه عمومی عمل نماید.
آذزبایجان شرقی:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۰،دی ۸۰۰۹آمده است :پیمانکار راهآهن آذربایجان شرقی تغییر کرد؛ کارگران
طلبکار باقیماندند  .مالخورشدن مطالبات صدها کارگر راه آهن آذربایجان شرقی بدنبال تعویض پیمانکار  .بطوری
که  ۹۰۹کارگر امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن آذربایجان شرقی بابت معوقات مزدی خود از پیمانکار
پیشین این مجموعه طلبکارند.
این کارگران که تا پایان آذر ماه سال جاری برای مدت هشت سال در استخدام ،شرکت پیمانکاری تراورس،
بودهاند؛ میگویند :سنوات پایان خدمت هشت سال گذشته و دستمزد آبان و آذر سال جاری را نگرفتهاند و عالوه
براین از دی ماه سال گذشته نیز حق بیمههای آنها به درستی پرداخت نشدهاست.
دو میلیون نفر گرسنه اند:
برپایه گزارش اعتماد آنالین آمده است  :میدری ،معاون وزیر کار 5 :میلیون گرسنه داریم که نرخ بدی نیست
مسعود رضایی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس  :وجود  5میلیون گرسنه در ایران تکاندهنده است
وقتی تعداد گرسنگان اینقدر باال باشد قطعاً عدد کل محرومان خیلی بزرگتر خواهد بود .ما وقتی با چنین پدیدهای
رو به رو هستیم باید تمام قوا را مسئول بدانیم.
سیزدهم دی ۳۱
کنگان :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۰،دی ۸۰۰۹آمده است :درپی ابالغیه وزارت نفت در ارتباط با لزوم جذب
بومیها در پروژه های نفتی ،کمپین بیکاران کنگان خواستار نظارت بر اجرای این مصوبه شد.
کمپین بیکاران کنگان که در ماههای گذشته در فضای مجازی شکل گرفته ،بارها نسبت به عدم بهکارگیری
بومیها در کنگان و عسلویه اعتراض کردهاند؛ حاال پس از ابالغ روزهای گذشتهی وزیر نفت میگویند :بایستی
این مصوبه اجرایی شود اما اجرای آن نیازمند سختگیری و نظارت دقیق است .به گفته بیکاران کنگانی ،همه
آنها مشخصات خود را به اداره کار و سازمان منطقه ویژه در پارس جنوبی ارائه کردهاند و در انتظار استخدام
هستند؛ براساس ابالغ وزیر نفت ،شرکتهای پیمانکاری موظفند از اداره کار و سازمان منطقه ویژه استعالم
گرفته و ابتدا از لیست بیکاران آنها که بومیهای محلی هستند ،استخدام کنند.
آمار بیکاران در شهرهای معترض چقدر است؟
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=83994
به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ چهارشنبه  ۸۰دی  ۸۰۰۹به نقل از روزنامه ایران در گزارشی آمار بیکاری در
شهرهای معترض را بررسی کرده و نوشته است:
بررسیهای آماری از وضعیت اشتغال در سال  ،۰۰نشان میدهد در بعضی از شهرهایی که اعتراضات اخیر
در آنها جدی بوده است ،برخی نرخ بیکاری باالتر از کل کشور داشتهاند .رتبههای اول بیکاری در کل کشور به
شهر های مرزی اختصاص دارد و مناطق زلزله زده سرپل ذهاب و اسالم آباد غرب نیز بیکارترین شهرهای کشور
هستند .در میان شهرهای معترض ،کرمانشاه با  ۰۰۰هزار نفر جمعیت شاغل و  ۴۰هزار نفر جمعیت بیکار،
رتبه دوازدهم را در بیکاری کل شهرهای کشور دارد و نرخ بیکاری در شهر کرمانشاه نیز  ۰۴۴۸درصد است .پس
از آن ،شهر ایذه رتبه  ۰۸را در بیکاری کشور با  ۸۱۴۰درصد نرخ بیکاری دارد .کل جمعیت این شهر ۸۰۱ ،و ۱۷۸
هزار نفر است و از میان جمعیت فعال  ۹۴هزار نفری ۸۸ ،هزار و  ۷۰۰نفر بیکار هستند .هدایتهللا خادمی،
نماینده مردم ایذه نیز اخیراً گفته است« :اگر میبینید که تجمعات و اعتراضات اخیر در ایذه تا حدودی پررنگتر
بوده ،به این دلیل است که جوانان ایذه همه بیکار هستند .هر جا بیکاری بیشتر باشد ،طبیعتاً زمینه اعتراضات
بیشتر است .نگرانیهای اقتصادی مردم بحق است .باالخره مسائلی نظیر اشتغال و رکود اقتصادی وجود
دارد ،اما مشکالت اقتصادی نباید موجب شود که به اصل نظام و کشور خدشه وارد شود .این اعتراضات
هشداری برای مسئوالن است که برای این رکود اقتصادی چارهاندیشی کنند ».ممسنی نیز با  ۰۰هزار نفر
جمعیت شاغل ۷ ،هزار و  ۰۷۴نفر جمعیت بیکار دارد و با نرخ بیکاری  ۸۱۴۴درصدی در رتبه  ۰۹بیکاری کشور
قرار گرفته است .در شهرستان دورود استان لرستان نیز از جمعیت فعال  ۰۸هزار و  ۷۷۰نفری ۴۴ ،هزار و ۰۷۴
نفر شاغل و  ۷هزار و  ۴۹۰نفر بیکار هستند .نرخ بیکاری در این شهر  ۸۴۴۰درصد و رتبه آن در کل کشور۹۰ ،

است.
بررسیهای آماری و اسنادی نشان میدهد که بیکاری طی سالها و دهههای مختلف روی هم انباشت شد
و جمعیت  ۰میلیونی بیکاران امروز را ساخت .طی  ۱سال ،روی هم رفته برای کمتر از  ۷۹هزار نفر شغل ایجاد
شد ،به روایت رئیس مرکز آمار ،در دولت یازدهم ساالنه حدود  ۴۱۰هزار شغل ایجاد شد ،اما انباشت بیکاری و
حل نشدن سریع مشکالت اقتصادی کار را به جایی رسانده که شدت بیکاری زیادی میان مردم احساس
میشود.
بر اساس روایت علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز در سالهای آینده  ۴۴۰میلیون نفر تحصیلکرده
دیگر نیز به گروه بیکاران افزوده میشود که مجموعاً تعداد جویندگان کار فارغالتحصیل دانشگاهی کشور را به
بیش از  ۰میلیون و  ۹۹۹هزار نفر میرساند .برآوردها نشان میدهد که بیکاران دانشگاهی و غیردانشگاهی،
روی هم رفته ارتش  ۱میلیونی بیکاران را تشکیل خواهند داد.
ادامه اعتراضات جمعی از جوانان واهالی رشت نسبت به بیکاری،گرانی،فقر،اختالس،اختناق و.....
به پایه گزارشات منتشره در شبکه کجازی آمده است  :سه شنبه شب دوازدهم دی ماه،درادامه اعتراضات
روزهای گذشته نسبت به بیکاری،گرانی،فقر،اختالس،اختناق و.....در خیابان میکائیل این شهر تجمع کردند.
معترضان روزهای پیش در مناطق گلسار ونامجودست به تظاهرات خیابانی زده بودند .بدنبال تجمعات شب های
یازدهم ودوازدهم دی ماه051نفر از معترضان بازداشت شدند.
همچنین طی شب های گذشته دانشجویان درخوابگاه دانشجویی این شهر باسردادن شعارهایی اعتراضشان را
نسبت به وضعیت موجود بنمایش گذاشتند .وی بیان کرد :دانشجویان دانشگاه گیالن و مردم شهرستانهای
اطرف در مورد مبازه با فقر ،فساد و بیکاری ،اختالس در حوزه اقتصادی و اجتماعی که بخش عظیمی از این
مشکالت ناشی از سوء مدیریت و عدم لیاقت و عدم شایستگی و مدیران اجرایی است نامه و طومار برای
استاندار شهر رشت نوشته اند و خواستار پاسخگویی به مردم و دانشجویان از جانب دولت هستند.
جرقه تعرفه پرستاران زده شد :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۰،دی ۸۰۰۹آمده است :اجرای تعرفه پرستاری به کمیسیون تلفیق رفت/
پرستاران :بعد از ده سال ،کورسوی امید روشن شد  .یکی از مهمترین مطالبات پرستاران  ،اجرای قانون
تعرفهگذاری خدمات پرستاری است که به نظر میرسد نمایندگان مجلس میخواهند اجرایی شدن این مطالبه
را در دستور کار قرار دهند.
از قرار معلوم ،در روزهای گذشته اختصاص  ۸۹۹۹میلیارد تومان در الیحه بودجه  ۰۷برای اجرای قانون تعرفه گذاری
خدمات پرستاری در کمیسیون بهداشت و درمان تصویب شده و به کمیسیون تلفیق ارائه شدهاست.جمعی از
پرستاران در تماس با ایلنا گفتند :امیدوارم این پیشنهاد کمیسیون درمان ،در بودجه سال آینده گنجانده شود و از
ابتدای سال بعد شاهد اجرایی شدن قانونی باشیم که ده سال است به بهانه کمبود بودجه به محاق فراموشی
سپرده شدهاست....گفتنی ست وزارت بهداشت به دلیل کمبود منابع و عدم وجود زیرساختها تاکنون از اجرای
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری شانه خالی کرده است.

 ۱۰۱۱تجمع اعتراضی از ابتدای سال:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=83993

به نوشته سایت اخبار روز به نقل از تسنیم در تاریخ چهارشنبه  ۸۰دی ۸۰۰۹آمده است  :محمد جواد عامری
دبیر کل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی گفت :از ابتدای سال جاری  ۸۷۹۹تجمع درباره مسائل اقتصادی،
بیکاری و معضالت اجتماعی برگزار شده که نسبت به سال گذشته  ۰۰درصد افزایش داشته است.
است.
بنابر گزارش ها ،بیشتر این تجمع ها ،مربوط به تجمعات کارگری و نیز مال باختگانی که سرمایه شان توسط بانک
ها و شرکت های قرض الحسنه غارت شده بوده است.
تراکتور سازی تبریز:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۰،دی ۸۰۰۹آمده است :کارگران ماشینآالت تراکتورسازی مقابل اداره تصفیه
تجمع کردند/نگرانی معترضان از تقسیم غرمایی اموال کارخانه  .در ادامه اعتراضات کارگران ماشین آالت صنعتی
تراکتورسازی تبریز نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل اداره تصفیه و امور ورشکستگی که از
بیست وپنجم آذرماه اغازشده ،با تجمع مقابل اداره تصفیه و امور ورشکستگی،ادامه پیداکرد.
یکی از کارگران ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز :اگر قرار است در بحث واگذاری و ورشکستگی این
شرکت از بخشی از مطالبات و حق و حقوق چشم پوشی شود ،به یقین کارگران زحمتکش از آن چشم پوشی
نخواهند کرد چرا که راهکار اعالم ورشکستگی با پیشنهاد و تصمیم مسئوالن استان انجام شده و هرگونه چشم
پوشی و نادیده گرفتن مطالبات قانونی برعهده تصمیم گیرندگان راهکار ورشکستگی و عامالن ورشکستگی
است.

اطالعیه شماره یک «گروهی از کمونیست های مستقل گیالن»:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=84003
به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ چهارشنبه  ۸۰دی ۸۰۰۹آمده است  :ملت شرافتمند ایران!
کارگران ،زحمتکشان ،معلمان ،دانشجویان ،زنان مبارز ،ارتش بیکاران ،تهیدستان!
وقت آن است که فریاد عدالت خواهی و آزادی طلبی شما ،خواب از چشم غارتگران چپاول پیشه و مرتجعین
عقب مانده برای همیشه برباید.
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسالمی در طول مدت چهل سال حکومت خود ،کارنامه ای از عوام فریبی ،تصویب
قوانین ضد کارگری ،جنگ طلبی ،ترویج تروریسم ،رواج بیکاری ،سرکوب و کشتار روشنفکران و مخالفین و
آزادی خواهان و عدالت طلبان واقعی را فراهم کرده است .
جمهوری اسالمی در مقطع ابتدایی انقالب ،با سرکوب آزادی های زنان تحت عنوان حجاب اجباری ،حمله به
کردستان و سرکوب و کشتار خلق کرد توسط قاضی جانی (خلخالی) ،آتش گشودن بر صیادان انزلی ،حمله
به ترکمن صحرا و به خاک و خون کشی دن و ترور رهبران خلق ترکمن ،اخراج معلمان دلسوز و استادان
دانشگاهها ،حمله و دستگیری کارگران قدرت خود را تثبیت نمود.
اندکی بعد و در تداوم و گسترش فاز نخست تثبیت قدرت ،از طریق مزدوران امنیتی خود از جمله علی ربیعی،
علیرضا محجوب و حسن صادقی و  ...در کنار سرکوب و کشتار نمایندگان واقعی طبقه ی کارگر ،نسبت به
اعمال محدودیت و کنترل جنبش کارگری و تبدیل سندیکاها و شوراهای مستقل ،به تشکل های زرد مبادرت
ورزید.
امنیتی کردن فضای مدارس و دانشگاهها توسط بسیج دانش آموزی و دانشجویی ،ماجراجویی و آشوب طلبی
تحت عنوان صدور انقالب و جنگ فرسایشی ایران و عراق و نابودی آرمان های نسلی که سرمایه اولیه قیام
بهمن  ۰۷بود ،در کنار سودجویی از قداست بخشی به قربانیان جنگ ،کشتار چند هزار تن از پاک نهادترین و
آگاه ترین زندانیان سیاسی در دهه  ،۹۹تعمیق شکاف طبقاتی ،تئوریزه کردن ترور روشنفکران و دیگراندیشان
در داخل و قتل نویسندگان موسوم به قتلهای زنجیرهای ،ترور مخالفین در کشورهای خارجی ،مداخله در
کشورهای پیرامونی خاورمیانه و ایجاد میلیشیایی از مزدوران خود در لبنان (حزب هللا) ،حماس در فلسطین و
ده ها گروه با پیشوند و پسوند حزب هللا در عراق ،یمن ،بحرین و افغانستان برای بنیان نهادن بنای
شوونیستی ترین دیکتاتوری مذهبی شیعه را می توان تنها به عنوان بخشی از عملکرد رژیم نام برد.
اتخاذ سیاست های نئولیبرالی دیکته شده از سوی نهادهای سرمایه داری جهانی در کنار فساد گسترده و

ساختاری و بی کفایتی حاکمان شرایط اسف باری را برای توده های میهن مان رقم زده است.
غارت و چپاول ثروت ایران که جزء  ۰کشور بزرگ تولیدکننده نفت جهان و دومین کشور تولیدکننده گاز جهان و
همچنین دارای منابع سرشار معدنی (طال ،نیکل ،روی ،مس و  )...غنی است ،موجب شده تا شاهد بی
کاری گسترده و رکود فراوان باشیم و حتی بخش عمده ی شاغلین کشور نیز یک سوم تا یک چهارم خط فقر
حقوق دریافت می کنند! قریب یک پنجم جمعیت در سطل های زباله به دنبال روزی بخور و نمیر هستند و با
مرگ تدریجی یا زودرس دست به گریبانند .خیابان خوابها ،کودکان کار ،تن فروشی ،ناامیدی نسبت به آینده،
غرق شدن در منجالب مواد مخدر و بیکارانی که تن به کارهای کاذب دادهاند و هر روز با مزدوران شهرداری ها
و پلیس انتظامی درگیرند تصویر گویایی از عملکرد چهار دهه ای نظام است.
آقای دیکتاتور قدیسنما! امروز اگر تمثال فرعون در آتش خشم مردم میسوزد این همان آتشی است که
فرنوش فرهی را در مقابل جنایتکاری جنابعالی ققنوس وار سوزاند؛ آتشی است که یونس عساکره،
دستفروش خرمشهری را از فشار مزدوران تان به کام سوزان کشید.
امروز مادران سیاه پوش این داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد سجاده ها را به کنار افکنده اند و با مشت
های گره کرده خروشیدن آغاز کرده اند .دختران و پسران جای پدران و مادران به خون خفته را در صفوف خلق
پر کرده اند و سالح "آبایی" صیقل داده شده!
مردم ایران! دیکتاتورها هرگز از سرنوشت همنوعانشان درس نمیگیرند .فقط در سراشیبی سقوط ،اشک
تمساح میریزند .بیاد می آوریم اشک بغض آلود آخرین پادشاه ایران ،تمنای قذافی در برابر خشم مردم و
جنون پینوشه را.
گروهی از کمونیست های مستقل گیالن
تجمعات کارگری :
تعداد  600تجمع بزرگ و کوچک کارگری از ابتدای امسال تاکنون صورت گرفته است
می پرسند چرا نارضایتی اقتصادی ،شکل یافته نیست و نمیفهمیم چی به چیه؟
خوب از ابتدای امسال تا االن 600تجمع کارگری بزرگ و کوچک داشتیم .اینم شکل یافته اش .پاسخشون یا اخراج
بوده ،یا وعده یا خشونت .تجمع مالباختگان با پس اندازهای کم ،تجمعات دنباله دار بازنشستگان ،تجمعات زیست
محیطی ،اعتراضات صنفی دانشجویی و اونهایی که رسانه ای نشده بماند .توئیتر .زهرا آیت الهی.
کارگران هفتتپه خواستار شدند؛

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۸۰،دی ۸۰۰۹آمده است :کارگران هفت تپه بر آنند؛ در بودجه سال  ۰۷سهمی
هم برای بازنشستگی نیبران کنار بگذارید
دستکم حدود  ۰۹۴نفر از کارگران نیبر هفت تپه از چهار سال قبل منتظرند تا هزینههای مربوط به
بازنشستگی آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و مستمریهای آنها برقرار شود؛
به گفته این کارگران ،تا زمانی که مالکیت مجتمع هفتتپه دولتی بود؛ مبلغ  ۸۰میلیارد تومان برای بازنشستگی
شماری از کارگران نیبر به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد؛ اما پرداخت  ۸۹میلیارد تومان باقیمانده
بعد از خصوصی سازی ،به دست فراموشی سپرده شد ....ظاهرا در حال حاضر ،در خصوص پرداخت هزینه
بازنشستگی 014کارگر نیبر ،اختالفی میان مالک خصوصی مجتمع ودولت به وجود آمده است ،هرکدام ،طرف
مقابل را مسئول قلمداد میکنند؛ غافل از اینکه این کارگران هستند که از این موقعیت ضرر میکنند.
چهاردهم دی ۳۱
نگاه آماری به زندگی مردم :
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۴،دی ۸۰۰۹آمده است :زندگی هر خانواده متوسط ایرانی در سال  ٣۹بین دو
میلیون و دویست و چهار هزار تومان تا دو میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار تومان خرج
داشتهاست؛ مبنای این حساب و کتاب یکی از گزارشهای منتشر شده بانک مرکزی است که موضوع آن به
بررسی بودجه خانوار مناطق شهری در سال گذشته اختصاص دارد؛ گزارشی که در آن هزینههای خانوارهای به
صورت متوسط سه نفری در شهرها ،با دو ابزار مقیاسی متفاوت دهکهای هزینهای( معیار مورد استفاده مرکز
آمار ایران) وگروههای پانزدهگانه هزینهای( معیار مورد استفاده بانک مرکزی) حساب شدهاست ....فعاالن

کارگری امیدوارند این بار سبد حداقلی محاسبه شده در مذاکرات مزدی سال گذشته که قرار است به روزرسانی
شود ،فقط روی کاغذ باقی نماند و مزد بر اساس این سبد که هزینه ی حداقلهای ضروری زندگیست ،تعیین
شود.
استان کهکلیوه و بویر احمدی:
به گزارش منتشره در تاریخ چهاردهم دی  65آمده است :تجمع اعتراضی بازنشستگان سازمان جهاد کشاورزی
استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل خزانه معین استان یاسوج اجتماع کردند.
به گزارش فوق ،اسدی یکی از این بازنشستگان تجمع کننده گفت:بیش از یک سال و  ۸۷ماه از زمان
بازنشستگی ما میگذرد و در این مدت امروز و فردا میکنند و به هر دستگاهی که مراجعه میکنیم ما را به
اداره دیگری پاس میدهند.
مریوان:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۴،دی ۸۰۰۹آمده است :در روزهای پایانی هفته جاری ،یک ماه از هفت ماه
مطالبات مزدی کارگران شهرداری مریوان پرداخت شد.پس از تجمعات هفتههای گذشته کارگران ،مقامات
شهرداری وعده داده بودند که تا روز یکشنبه هفته جاری ،سه ماه از مزد عقبمانده پرداخت شود که این وعده
محقق نشد.از قرار معلوم به کارگران وعده داده اند در هفته آینده یک ماه دیگر از معوقات را پرداخت کنند.
کارگران شهرداری مریوان میگویند :بعد از اعتراضات بسیار و وعدههایی که به ما دادند ،در نهایت فقط یک ماه از
معوقات مزدی ما را پرداخت کردند؛ پرداخت یک ماه دستمزد ،نمیتواند مشکالت مالی ما را که هفت ماه است
عایدی نداشتهایم ،برطرف کند....
کانون صنفی معلمان استان تهران :
بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران پیرامون وقایع اخیرمنجمله جان باختن دو دانش آموز  .به دنبال حوادث
نگران کننده اخیر ،بویژه حادثه تاسف انگیز جان باختن دو دانش آموز ،کانون صنفی معلمان به عنوان یک نهاد
مدنی که خواهان تغییر و بهبود شرایط اجتماعی از طریق روشهای مدنی است  ،بر اساس مسئولیت معلمی
خود الزم می داند نکاتی را یادآور شود:
به دنبال حوادث نگران کننده اخیر ،بویژه حادثه تاسف انگیز جان باختن دو دانش آموز ،کانون صنفی معلمان به
عنوان یک نهاد مدنی که خواهان تغییر و بهبود شرایط اجتماعی از طریق روشهای مدنی است  ،بر اساس
مسئولیت معلمی خود الزم می داند نکاتی را یادآور شود:
 نزدیک به دو دهه است که برخی نهادهای مدنی از جمله کانون صنفی معلمان نسبت به روند رو به افزایشتبعیض و نابرابری در جامعه به ویژه میان نهاد آموزش و پرورش و معلمان نسبت به سایر ارگانها و سازمانهای
دولتی هشدار داده و معترض بوده اند .اما متاسفانه همواره با بی مهری روبه رو شده و در برابر تجمعات آرام و
مسالمت آمیز آنان در مقابل مجلس و  ، ...به جای تالش برای رفع ایراد بزرگ بی عدالتی ،با وارد نمودن اتهامات
امنیتی ،با آنان به عنوان مجرم و آشوبگر برخورد شده است .پرونده های سنگین برای برخی سران این نهاد
صنفی تشکیل شده و به زندان های طوالنی مدت ،اخراج،تبعید و ...که همچنان نیز ادامه دارد ،محکوم شده اند.
که تالش بی حاصلی برای پاک کردن صورت مسئله بوده است.
نان و مشکالت مردم :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۴،دی ۸۰۰۹آمده است :آقای « عبدهللا بلواسی» عضو هیات مدیره انجمن
صنفی کارگران خباز کشور در گفتوگو با ایلنا،اعالم داشت ؛اگر قرار بر رقابت بود باید کیفیت نان بهبود
مییافت/مصرفکننده متضرر شد ،کارگران بیکار سخن راند .وی درباره بیفایده بودن آزادسازی احداث
نانواییهای سنتی در ایجاد شغل برای کارگران خباز قدیمی ،گفت :دولت وقت در سال  ۸۰۱۹به منظور ایجاد
رقابت بین  ۰۴هزار واحد خبازی کشور دستور آزادسازی احداث نانواییهای سنتی را داد؛ با این حال این رقابت
بین نانواییها تنها به ارزانتر شدن کارگران ،از میان رفتن امنیت شغلی آنها و بیکار شدن کارگران با تجربه
انجامید که دستمزدهای باالتر را مطالبه میکردند.
وی با بیان اینکه رقابتی که دولت وقت بر طبل آن کوبید و دولتهای بعدی هم تشویق به ادامه آن کردند ،در
خدمت افزایش کیفیت نان و ارزان شدن آن برای مصرف کننده درنیامد ،گفت :اگر قرار بر رقابت بود باید کیفیت نان
بهبود می یافت؛ اما نه تنها این امر اتفاق نیفتاد بلکه شاهدی گرانی تدریجی نان و و کاهش وزن چانه نان
هستیم و در این میان تنها مصرفکننده را متضرر کردهایم و کارگران را بیکار.
مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برکنار شد:
برپایه خبر انعکاس یافته در کانال تلگرامی آمده است  :برکناری مدیرعامل فعلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه که یکی از مطالبات کارگران اعتصابی این شرکت بود عملی شد و مدیرعامل فعلی امروز پنجشنبه 04
دی بعد از مراسم معارفه رسما برکنار شد .
با برکناری «سیامک نصیری افشار» در سمت قائم مقام مدیرعامل« ،کیومرث کاظمی» بهجای او منصوب شده
است  .به گزارش اردوی کار ،فعالین کارگری نیشکر می گویند مدیرعامل جدید باید در نظر داشته باشد که
مطالبات کارگران هفت تپه به شکل کامل و جامع برآورده شود ،و فراموش نکند که این کارگران با اتحاد عمل و
اعتراض یکپارچه خود توانستند مدیرعامل قبلی را برکنار نمایند.
بیانیه ی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران :
در این بیانیه ئ آمده است  :در روزهای اخیر ،دانشگاه نیز مانند سرتاسر کشور وضعیت ملتهبی را پشت سر
می گذارد ،در روزهای گذشته ریاست دانشگاه ،در عین نظارت سخت گیرانه بر عبور و مرور دانشجویان ،به حضور
گسترده ی نیروهای امنیتی و لباس شخصی چراغ سبز نشان داده است .در حالی که صدها دانشجوی
دانشگاه تهران هم صدا با مطالبات به حق و مترقی فرودستان و سرکوب شدگان سراسر کشور شعار "نان ،کار،
آزادی" سر دادند ،عده ای وابست ه به جناح های قدرت در بیرون دانشگاه ،سر در دانشگاه تهران ،این نماد تاریخی
مقاومت و ایستادگی دانشجویان آزاده ایران را ،به جوالنگاه نفرت پراکنی خود علیه دیگر جناح های قدرت بدل
ساختند تا صدای همبستگی دانشجویان و فرودستان را خاموش کنند .آنان امروز نیز برای شکستن این
همبستگی تاریخی دست به دامان برچسب زنی های دروغین و فرصت طلبانه به نهاد مستقل شورای صنفی
شده اند.
جابجایی مدیریت در نیشکر هفت تپه:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۴،دی ۸۰۰۹آمده است :در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از تحقق
یکی از مهمترین مطالبات صن فی کارگران این واحد تولیدی مبنی بر کناری مدیریت مجتمع پس از گذشت چندین
ماه از آغاز اعتراضات صنفی کارگران خبر داد.
کارگران با اعالم این خبر به ایلنا گفتند :طی حکمی که اخیرا ازسوی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صادر شده است ،آقای «سیامک نصیری افشار» در سمت قائم مقام مدیرعامل
در مجتمع نیشکر هفت تپه برکنار و آقای «کیومرث کاظمی» بهجای ایشان منصوب شد.
به گفته آنان ،پس از گذشت چندین ماه از آغاز اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه ،سرانجام یکی
از مهمترین مطالبات صنفی آنان محقق شده است.

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابراز امیدواری کردند؛ با تغییرات مدیریتی به وجود آمده ،سطح تولید این
قطب تولیدکننده شکر افزایش پیدا کند و به تبع آن مشکالت کارگران از قیبل تاخیرهای متداول در پرداخت
مطالبات مزدی نیز برطرف شود.
درخواست جمعی از دگرباشان جوان کارگر ،دانشجو و بیکار از مردم ایران:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=84027
به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ پنجشنبه  ۸۴دی ۸۰۰۹آمده است  :سالم بر تمام ایرانیان عزیز،
در این برهه حساس از تاریخ ایران ،ما جمعی از دگربشان جوان کارگر ،دانشجو ،بیکار ،نیز مانند همیشه بر
حسب وظیفه انسانی و وجدانیمان قدم در خیابانها گذاردهایم و دوشبهدوش هممیهنانمان شجاع برای آزادی
ایران از استبداد دینی مبارزه خواهیم کرد .ما و دوستانمان در تمام اعتراضات این سالها حضور داشتهایم
گاهی آشکارا و اکثر بدون نشانی از دگرباشی! دوستانی که آشکارا در اعتراضات این سالیان شرکت داشتند
هزینههای بسیار سنگینی بر زندگی خود و اطرافیانشان تحمیل شد و تاسفبارتر آنکه نه از طرف فعالین و
سیاسیون و نه از طرف خانواده و جامعه هیچ حمایتی نشدند و اکثر مجبور به ترک وطن شدند .ما این جمع که
این متن را نوشته ایم برای حفظ تداوم و ماندن در بطن مبارزه از آشکارسازی خود به عنوان دگرباش در
اعتراضات خودداری خواهیم کرد ،ما معتقدیم حضور در این سیل خروشان چه بخواهیم چه نخواهیم به اتحاد و
یک پارچگی با احترام به تمام تفاوتها منجر خواهد شد و نیازی به متمایز کردن خود در این برهه نمیبینیم .از
طرفی برای دوستانی که داخل و کف خیابانها در این شب های خونین نیستند یک نکته حائز اهمیت است و
آن اینکه ،معترضها عالقه زیادی به تهیه فیلم و عکس و انتشار آن ندارند و اکثر ترجیح میدهند عکس و
فیلمی گرفته نشود ،این دالیل بسیار دارد ،برای نمونه همانطور که ما نمیخواهیم در این برهه آشکارسازی به
عنوان دگرباش داشته باشیم در مقیاس دیگر میشود گفت این مبارزه به دلیل خواستههای رادیکال و شکل
رادیکالش نیاز به مخفی بودن را میطلبد .اگر در فیلمهای منتشر شده شنیده باشید صدای اعتراض از طرف
معترضان به فردی که فیلم میگیرد شنیده میشود!
ما نیز مانند تمام شرکتکنندگان خواستههایی داریم که در صدر آن برقراری یک رفراندوم سراسری در مقابل
هرگونه نظام دینی ست با امکان شرکت برای تمامی ایرانیان داخل و خارج ،پناهجو و تبعیدی با هر قومیت و
رنگی .سکوالریسم و پلورالیسم از آرمانهای ماست و در نخست حکومت شورایی از پیشنهادات ماست،
هستند دوستان دگرباش آشکاری که به عنوان افراد شناخته شده سکوالر و معتقد به پلورالیسم میتوانند به
این شورای سراسری بپیوندند.
ما از "مرگ" بیزاریم! ما به این سیل پیوستیم چون مرگ روزانه خود و اطرافیانمان را دیدهایم و میبینیم ،ما
"مرگ" را برای هیچکس حتا "دیکتاتور" زمانه نمیخواهیم بلکه ننگ و محاکمه آن در دادگاهای بینالمللی را
آرزو مندیم .ما از ناسیونالیسم کور به شکل افراطی و ارتجاعی دوری میکنیم .ما از خشونت پرهیز میکنیم
ولی حق دفاع از خود را به رسمیت میشناسیم .ما همه با هم هستیم!
به امید پیروزی ،آزادی و برابری
جمعی از دگرباشان جوان کارگر ،دانشجو و بیکار در ایران
زمستان ۰۹
پرستاران و روشن شدن وضعیت آنان در بودجه سال آینده :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۴،دی ۸۰۰۹آمده است :بهانهای برای اجرا نشدن تعرفه پرستاری وجود
ندارد/در بودجه سال آینده سهم پرستاران دیده شود.
حسین علی نسائی (عضو شورای عالی نظام پرستاری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت :در برنامه ششم
توسعه ،بر اجرای تعرفههای پرستاری در سقف کارانههای موجود تاکید شده است .محل تامین بودجه این قانون
که در سال  ۱۹در مجلس شورای اسالمی تصویب شده نیز مشخص شده است .وی ادامه داد :تاکنون بهانه
اجرایی نشدن این قانون عدم وجود بودجه یا عدم تعیین و تخصیص بودجه توسط مجلس بوده است؛ اما این بهانه
نیز در تاکید مجدد در برنامه ششم توسعه مبنی بر "اجرای تعرفههای گروه پرستاری در سقف کارانههای

پرداختی"  ،از میان برداشته شدهاست و فقط بایستی جمع میزان کارانهای که بصورت ماهانه و ساالنه به جامعه
پرستاری پرداخت میشود ،محاسبه و از بقیه درآمد مراکز درمانی تفکیک شود و بودجهی تعرفههای پرستاری را
تشکیل داده و به تناسب به خدمات ارائه شده توسط گروه پرستاری ازجمله پرستاران ،کارشناسان اتاق عمل،
هوشبری ،فوریتهای پزشکی و بهیاران ،از طریق بیمهها پرداخت شود؛ البته این میزان بودجه ،جدای از تعرفه
خدمات پرستاری در منزل خواهد بود.
پانزدهم دی ۳۱
پیام جمعی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه:
در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آمده است  :مردم ایران سالم
بدین وسیله ما جامعه ی کارگری شرکت نیشکر هفت تپه حمایت خود را از اعتراضات سراسری مردمی کشور
اعالم می کنیم و معتقدیم مردم ایران جامعه ی معترضی است و امروز صدای اعتراض از تمام نقاط این سرزمین
به گوش می رسد و دادخواهی می کنند و مسئولین نظام بجای اینکه شنونده ی صدای دردناک ملت شریف
ایران باشند به روال گذشته بار دیگر همان مکانیزه ی تکراری برخورد با معترضین دردمند را در پیش گرفته اند بدین
گونه که نیروهای امنیتی و بسیج با عصبانی کردن مردم معترض را وادار به واکنش فیزیکی و تبدیل اعتراضات به
صح نه ی خشونت می نماید سپس صدا و سیمای خود فروخته وارد معرکه شده و فقط صحنه های خشونت
مردم را به تصویر می کشاند تا مردم معترض را اغتشاشگر معرفی کرده تا برای دستگیری و به بند کردن
معترضین بکار خود شرعیت بدهند.
مردم ایران هوشیار باشید و فریب بازی کثیف صدا و سیم ای میلی و نیروهای امنیت را نخوریم و صبورانه و بدون
خشونت فریاد بر آریم که دیگر خسته ایم از این همه بی عدالتی و تبعیض...
لذا ما جامعه ی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با توجه به حق اعتراض و اعتصاب که دراصل  ۰۷قانون اساسی
نیز آمده است و ادعای مسئولین نظام مبنی بر عدم مخالفت تظاهرات مسالمت آمیز  ،از تمام اصناف و
سندیکاها و جوامع کارگری کشور دعوت بعمل می آوریم تا در روز یکشنبه  08دی ماه  65از ساعت  05به خیابان
ها آمده و در تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی شرکت نموده و بدون خشونت اعتراض خود را به بی عدالتی و حق
خوری های گسترده در کشور ایران  ،فریاد بزنیم....
روز یکشنبه همه می آییم...
جمعی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه
جمعه  ۸۰دی ماه ۰۹
@syndica_7tape
کارگران هپگو اراک
برپایه گزارش منتشره در تاریخ پانزدهم دی  65آمده است  :از روز پنجم دی ماه ،کارگران کارخانه هپکو در اعتراض
به وعده های توخالی مسئوالن طراز اول کشور واستان مرکزی مبنی بر تامین امنیت شغلی و پرداخت
مطالباتشان در یازدهمین روز اعتصاب به سر می برند .
برپایه گزارش فوق  ،بهدنبال پرداخت نشدن مطالبات کارگران کارخانه هپکو ،اعتراضات در این واحد صنعتی بار
دیگر آغا ز شد و آنطور که کارگرانش گفتند به دلیل بدحسابی کارفرمای جدید ،از روز پنجم دیماه تاکنون در
اعتراض هستند.
درکارخانه هپکو که در زمینه ساخت خودروهای راه سازی فعالیت دارد ،نزدیک به هزار نفر مشغول کارند و
براساس این اظهارات اکنون یازده روز از آغاز دور جدید اعتراضات کارگران این واحد صنعتی میگذرد.
نیشکر هفت تپه :
برپایه گزارش کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برکنار
شد
برکناری مدیرعامل فعلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که یکی از مطالبات کارگران اعتصابی این
شرکت بود عملی شد و مدیرعامل فعلی امروز پنجشنبه  04دی بعد از مراسم معارفه رسما برکنار شد  .با
برکناری «سیامک نصیری افشار» در سمت قائم مقام مدیرعامل« ،کیومرث کاظمی» بهجای او منصوب شده
است  .به گزارش اردوی کار ،فعالین کارگری نیشکر می گویند مدیرعامل جدید باید در نظر داشته باشد که
مطالبات کارگران هفت تپه به شکل کامل و جامع برآورده شود ،و فراموش نکند که این کارگران با اتحاد عمل و
اعتراض یکپارچه خود توانستند مدیرعامل قبلی را برکنار نمایند.
بازهم در باره وضعیت نیشکر هفت تپه :
برپایه گزارش منتشره در کانال تلگرامی آمده است :تجمع کارگران نیبر مجتمع کشتوصنعت نیشکرهفتتپه در
اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی برای چندمین بار جمعی از کارگران نیبر مجتمع کشتوصنعت

نیشکرهفت تپه باردیگر در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگیشان ،مقابل درب ورودی این مجتمع صنعتی
تجمع کردند.
براساس گزارش فوق ،معترضان خواستار آن شدند تا دولت یا کارفرمای خصوصی هرچه زودتر باپرداخت هزینههای
مربوط به سازمان تامین اجتماعی ،شرایط بازنشستگی آنها را فراهمکنند .حدود  ۰۹۴نفر از کارگران نیبر هفت
تپه از چهار سال قبل منتظرند تا هزینههای مربوط به بازنشستگی آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و
مستمریهای آنها برقرار شود.
بیانیه مشترک  :با مردم به جان آمده خشونت نکنید!
سال ها گفته شد دستمزدمان کفاف حداقل های زندگی را نمی دهد؛ اما شنیده نشد .حتی حداقل حقوق
ناچیز که پنج برابر خط فقر است ماه ها معوق گردید .گسترش خصوصی سازی ،شرکت های پیمانکاری ،قراداد
موقت و سفید امضاء ،توسط دولت های مختلف و به صورت مستمر ،امنیت شغلی کارگران را از بین برده است.
تسهیالت بانکی برای ایجاد شغل ،صرف داللی و مال اندوزی افراد خاص شد و سیاست های غلط بیکاری را به
اوج رساند .فقر گسترش یافته و کارتن خوابی و کار کودکان و زباله گردی برای سیر شدن شکم رواج یافته است.
بیمه های درمانی برای کارگران و مردم ناکارآمد است .اختالس و دزدی اموال عمومی رواج یافته است .با گران
شدن خدمات دولتی و حامل های انرژی ،گرانی ها در سایر بخش ها نیز شدت گرفته است .کمر فرودستان با
هدف مندی یارانه ها شکست ولی سال به سال به ازاء مبلغ ثابتی که به مردم پرداخت شد آزاد سازی قیمت
ها گسترده تر شده است.
اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران و معلمان با ضرب و شتم ،اخراج ،شالق و زندان پاسخ داده شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ،سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و
دیگر سندیکاها و تشکالت مستقل کارگری و تشکالت مستقل معلمان که از حق کارگران و معلمان دفاع می
کنند نه تنها به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه با آنها خشونت شده است و نمایندگان آنها دائما با حبس و
دادگاه مواجه بوده اند .حتی اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم و برای تشکیل
سندیکاهای مستقل و پیگیری حقوق کارگران همواره نقض شده است.
طعم تلخ این بی عدالتیهای گسترده را همه کارگران و مردم محروم کشیده اند .پاسخ اعتراض مردم به جان آمده
برخورد خشونت بار نیست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکرهفت تپه
بیانیه کمیته هماهنگی:
برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در باره اعتراض ها و تظاهرات های خیابانی شهرهای ایران
کارگران! زحمتکشان! مردم محروم و ستم دیده ایران !
گسترش مبارزات پیگیر و مستمر شما علیه ابعاد روزافزون فقر و فالکت از جانب مناسبات سرمایه داری و
حاکمیت آن؛ نشان از آن دارد که دیگر چنین وضعیتی برای کارگران و توده های مردم به جان آمده ،قابل تحمل
نبوده و نیست .در بستر چنین مناسبات غیر انسانی است که نسل جوان و پرشوری از کارگران و مردم به جان
آمده از ستم و استثمار طبقاتی که همواره زندگی شان با فالکت و تحقیر و توهین همراه بوده ،به پا خاسته اند.
آنها با حضور گسترده ی خود در خیابان ها اعالم کرده اند که دیگر نمی توانند این وضعیت اسفبار را تحمل کنند و
نمی خو اهند شاهد و ناظر تحمیل این همه بی حقوقی ،فقر ،ستم و استثمار باشند .
یاسوج:
به گزارش منتشره در تاریخ شانزدهم دی 65آمده است  :جمعی از رانندگان و کارگران سازمان حمل و نقل
یاسوج اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه رسانه ای کردند.تهدید کارگران معترض به
اخراج از کار ومعرفی به کمیته انضباطی
به گزارش فوق  ،این رانندگان و کارگران اظهار کردند :حدود پنج ماه ست که حق و حقوقمان معوق شده است و
حتی حق بیمه تامین اجتماعی مان نیز پرداخت نشده است و با وجود تالش برای پرداخت حقوق و مطالباتمان
تهدید به اخراج و معرفی به کمیته انضباطی می شویم .کارگران معترض افزودند :از مسئوالن استان کهگیلویه و
بویراحمد انتظار می رود قبل از اعتصاب رانندگان به پیگیری و رفع این مشکل بپردازند.
شانزدهم دی ۳۱
مهدی توپچی فعال کارگری بازداشت شد :

برپایه گزارش منتشره در تاریخ شانزدهم دی 65آمده است  :در ادامه بازداشت فعالین دانشجویی و کارگری خبر
رسید که مهدی توپچی فعال کارگری و فارغالتحصیل معماری امروز در خانه خود در تهران دستگیر شده است.

برخی آمارها :
گزارش :نسرین هزارهمقدم

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۶،دی ۸۰۰۹آمده است :سال گذشته ،سال جدل و بحث سهجانبه بر سر
موضوعی بود که برای سالهای متوالی تعمدا مغفول مانده بود؛ دولت در سالهای جنگ با تمرکز بر تامین کمبود
بودجههای جاری ،مزد کارگران را افزایش نداد و بعد از آن نیز ،با استقرار سیاستهای تعدیلی ،سیاستهای
مزدی انقباضی و ریاضتی در پیش گرفته شد
در این فضا ،بند دوم ماده  ۴۸قانون کار ،که مربوط به تعیین دستمزد براساس سبد معیشت خانوارهای متوسط
کارگری ست ،برای سالهای متوالی به دست فراموشی سپرده شد؛ تنها در مذاکرات مزدی سال گذشته بار دیگر
موضوع سبد در کمیته سه جانبه دستمزد مطرح شد و پس از بحثها و مشاجرات بسیار ،رقم دو میلیون و
چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان برای سبد حداقلی معاش خانوار به تایید هر سه طرف رسید .با این حال،
در شورای عالی کار که مصوبات و تصمیمسازیهای کمیته دستمزد را دستمایه تصمیمگیری قرار میدهد،
اعتنایی به این س بد حداقلی و نرخ آن نشد و دوباره بر منوال سالهای قبل ،دستمزد فقط با استناد به نرخ تورم
اعالمی ،چهارده و نیم درصد افزایش یافت و البته دولتیها و کارفرمایان ادعا کردند که نرخ افزایش مزد ،بسی
بیشتر از تورم ،تعیین شده و به این طریق قصد داشتهاند شکاف تاریخی هزینههای خانوار و مزد حداقلی را تا
اندازه ای که برایشان مقدور بوده پر کنند؛ آنها ادعا کردند افزایش دستمزد بیشتر از این رقم در توانشان نیست و
نمیتوان توقع داشت که فاصله عمیق عایدی و هزینهها بایک توافق ضمنی بر سر سبد ،یکشبه پر شود .ناگفته
نماند در همین گیرو دار ،نمایندگان کارگری حاضر در جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار ،اذعان داشتند که
سبد محاسبه شده ،بسیار حداقلی است و با هدف رسیدن به توافق ،اغماضها و کوتاهآمدن هایی صورت
گرفتهاست ...حداقلبگیران :براساس آمارها ،نزدیک به  ۸۴میلیون مشمول قانون کار داریم که نزدیک به ۷۰
درصد آنها حداقلبگیر هستند؛ با احتساب حق اوالد و مزایای شغلی ،در خوشبینانهترین حالت ،درآمد ماهانه یک
خانوار حداقلبگیر (سه و نیم نفره) حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان است .یک حساب سرانگشتی
ساده نشان میدهد که نزدیک به ده میلیون خانوار ایرانی حداقل بگیر هستند که دریافتی ماهانهشان با همه
مزایا ،فقط حدود  ۰۰درصد سبد حداقلی است .این حداقلبگیران که طیف گسترده و متنوعی را تشکیل
میدهند ،در بهترین حالت میتوانند با دستمزدشان فقط بخش کوچکی از هزینه های زندگی را تامین کنند.
حتی اگر درآمدهایی مانند یارانه را هم در نظر بگیریم عایدی ماهانه خانوادههای حداقلبگیر باز هم فقط ۰۷
درصد هزینههای حداقلی زندگی را تامین میکند....
کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :در سالهای اوج و رونق پروژههای نفتی ،دسته دسته کارگر ساده و
فارغالتحصیالن رشتههای فنی دانشگاه ها به عسلویه ،کنگان و خارک هجوم بردند تا از مزایای مزدی باالتر
بهرهمند شوند .در سالهای بعد ،رواج شرکتهای پیمانکاری و استقرار آنها به صورت سلسلهمراتبی ،تبعیض را
میان نیروی کار مناطق آزاد نهادینه کرد و کارگران را به دست اول ،دست دوم و دست چندم تقسیم کرد .هیچ
آمار مشخصی از تعداد و تفکیک نیروهای ماهر و غیرماهر در پروژههای نفت ،گاز و پتروشیمی وجود ندارد؛ اما به

گفته ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژهای )کارگران سادهی شاغل در شرکتهای پیمانکاری دست چندم،
از آنجا که مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند ،حتی حداقلهای قانون کار هم در حقشان رعایت
نمیشود و خیلی وقتها کمتر از حداقل ،مزد میگیرند .به گفته وی کارگران ماهر در شرکتهای دست اول و
دست دوم ،ماهی بین دو میلیون و هشتصد هزار تومان تا چهار میلیون تومان عایدی دارند؛ سوپروایزرها که از نظر
شاخصهای جهانی ،تخصصشان قابل قبول است ،حتی از این هم بیشتر دریافتی دارند .به اعتقاد آقاجری،
حدود  ۰۹درصد کارگران در مناطق پروژهای ،به خصوص کارگران یدی مهاجر ،حداقل بگیر یا زیر حداقلبگیر هستند؛
پس با در نظر گرفتن تقریب آماری ،میشود گفت در پروژههای نفت و گاز و پتروشیمی ،چند ده هزار کارگر
حداقل بگیر داریم که درآمدشان از سبد مزدی کمتر است و در کنار آنها ،چند ده هزار کارگر ماهر و نیمهماهر داریم
که درآمدشان یا سبد حداقلی را پوشش میدهد و یا بین ده تا پنجاه درصد از سبد بیشتر است.
کارگران بیشناسنامه :با تعطیلی کارخانهها و ورشکستگی واحدهای تولیدی ،بخشی از نیروی کار مولد به
فضای غیررسمی اقتصاد اضافه شده اند؛ مشاغل غیررسمی مثل دستفروشی ،کولبری و یا کارهای خدماتی
بدون شناسنامه ،آخرین مقصد کارگرانی است که یا بیکار شدهاند و یا به دلیل ماهیت فصلی شغلشان ،بیش از
نیمی از سال را بیکارند .مرداد ماه گذشته ،وزیر کار اعالم کرد ،ده میلیون کارگر در مشاغل غیررسمی ،شاغلند؛
یعنی ده میلیون کارگر ،خارج از شمول قانون کار و الزامات حداقل دستمزد ،امرار معاش میکنند؛ به عبارتی ده
میلیون خانوار ایرانی ،هیچ منبع درآمد قانونی و پایداری ندارند و با این حساب ،میتوان این ده میلیون خانوار را
هم در زمره خانوارهایی قرار داد که دستمزدشان ،سبد حداقلی معاش را پوشش نمیدهد.
فرهنگیان بازنشسته ومعلمان حق التدریس
برپایه گزارش منتشره در شانزدهم دی  65آمده است  :ماه ها مطالبات فرهنگیان بازنشسته ومعلمان حق
التدریس پرداخت نشده است .دولت در ماه های گذشته نتوانسته مطالبات مزدی فرهنگیان را پرداخت کند .در
این میان ،مزایای معوق بازنشستگان و حقالزحمه معلمان حقالتدریس ،دو بخش مهم از این مطالبات است.
معلمان حقالتدریسی که از ابتدای سال تحصیلی جاری عایدی نداشتهاند؛ میگویند :سال گذشته نیز تا شب
عید منتظر دریافت حق الزحمه خود بودیم؛ با شرایطی که هست دیگر انگیزهای برای حضور در کالسهای درس
نداریم؛ چرا که حتی از پس هزینههای رفت و آمد و کرایههای تاکسی برنمیآییم .بازنشستگان فرهنگی نیز
بارها برای دریافت مطالبات مزدی خود رایزنی کرده و تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
معلمان حق التدریسی :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۹،دی ۸۰۰۹آمده است:تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی فرهنگیان /سخنگوی
آموزش مجلس :معلمان حقالتدریس از ابتدای مهر یک ریال هم نگرفتهاند .دولت در ماههای گذشته نتوانسته
مطالبات مزدی فرهنگیان را پرداخت کند .در این میان ،مزایای معوق بازنشستگان و حقالزحمه معلمان
حقالتدریس ،دو بخش مهم از این مطالبات است.
معلمان حقالتدریسی که از ابتدای سال تحصیلی جاری عایدی نداشتهاند؛ میگویند :سال گذشته نیز تا شب
عید منتظر دریافت حق الزحمه خود بودیم؛ با شرایطی که هست دیگر انگیزهای برای حضور در کالسهای درس
نداریم؛ چرا که حتی از پس هزینههای رفت و آمد و کرایههای تاکسی برنمیآییم .بازنشستگان فرهنگی نیز
بارها برای دریافت مطالبات مزدی خود رایزنی کرده و تجمعات اعتراض ی برگزار کردهاند.
در همین رابطه ،میرحمایت میرزاده (سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس)در برنامه پرسشگر اظهار داشت:
آموزش و پرورش اولویت نیست و برخی معلمان از سال  88بدهی پرداخت نشده دارند و از سوی دیگر 01 ،هزار
میلیارد تومان برای صفر کردن بدهیهای وزارت آموزش و پرورش در سال  65الزم است.

چهار فعال کارگری نیشکر هفت تپه محکوم شدند:

بر اساس خبر منتشر ه در شبکه کانال تلگرامی آمده است :چهارتن از فعاالن کارگری در نیشکر هفت تپه به
اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شدند.اسامی کارگران عبارتند از:علی محمد جهانگیری؛شاهپور
رشنو؛اشرف رحیم خانی؛علی نجاتی
کهگیلویه و بویر احمدی :
برپایه گزارش منتشره در شانزدهم دی  65آمده است  :تجمع اعتراضی اهالی پیزرد بهرام بیگی نسبت به عدم
امکانات آب ،برق و...مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد اعتراش نمودند  .برپایه گزارش فوق:جمعی از اهالی
روستای پی زرد بهرام بیگی با حضور در جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع و اعتراض کردند ،آنها در
حالی این کار را انجام دادند که  ۰۰سال پیش به دلیل ریزش کوه مسووالن وقت مصوب کرده بودند که آنها به
مکان دیگری جابهجا شوند .مسووالن وقت و فعلی استان کهگیلویه و بویراحمد از  ۱۹خانوار روستای پیزرد بهرام
بیگی خواستند به دلیل خطری که جان فرزند ،زن ،دختر ،مرد و پیرمرد آن روستا را تهدید میکند ،محل
سکونت شان را ترک و به دشت سقاوه نقل مکان کنند ،اما بعد از سالها که این تصمیم گرفته شده هنوز مردم
این روستا شبها را با ترس در خانههای فرسوده خود سر بر بالین میگذارند .و کک هیچ مسوولی هم نمیگزد.
مزد پرداخت نشده کارگران فازهای  ۲۲و  ۲۲عسلویه:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۹،دی ۸۰۰۹آمده است :از عسلویه ،کارگران پیمانکاری فازهای  55و  54پارس
جنوبی ،شش ماه مزد پرداخت نشده دارند .بر اساس اظهارات یکی از این کارگران ،در بین روزهای  04تا  08آذر
ماه سالجاری بود که  52درصد مزد تیرماه پرداخت شد و مابقی آن طی دو هفته بعد به حساب کارگران واریز
شد .
وی افزود :از این تاریخ به بعد نهتنها یک ریال بابت دستمزد مردادماه تا دیماه به کارگران پرداخت نشد ،بلکه
کارفرما از پرداخت مساعده نیز به کارگران ممانعت ورزیده است.به گفته این منبع مطلع ،پولی دست پیمانکار
نیست ولی پروژه ادامه دارد .پیمانکاران با هزینه کردن بخشهای مختلف پروژه ،از طبیعیترین حقوق کارگران،
یعنی دستمزد آنان میکاهد .
بر اساس اظهارات این منبع آگاه ،در برخی از پروژهها مشاهده شده پیمانکار به کاهش نفرات خود پرداخته؛
بهطوریکه در برخی پروژهها شمار کارگران از  511تن به  021تن کاهش یافته است .
معدن زغال سنگ آالشت سوادکوه :
برپایه گزارش منتشره در روزنامه ایران شنبه  ۸۹دی  ۸۰۰۹آمده است  :معدنی که هر کارگر آن باید « ۰۰۹۹کیلو
زغال در روز» تحویل بدهد

روزنامه ایران در گزارشی از یک معدن زغال سنگ در آالشت در شهرستان سواد کوه در استان مازندران از
«وضعیت نابسامان حقوق کارگران» و «بی توجهی مدیران بخش خصوصی معدن های این منطقه به وضعیت» و
عدم دریافت شش ماه حقوق کارگران آنان خبر داد.این روزنامه نوشت« :همه کارگران ،یک صدا از وضعیت
نابسامان حقوق گالیه دارند .اینکه مجموعه معدنهای این منطقه زیر نظر بخش خصوصی است و مدیران آن به
وضعیت کارگران بیتوجه».پیش از این ،گزارشهایی در مورد وضعیت نابسامان کارگران معادن در ایران ،از جمله
دستمزد و امنیت شغلی آنان ،به ویژه پس از انفجار و ریزش معدن زمستان یورت در استان گلستان در ۸۰
اردیبهشت سال جاری منتشر شده است؛حادثه ای که جان  ۴۰تن از کارکنان آن را گرفت و بازتاب گستردهای در
ایران داشت...
جنبش نان و آزادی و خط قرمزهای حاکمیت:
برپایه یادداشت کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :به محض شروع اعتراضات خیابانی ،عده ای از توجیه گران
به ص حنه ریخته و پند و اندرز داده اند که مطالبات مردم حتی اگر بخواهد پیگیری شود صرفا باید در چهارچوب
قانون صورت گیرد .اما :کدام قانون می گوید متجاوز به نوجوانان قاری قرآن به علت حمایت رهبر نظام باید از هر
نوع مجازات مصون باشد؟
کدام قانون می گوید ،که به جای متهم ،وکیل معترضان به غارت دارایی های 137شرکت عظیم تامین اجتماعی
را به شالق و زندان محکوم کنند؟
کدام قانون می گوید غارت هست و نیست حداقل سه میلیون سپرده گذار مصون از هر نوع مجازات و حتی عدم
معرفی اسامی این غارتگران و عقبه های آنان در سیستم قضایی ،بانکی و نظام مدیریتی است؟
کدام قانون می گوید که وزارت اطالعات حق دارد  015دانشجو و فعال صنفی و کارگری را صرفا به صورت
«پیشگیرانه» در خانه و خیابان دستگیر کند و در سلول های انفرادی زیر شکنجه و بازجویی بکشد؟ «بازداشت
پیشگیرانه» کجای قانون است؟ کدام قانون است؟
آنان که به نام توصیه به «رعایت قانون» ،اعتراضات مردم و جوانان عاصی و معترض را محکوم می کنند ،بگویند که
معلمان این کشور با دو سال اعتراض آرام و مدنی و در چهارچوب قواعد دستگاههای امنیتی ،جز زندانی شدن
کنشگرانش (عبدی ها و لنگرودی ها و عمرانی ها و )..و رد و طرد مطالبات شان چه به دست آوردند؟
کارگرانی که برای گرفتن حقوق معوقه شان اعتراض صنفی کردند تا االن به جز شالق و اخراج و زندان و آوارگی
چه چیزی نصیب شان شد؟
بازنشستگانی که حداقل در دو سال اخیر با صبوری هر چه تمامتر مطالبات خود را در تجمعات عاری از هر نوع
خشونت بیان کردند و هرگز جز در چهارچوب تفسیر دستگاههای امنیتی از «قانون» گامی برنداشتند چه به
دست اوردند جز تحمیل مرگ تدریجی در امتداد گرسنگی و بی حقی؟
ده سال است که قانون مصوب همین مجلس در مورد تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا نشده و پرستاران هرگز
اعتراضی ورای خط قرمز این نظام نکردند ،حاصل چه بود؟
معلمان حق التدریسی نه جایی را آتش زدند ،نه سنگی پرتاب کردند ،سهم شان چه شد؟
کارگران ،بازنشستگان ،معلمان ،پرستاران و سایر الیه های اردوی کار و زحمت کشور با محصور ماندن به خط
قرمزهای نظام به نام «قانون» جز شالق فقر و گرسنگی و ریاضت کشی بی انتها هیچ چیز دیگری در انتظارشان
نیست در حالی که با پیوستن به جنبش اعتراضی مردم علیه فقر و فالکت و بی حقی و برای نان ،کار و آزادی
همه چیز را می توانند به دست بیاورند .
جنبش نان و آزادی با محصور ماندن در زندان خط قرمزهای موجود چیزی بدست نمی آورد ،اما با بسط هر چه
بیشتر پایه جنبش اعتراضی کنونی می تواند به قدرتی تبدیل شود که رویای تغییر را واقعیت ببخشد و اگر نه،
حداقل مطالبات خود را تحمیل نماید.

تجمع اعتراضی نی بران هفت تپه :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۹،دی ۸۰۰۹آمده است:تجمع کارگران نیبر در اعتراض به نامعلوم بودن وضعیت
بازنشستگی .بطوری که شماری از کارگران نیبر هفتتپه  ،برای چندمین بار در اعتراض به وضعیت نامعلوم
بازنشستگی خود ،مقابل درب ورودی این مجتمع تجمع کردند.معترضان خواستار آن شدند تا دولت یا کارفرمای
خصوصی هرچه زودتر باپرداخت هزینههای مربوط به سازمان تامین اجتماعی ،شرایط بازنشستگی آنها را
فراهمکنند.سال  ،65دولت وقت مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن با پرداخت هزینه مربوط به تکمیل سوابق
بیمهای کارگران نیبر ،امکان بازنشستگی آنها فراهم شد؛ مجموع این اعتبار  52میلیاردتومان است و تا این
لحظه معادل  02میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده است.به گفته کارگران هفتتپه بعد از خصوصی سازی،
پرداخت باقیمانده هزینه بازنشستگی در عمل متوقف شده و برای همین با وجود اعالم آمادگی سازمان تامین
اجتماعی برای تقسیط این هزینه ،اکنون به دلیل تاخیر ،صحبت از تعلق گرفتن جریمه در میان است.
همبستگی خود را حفظ کنید :

برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی خبرنامه کارگری آمده است  :پیامی از فعالین جنبش کارگری و چپ در داخل
به مدافعان جنبش کارگری و فعالین چپ و کمونیست متشکل و منفرد در خارج از کشور
همبستگی مبارزاتی شما بیش از هر زمان دیگری حیاتی است .
رفقا و همرزمان !
با وجود حاکم کردن یک فضای کامال" میلتاریستی بر تهران ،شهرهای بزرگ و کردستان ،با وجود خانه گردی و
دستگیری فعالین جنبش چپ و کارگری اما کارگران و جوانان بیکار و مردم می گویند راهی جزء ادامه اعتراضات
ندارند .هرگونه عقب نشستن فاجعه ای را به دنبال خواهد داشت .
یکی از بحثهای کلیه محافل و تجمعات انتظار از شما در خارج از کشور است .بیائید در این روزها تمام قد از
جنبش بیسابقه و رادیکال تهیدستان داخل حمایت کنید .
با وجود تمام مشکالتتان اما در این روزهای تاریخی و سرنوشت ساز همانطوریکه تاکنون ثابت کرده اید وسیعا" در
کنارمان قرار بگیرید و به میدان بیائید .فشارها بر ما را با برگزاری تظاهرات و متینگ ،بویژه برگزاری متینگ و
اعتراض در مقابل سفارتخانه های رژیم کاهش دهید .نگذاریم این فرصت از دست برود .اگر این فرصت از کف برود
پیامدهای آن بویژه برای جنبش کارگری ایران دشوار ،پرهزینه و طوالنی مدت خواهد بود .
با برگزاری متینگ و تجمع وسیع در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسالمی که تاثیرات مثبت و
بالواسطه ای بر روحیه رزمندگان داخل دارد ،همبستگی مبارزاتی تان را با مردم بپا خاسته ایران به نمایش
بگذارید .
زنده باد پیوند مبارزاتی داخل و خارج از کشور در این روزهای سرنوشت ساز
جمع هائی از فعالین کارگری و چپ در تهران ،کرج ،رشت ،کرمانشاه ،تبریز ،اورمیه  ،خوزستان ،خرم آباد و
الیگودرز ،عسلویه ،همدان ،سنندج ،مریوان ،سردشت ،بانه ،سقز ،کامیاران ،اشنویه و مهاباد.
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معلمان و مشکالت آنان :

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۱۰ ،دی ۸۰۰۹آمده است :افزایش ده درصدی حقوق؛ تنها سهم معلمان از بودجه
سال آینده /تا مشکل معیشتی باشد ،باقی مطالبات کمرنگ است
شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان) در ارتباط با کمبود بودجه آموزش و پرورش و سهم معلمان از بودجه سال
آینده به خبرنگار ایلنا گفت :در واقع دولت هیچگاه بودجه مشخصی برای حق التدریس شاغالن ،حقالتدریس
نیروهای آزاد ،حقوق نیروهای قراردادی ،حقوق سرباز معلمان ،هزینه بیمه تکمیلی ،حقالزحمه امتحانات و سایر
هزینههای پرسنلی در لوایح ساالنه بودجه اختصاص نداده است.وی ادامه داد :البته تا سال قبل ،این پرداختها
ذیل بندی موسوم به «بند سایر» تعریف میشد که این بند هزینه های غیرپرسنلی را هم شامل میشد؛ اما به
دلیل کسری بودجه همیشگی آموزش و پرورش چون در شرایط کسری بودجهها ،پرداخت حقوق و دستمزد
فرهنگیان اولویت باالتری دارد ،به این ترتیب ،بودجه «سایر موارد» معموال صرف پر کردن خأل کسری بودجه حقوق
و مزایا میشد و عمال ً بودجهای برای کیفیت بخشی نمیماند.

کارگران هفتتپه بازهم تجمع کردند:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۷ ،دی ۸۰۰۹آمده است :گروهی از کارگران مجتمع کشت و صنعت
هفتتپه ،صبح امروز (یکشنبه ۸۷ ،دی ماه) ،مقابل دفتر کارفرما تجمع کردند؛ معوقات مزدی و تغییرنکردن شرایط
کار از دالیلی است که باعث شده است تا این کارگران اقدامات اعتراضی خود را از سربگیرند.
کارگران معترض بخشی از جمعیت  ۸۰۹۹نفری افراد شاغل در مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفتتپه هستند که
بین  ۸۰تا  ۰۹سال ،سابقه کاری دارند.به ادعای آنها با اینکه بیش از یک ماه از خاتمه اعتراض یک هفتهای
کارگران مجتمع هفتتپه گذشتهاست اما هنوز کارفرما به وعدههایی که آنموقع در حضورمسئوالن دادهبود؛ عمل
نکرده است .شماری از کارگران روز مزد که در اجتماع اعتراضی امروز حضور داشتند نیز با تکرار خواستههای خود،
یادآورشدند :خواستار عقد قرار دائمکار هستیم ،هنوز دستمزد آبان وآذر ماه را نگرفتهایم و بابت مطالبات بهمن
واسفند دو سال گذشته نیز طلبکاریم.

تجمع در اسالم شهر:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز یکشنبه (هفدهم دی ماه) برای چندمین بار در ماههای گذشته ،گروهی از کارگران
شرکت حمل ونقل خلیج فارس در محوطه این شرکت واقع در شهرستان اسالمشهر تجمع کردند.
کارگران معترض شرکت حمل ونقل خلیج فارس مدعیاند مشکالت صنفی آنها از زمان خصوصی سازی شرکت
حمل ونقل خلیج فارس و تغییر مدیریت آغاز شده و به همین دلیل ازمسئوالن توقع دارند تا برای مشکل به وجود
آمده چارهاندیشی کنند .به گفته این کارگران نزدیک به هزار و دویستو هشتادو شش کارگر در  ۴۰شعبه
ونمایندگی که این شرکت خدماتی در سراسر کشور مشغول کارند که از این تعداد حدود  ۴۹۹نفر در دفتر مرکزی
در منطقه اسالمشهر تهران فعال هستند که مطالبات معوقه آنها ازدو ماه گذشته و در عین حال همکاران
شهرستانی آنها تا ۴ماه طلبکارند.

کارگران ساختمانی:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۷ ،دی ۸۰۰۹آمده است :تخصصی شدن انجمنهای صنفی ساختمان دردی را
دوا نمیکند /اول به فکر بیکاری ساختمانیها باشند«.محمد باقری» عضو هیات مدیره کانون سراسری
انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تالشهای اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان فارس برای تخصصی کردن انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی این استان ،گفت :تخصصی
شدن رشتهها نه تنها کمکی به تخصصیتر شدن آموزشها نمیکند؛ بلکه هزینههای مترتب بر انجمنها را برای
ارائه آموزش تخصصی به کارگران اضافه میکند.وی با بیان اینکه انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی
سازمانهای مردم نهاد هستند و پولی از بابت خدماتی که ارائه میکنند ،از اعضای خود نمیگیرند ،گفت :ادامه
ارائه خدمات رایگان به کارگران ساختمانی که وضعیت معیشتی مناسبی هم ندارند ،مستلزم وارد نشدن
هزینه های جدید است؛ با این حال اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس بدون توجه به این امر ،اصرار
بر تخصصی شدن رشتهها دارد و هزینههای آن را هم بر گردن انجمنهای صنفی انداخته است.
عضو هیات مدیره کانون سراسری کارگران ساختمانی با بیان اینکه مخالف ارائه آموزشهای تخصصی و حرفهای
به کارگران ساختمانی نیستیم ،گفت :حرف انجمنهای صنفی این است که این آموزشها باید توسط سازمان
فنیوحرفهای ارائه شود ،چرا که حداقل از لحاظ مالی مشکلی برای ارائه رایگان این آموزشها ندارد .اگر اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس واقعا دغدغه آموزش به کارگران را دارد میتواند ،از سازمان فنی و
حرفهای بخواهد که مسئولیت آن را بپذیرد.

کارگران طالی زرشوران طلبکازند:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۷ ،دی ۸۰۰۹آمده است :طلب مزدی کارگران معدن طالی زرشوران از پیمانکار
سابق ،در این میان  ۸۴۹نفر از کارگران معدن طالی زرشوران تکاب ،همچنان بابت معوقات مزدی طلبکارند؛ این
کارگران در استخدام پیمانکارند و گفته میشود که پیمانکار پیشین هنوز با آنها تسویه حساب نکردهاست.
کارگران مورد نظر تا پایان مهر ماه سال جاری در استخدام شرکت پیمانکاری «گسترش راه معدن شهسوار»
بودند و آنطور که خود می گویند از مهر ماه سال جاری ،پیگیر این مطالبات هستند ،مطالباتی که بین  ۴تا ۰
میلیون تومان ارزش دارد و شامل حق سنوات ،حق مرخصی ،اضافه کاری وعیدی و پاداش سال جاری است.در
ادامه همین پیگیری ،شکایتی نیز از علیه پیمانکار در اداره کار شهرستان تکاب مطرح و احکامی به نفع کارگران
صادر شده است؛ اما به دلیل اعتراضی که پیمانکار انجام دادهاست؛ اجرای این احکام با مشکل مواجه روبروست.

بیانیه کانون نویسندگان ایران:
در حمایت از بازداشتشدگان
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای که امروز ،هفدهم دی ،منتشر کرد خواهان «آزادی فوری و بیقید و شرط
همهی بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر» شد .در بخشی از بیانیه نوشته شده است « :آزادی بیان ،آزادی
مخالفت آشکار مردم است با هر آنچه نمیپسندند» .
متن کامل بیانیه
معترضان بازداشتشده را بی درنگ آزاد کنید

به دنبال اعتراضهای گستردهی مردم در ده روز اخیر ،افزون بر کشته شدن بیش از بیست تن ،شمار زیادی از
آنها در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند .دستگیری و بازداشت معترضان فقط در تظاهرات و تجمعها نبوده
است و تعدادی از آنها از جمله دهها دانشجو در خانه و دانشگاه و خیابان و محل کار دستگیر و به بازداشتگاه
منتقل شدهاند .این رفتار سرکوبگرانه در مقابل مردم به جان آمده از تنگنا¬های مهلک اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی به خوبی میزان آزادی جامعه را نشان میدهد؛ به روشنی دروغ دولتمردانی را برمال میکند که به
دوربینها چشم میدوزند و زبان میگردانند که :اعتراض حق مردم است !
حق اعتراض مردم وقتی واقعی است که حاکمیت حق سرکوب آن را نداشته باشد وگرنه چیزی بیش از تعارف و
فریبکاری نیست .آزادی بیان ،آزادی مخالفت آشکار مردم است با هر آنچه نمیپسندند .
کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط همهی بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر و همهی
زندانیان سیاسی ،عقیدتی و صنفی ؛
خواهان تحقق کامل آزادی بیان بیهیچ حصر و استثنا برای همهی مردم؛
خواهان رسیدگی به دردها و مشکالت مزمن شهروندان و
خواهان آزادی فعالیت تشکلهای مستقل اعم از حزبها ،سازمان ها و انجمن¬های صنفی و سیاسی است.
کانون نویسندگان ایران
 ۸۷دی ۸۰۰۹
#کانون_نویسندگان_ایران
@kanoon_nevisandegane_iran

سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان ،دانش آموزان و شرکت کنندگان در تظاهراتهای
مردمی ،عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد کرد
http://www.kanoonm.com/2921
به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است  :در دهمین روز تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف
کشور ،خبرهای منتشره حاکی از جان باختن بیش از  ۰۹نفر ،بازداشت بیش از یکصد دانشجو ،تعداد اعالم
نشده ای دانش آموز ،حدود دو هزار نفر از سایر شرکت کنندگان در این تظاهرات ها و سرکوب سازمان یافته
جنبش دانشجوئی از طریق هجوم به دانشگاهها و بازداشت گسترده دانشجویان پیشرو و آزادیخواه و برابری
طلب است.
شلیک مستقیم به جوانان معترض و دستگیری گسترده دانشجویان ،دانش آموزان و توده های مردم شرکت
کننده در تظاهراتهای خیابانی ،اگر چه در چارچوب سیستمی که همیشه تنها پاسخش به مطالبات بر حق
کارگران و معلمان و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران سرکوب و زندان بوده است ،دور از انتظار نبود ،اما به
خون کشیدن تظاهرات مردمی در سطح کشور ،بیانگر اعالم جنگی نهایی از سوی حکومتگران با توده های مردم
به جان آمده از شرایط فالکتبار موجود است.
اما برخالف تصورات خام حکومتگران ،همان گونه که تاکنون امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی و به کارگیری
حربه احضار و بازداشت و محکوم کردن فعالین صنفی و مدنی به زندانهای طویل المدت ،نتوانسته کارگران و
معلمان و توده های زحمتکش مردم ایران را برای دست شستن از مطالبات بر حق شان وادار به تمکین کند و این
اعتراضات مداوم و پراکنده ،نهایتا امروزه به اعتراضاتی سراسری و توفنده بدل شده است ،اینک نیز سرکوب
قهرآمیز و گسترده تظاهرات های مردمی در شهرهای مختلف کشور ،نه تنها کارگران و مردم ستم دیده ایران را
خانه نشین نخواهد کرد بلکه در پس هر درجه از سرکوب وحشیانه تر ،توده های هر چه وسیعتری از مردم ایران
را به خیابانها خواهد کشاند و به اعتراضات آنان عمق و دامنه بیشتری جهت تعیین تکلیف با وضعیت جهنمی
موجود خواهد داد .روند اعتصابات و اعتراضات مردمی علیه رژیم سلطنتی در سال  ۰۷گواهی بر این مدعاست
که حتی حضور پرتعداد تانکهای ارتش و نیرویهای گارد شاهنشاهی و کشتار دسته جمعی تظاهرکنندگان در هر
کوی و برزن نیز نتوانست مانعی در برابر سیل خروشان توده های مردم ستمدیده ایران ایجاد کند.
ما تشکلهای مستقل کارگری امضا کننده این بیانیه بار دیگر به حق همه آحاد مردم ایران از کارگران تا معلمان و
دانشجویان و دانش آموزان و زنان و هر انسان ستم دیده ای جهت برپائی تظاهراتهای خیابانی در شهرهای
سراسر کشور تأکید می کنیم و بدینوسیله کشته شدن بیش از بیست نفر و بازداشت گسترده دانشجویان،
دانش آموزان و توده های مردم شرکت کننده در تظاهراتهای خیابانی را قویا محکوم میکنیم.
ما به گلوله بستن توده های مردم در تظاهراتهای خیابانی را عملی جنایتکارانه میدانیم و مسئولیت هر درجه از
به خشونت کشیده شدن تظاهراتهای مردم در سراسر کشور را تماما به عهده کسانی میدانیم که پس از
گذشت نزدیک به چهل سال از انقالب  ،۰۷کارنامه ای جز اختناق و سرکوب ،اختالس و چپاول و گسترش فقر و
فالکت و ویرانی اقتصاد کشور نداشته اند.
ما خود را بخشی از اعتراضات کارگران و مردم ستمدیده ایران برای ایجاد تغییرات بزرگ و انسانی در کشور
میدانیم و با هشدار به حکومتگران نسبت به عواقب سرکوب و احتمال تکرار جنایتهایی همچون جنایت زندان
کهریزک ،خواهان باز شدن فوری درهای زندانهای سراسر کشور و آزادی دستگیر شدگان تظاهراتهای خیابانی و
همه انسانهای آزادیخواه و عدالت طلبی هستیم که از ماهها و سالهای گذشته به بند کشیده شده اند.
تشکلهای مستقل کارگری امضا کننده بیانیه به ترتیب حروف الفبا:
 -0اتحادیه آزاد کارگران ایران  -5انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه  -0سندیکای نقاشان استان البرز
 -4کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران
 ۸۷دی ماه ۸۰۰۹

اسماعیل عبدی به مرخصی آمد

به گزارش خبرنگار ایلنا ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا۸۷ ،دی ۸۰۰۹آمده است :ساعتی پیش اسماعیل
عبدی (عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان) با موافقت دادستانی به مرخصی آمد.
از قرار معلوم ،اجازه مرخصی این فعال صنفی معلمان با قرار وثیقه صادر شدهاست.
حسین تاج ،وکیل این فعال صنفی معلمان ،پیش از این از تالش برای گرفتن اجازه مرخصی از دادستانی خبر داده
بود.

محمود بهشتی لنگرودی از زندان اوین :به یاد دربندان بیداد سرزمینم"

من که می دانم
دیوار دربرگیرنده
توان سخن گفتنش اگر بود
از خستگی می گفت
از ایستادگی بی حاصل حسرتبار
دیوار که می داند
گنجشکک تیز پا
نشسته بر سیم های خاردار روی او
سرخوردگی اش را آواز می خواند
و شور شکیبای جاری در دو سوی او
واماندگی اش را به رخ می کشد
هیچ گاه نخواهد بخشید
به گمانم این دیوار
خالق مفلوک هستی نکبت بارش را
که شرمنده روی آدمی بودن
جان فرسودنی است بس دشوار

