
١۴٠٠آذرماه٢١کارگریھایاخباروگزارش

طرحاجرایعدمبھنسبتمعلمانروزهسھسراسریاعتراضروزازدومیندربارهایمجموعھ-
آذر:22دوشنبھروزتجمعوقطعنامھفراخوانباھمراهسازیھمسانطرحاجرانشدنوبندیرتبھ

/گزارش روز دوم  اعتصاب سراسری معلمان ایران با فراخوان شورای ھماھنگی

/شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:

خواستھای شما معلمان، خواستھای ما کارگران نیز ھست

/فراخوان تجمع شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

١۴٠٠آذر٢٢دوشنبھایران،معلمانسراسریتجمعپایانی/قطعنامھ

/گزارشات رسانھ ای شده:

رسیدھمبویراحمدوکھگیلویھروستاھایبھمعلماناعتراضواعتصاب-1

معلمانبندیرتبھتصویبعدمبھاعتراضدرکشورفرھنگیانمجدداعتصاب-2

معلمحرمتھتکوبازداشتپیرامونایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای/اطالعیھ
فرھیختھ آمانج امینی

 یبی / سخنگوی کانون صنفی معلمان:حب /محمد

درامروزفرھنگیانصنفیتشکلھایھماھنگیشورایبازرسومعلمانصنفیفعالجعفرابراھیمی
دادگاه انقالب کرج بخاطر فعالیت ھای صنفی اش  مورد محاکمھ قرار گرفت.

- یکشنبھ ھای اعتراضی کارگران بازنشستھ:

نازلسطحبھنسبتاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-1
رایگاندرمانازبرخورداریوعدمکارقانونمطابقعیدینشدنسازیش،پرداختھمسانوعدمحقوق

مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان وگیالن

عدموپایین حقوقسطحواھوازنسبت بھفوالد اصفھانصنعتکارگران بازنشستھاعتراضیتجمع-2
ھمسان سازیش مقابل ساختمان صندوق بازنشستگان

- زنده باد ھمبستگی کارگران:

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه دماوند نسبت بھ ممنوع الورود شدن یک ھمکارحق طلب

حقماه5حقوقماه4پرداختعدمبھنسبتاھوازوفاضالبآبکارگراناعتراضیتجمعسومین-
بیمھ ومطالبات دیگر وادغام غیرکارشناسی با آبفا ی روستایی مقابل ساختمان شرکت

بدلیلبرققطعبدنبالشغلیبالتکلیفیبھنسبتصنعتبویرفوالدکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-
بدھی بھ شرکت برق منطقھ ای خوزستان مقابل استانداری کھگیلویھ و بویراحمد

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:



بھمطالباتپیگیریبرایصبح١٠ساعتآذر٢٨یکشنبھروز،واحدشرکتکارگرانورانندگان
شھرداری و شورای شھر تھران مراجعھ می کنیم

محکومراکارگرحقوقحامیدانشجویانازحسین زادهلیالبازداشتواحدشرکتکارگرانسندیکای-
می کند

- کانون نویسندگان ایران:درگیری ریھ ی بکتاش آبتین افزایش یافتھ است.

- کانون نویسندگان ایران: انجمن قلم آمریکا خواھان آزادی نویسندگان دربند ایرانی است

- جان باختن یک کارگرجوان در پاوه براثر سقوط در دستگاه سنگ شکن

طرحاجرایعدمبھنسبتمعلمانروزهسھسراسریاعتراضروزازدومیندربارهای*مجموعھ
آذر:22دوشنبھروزتجمعوقطعنامھفراخوانباھمراهسازیھمسانطرحاجرانشدنوبندیرتبھ

/گزارش روز دوم  اعتصاب سراسری معلمان ایران با فراخوان شورای ھماھنگی

خودتحصنبھزیرشھرھایجملھازشھرومنطقھناحیھ،٢٠٠ازبیشدرمعلماندریافتیاخباربربنا
در روز دوم ادامھ دادند.
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ھمچنین در بسیاری از شھرھا ، ھمکاران شاد را تعطیل کرده اند و از تدریس امتناع می کنند.

اگر نام شھر شما در گزارش ما نیست برای ما کامنت بگذارید

ماوعده

تجمع سراسری

کلادارهمقابل:استان ھامراکز

: مقابل اداره آموزش و پرورش شھرستانشھرستان ھا

مجلسمقابل:البرزوتھراناستان

١٠ساعت،آذر٢٢دوشنبھیختار

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

١۴٠٠آذر٢١

+چند تصویر:



مرند ، دبستان فرھمند یامچی:



قزوین، ھنرستان محمدزاده:



دبیرستان ھاشمی بلوار پاسداران:یزد،



/شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:

خواستھای شما معلمان، خواستھای ما کارگران نیز ھست

اعتراضفقرخطزیرزندگیبھکارگرانمامثلمعلمانبود.عزیزمعلماناعتصابروزدومینامروز
ازمادارند.راخودمعیشتیخواستھایودارنداعتراضھااختالسگریوھانابرابریبھدارند.

ماصدایمعلماندیگرسویازمیکنیم.پشتیبانیوحمایتقاطعیتبھمعلمانمبارزاتوخواستھا
رارایگانتحصیلخواستپرچممعلمانھستند.کودکانمانحقوقازدفاعدرمردمھمھوکارگران

اینترنتوھوشمندتلفناختصاصطریقازرایگانتحصیلبایدامروزھمیناینکھبروگرفتھبدست
وکارگرانمااعتراضصدایاینودارندتاکیدگیرد،قرارمعلمانوآموزاندانشاختیاردررایگان

معلمانھمھوبداقیرسولآزادیبرجاھمینومیکنیمپشتیبانیقاطعانھصدااینازمااست.مردمما
میکنیماعالمنفتپیمانیکارگرانماروھمینازمیکنیم.تاکیدزنداننددرمطالباتھمینباکھزندانی

کھ از شما حمایت میکنیم.

/فراخوان تجمع شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

فرھنگیان عزیز بازنشستھ و شاغل!

فرھنگیاناصلیمطالباتاینکھبھتوجھباوھماھنگیشورایخورشیدی١۴٠٠ماهآذر١٧بیانیھپیرو
مانده استپاسخبدونمجلسودولتسویازاخیر،روزدوتحصنوجودبا،کشورشاغلوبازنشستھ

موکولسھ شنبھبھراالیحھاینمجددا،مطالباتبھتوجھورتبھ بندیالیحھبھرسیدگیجایبھمجلسو



عضوصنفیکانون ھایوانجمن ھاھمراهبھایرانفرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگیشوراینمود
خود در راستای تحقق مطالبات برحق فرھنگیان اعالم تجمع سراسری می کند.

صبح١٠ساعتمی کنددعوتبازنشستھوشاغلفرھنگیانتمامازھماھنگیشورایراستاھمیندر
روز دوشنبھ بیست و دوم آذر ماه در سراسر کشور تجمع نمایند.

مکان تجمع :

مراکز استان ھا : مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان

شھرستان ھا : مقابل اداره آموزش و پرورش

استان تھران و البرز : مقابل مجلس شورای اسالمی

قابل توجھ ھمکاران استان ھای البرز، قم، قزوین، سمنان

از عزیزانی کھ می توانند درخواست می کنیم روز تجمع در تھران مقابل مجلس حضور پیدا نمایند.

کانون ھایباکھمی کنددرخواستفرھنگیانتمامازتجمعباشکوهبرگزاریبرایھماھنگیشورای
وجودصنفیتشکلکھمناطقیدرونمایندھمکاریخودشھرستانواستانصنفیانجمن ھایوصنفی
تجمع_شورایفراخوانونمایندایجادھماھنگیگروه ھایمجازیفضایدرھماھنگیبرایندارد

ھماھنگی را در گروه ھای مدارس منتشر نمایند. قطعنامھ پایانی متعاقباً منتشر خواھد شد.

١۴٠٠/٩/٢١ایرانفرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورای

١۴٠٠آذر٢٢دوشنبھایران،معلمانسراسریتجمعپایانی/قطعنامھ

فرھنگیان عزیز!

دانش آموزان و والدین گرامی!

مردم شریف ایران!

پشتوانھبھفرھنگیانصنفیانجمن ھایوصنفیکانون ھایھاستسالدانندمیھمھکھھمانطور
بھبودوآموزاندانشبرایعادالنھوباکیفیترایگان،آموزشتحققبرایبازنشستھوشاغلفرھنگیان
فراوانھایھزینھمتحملراهایندرصنفیفعاالنوکنندمیتالشمعلمانمنزلتومعیشتوضعیت

دانشبرایکیفیتباآموزشتحققبرایخودتالشبرونشدهخستھھرگزگریمطالبھازامااندشده
آموزان و دفاع از حق زندگی شرافتمندانھ برای ھمھ از جملھ فرھنگیان افزوده اند.

اعتصاببھدستیکشنبھوشنبھروزھایدرسراسری،اعتراضاتدورهیکازپسفرھنگیان
مجلسودولتاماھستندمصمممطالباتتحققبرایکھدھندنشانمجلسودولتبھتازدندسراسری

نشان١۴٠١سالانقباضیبودجھازرونماییبابلکھنکردندمطالباتبھتوجھیدیروزجلسھدرتنھانھ
غیرپاسخگوونظامینھادھایبودجھآندرکھبودجھ ایندارند.مشکالتحلبرایاراده ایکھدادند

چند برابر شده و بھ معیشت اکثریت جامعھ از جملھ فرھنگیان بی توجھی شده است.



بھبی توجھیباکھمی کنندتحمیلمابرکسانیراآتیروزھایاعتراضاتوامروزتجمعاصلدر
بزرگخانوادهروانیومالیامنیتنادرستتصمیماتباوبازنشستھوشاغلفرھنگیانمطالبات

فرھنگیان را با چالش روبرو کرده اند.

حداقلرتبھ بندی شاغالنکاملتحققتاایرانفرھنگیاننماییماعالمکھشده ایمجمعاینجادرماامروز
خدمات_کشوریمدیریتقانونبرمبتنی ھمسان سازی بازنشستگانوحقوق ھیات علمیھشتاددرصد

تاختعرصھکھسیماوصداچوننھادیبرایبودجھکھاستچگونھکشیدنخواھنداعتراضازدست
وصداھمینمی آیدمیانبھمعلمانمعیشتازصحبتپایتااماداردوجوداستآموزشیمافیایتازو

چگونھمی کند؟تحریکومغشوشفرھنگیانعلیھراعمومیافکارموھومگزارشاتباملیغیرسیمای
کیفیتباآموزشوتربیتوتعلیمحوزهبرایاماداردوجودعلمیھحوزهسھمافزایشبرایبودجھاست
ماھیتایرانآگاهمردمکھمی دانیموحیرتیمدرتناقضھمھاینازمانیست!؟حاکمیتبساطدرپولی

مااخیرماه ھایاعتراضاتدرکھاستامرھمینخاطربھشناختھ اند.راناکارآمدمسئوالنریاکار
حمایت ھای داوطلبانھ اولیا و خانواده ھا و مردم شریف ایران را داشتیم.

الیحھآذر،٢٣سھ شنبھ،روزجلسھدراگردھیمھشدارمجلسبھکھشده ایمجمعاینجادرامروزما
محاقبھشدهپیش بینیقبالآنبودجھکھبازنشستگانھمسان سازیھمچنانوگرددسرھم بندیرتبھ بندی،

رود بھ اعتراضات گسترده خود ادامھ خواھیم داد.

دوره ایریاستنمایندهبداقیرسولآقایبازداشتبامی کنندگمانامنیتیوحاکمیتینھادھایاگر
شتموضربباوھماھنگیشورایبازرسابراھیمیجعفرآقایکردندادگاھیباھماھنگی،شورای

مھدیآقایوعبدیاسماعیلآقایرمضانزاده،محمدرضاآقاینگھ داشتنزنداندرباوامینیآمانجآقای
فتحی می توانند روند مطالبھ گری را متوقف نمایند سخت در اشتباھند.

فعاالنتماماحضارواخراجوپرونده سازیبازداشت ،نمودنمحکومضمندیگربارھماھنگیشورای
شدنمختوموصنفیفعاالنبابرخوردخطبھدادنپایانوزندانیمعلمانھمھآزادیخواھانصنفی

مطالبھیکبھرادربندمعلمانوصنفیفعالیتآزادیمی خواھدفرھنگیانتمامازوپرونده ھاستتمام
جدی و عمومی تبدیل نمایند.

عملکردو١۴٠١بودجھمی کنداعالمایرانفرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورایپایاندر
رامعلمانحقوقحداقلفرداجلسھخروجیاگرونیستفرھنگیانرضایتموردتاکنونمجلسودولت

افزایشمیلیون١٢یعنیفقرخطتادانشگاهعلمیھیئتاعضایحقوقدرصدھشتادحداقلمبنایبر
ابعاددراعتراضاتایننگرددتامین١۴٠٠مھرازاجرابرایواقعیھمسان سازیبودجھوندھد

گسترده تر ادامھ خواھد یافت.

درخواستنپیوستھ انداعتراضاتبھتاکنوندلیلھربھکھھمکارانیازدستھآنازھماھنگیشورای
اعتراضامروزاگرکھبپیوندندھماھنگیشورایبعدیفراخوان ھایبھمطالباتتحققبرایکندمی

نکنیم فردا فرصتی برای جبران نیست و پشیمانی سودی ندارد.

بی شک پیروزی و تحقق مطالبات در گرو ھمبستگی و اتحاد سراسری ماست.

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

١۴٠٠آذر٢٢



/گزارشات رسانھ ای شده:

رسیدھمبویراحمدوکھگیلویھروستاھایبھمعلماناعتراضواعتصاب-1

واستگرفتھصورتکشورسراسردرفرھنگیاناعتراضیتجمعاتاخیرھایماهوروزھاطیدر
این تجمعات بھ سطح مدارس روستاھا ھم کشیده شد.

اعتراضیتجمعاتایننیزآذر٢١و٢٠یکشنبھوشنبھھایروزسریالی،اعتراضاتاینادامھدر
ادامھ داشتھ است.

یاومناطقپرورشوآموزشجلویدربویراحمدوکھگیلویھاستانفرھنگیانومعلماناززیادیشمار
در مدارس خود  بھ اجرا نشدن طرح رتبھ بندی و ھمسان نشدن حقوق معلمان اعتراض کردند.

دوومعلمیکبادرسکالسیککھروستاھاییدرحتیاستانمدارسازارسالیگزارشاتپایھبر
دانش آموز ھم بود این خواستھ معلم با در دست داشتن پالکاردی اطالع رسانی شده است.

ھیأتحقوقدرصد٨٠میزانبھرتبھ بندیطرحاجرایفرھنگیانخواستھعمدهاعتراضیتجمعایندر
علمی برای معلمان است.

امامی رسدتصویببھمجلسدررتبھ بندیالیحھکھمی دھندوعدهمابھمدتھاستکھمعتقدندمعلمان
تعویقبھراکاردارد،مالیبارالیحھونداریمبودجھکھبھانھاینبھونیستخبریھیچھنوز

می اندازند.

ظاھراً قرار است روز دوشنبھ نیز تجمعاتی با موضوع  طرح رتبھ بندی صورت بگیرد.

معلمان از تدریس در شاد ھم خودداری کرده اند.

معلمانبندیرتبھتصویبعدمبھاعتراضدرکشورفرھنگیانمجدداعتصاب-2

نشدهرسیدگیمطالباتدیگرورتبھ بندیطرحاجرایعدمبھاعتراضدرمدارسدرشاغلفرھنگیان
خود، دست بھ اعتصاب زده و از ادامھ فعالیت و تدریس  خودداری کرده اند.

فرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورایدعوتبھوباشدروزهدواستقرارکھاعتصاباین
ایران شروع شده است، سومین اقدام اعتراضی گسترده معلمان معترض در یک ماه گذشتھ است.

ناراضیخودمعیشتیمشکالتافزایشومجلسودولتوعده ھایتحققعدمازکھاعتصابیمعلمان
قالبدرکھھمراآموزشمجازیکالس ھایوکردهخودداریدرسکالس ھایدرشرکتازھستند،

طرح شاد اجرا می شود تعطیل کرده اند.

ھمچنینایرانی.معلمانکردندتجمعایرانشھر۵٠حدوددرمعترضمعلماننیزامسالآبان٢٠روز
زدند.تجمع بھدستشھر۶٠ازبیشدردیگربارآذر١١پنج شنبھروز

بامی خواھددولتکھاستکردهتاکیدخودبیانیھدرفرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورای
گفتھوکندبندی»«سرھمرامعلمانرتبھ بندیطرحتومان»میلیاردھزار١٢.۵«بودجھاختصاص

خدماتمدیریتقانونبامطابقبازنشستگانھمسان سازیطرحکامل«اجرایمجلسودولتاست
کشوری را بھ محاق برده اند».



انقالبعالیشورایدر١٣٩٠سالدرکھپرورشوآموزشبنیادینتحولسندششمفصلاساسبر
طرحاینولیشود،مشخصآن ھاکیفیسطحاساسبربایدمعلمانحقوقرسید،تصویببھفرھنگی

تاکنون اجرا نشده است.

درصد٨٠دست کمبھمعلمانمزایایوحقوقپایھرتبھ بندی،طرحاجرایوتصویبصورتدر
اعضای ھیئت علمی دانشگاه ھا خواھد رسید کھ با آنھا ھم رتبھ و ھم سابقھ  ھستند.

درآنجزئیاتکھاستماهپنجحدودرتبھ بندی،طرح کلیاتتصویبوجودباکھاستحالیدراین
صحن علنی مجلس بررسی نشده است.

تجمعاتومطالباتبھبی توجھیصورتدراستگفتھمعلمانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورای
برگزارپرورشوآموزشاداراتومجلسمقابلھمگسترده ایاعتراضیتجمعاتآیندهدرمعلمان،

خواھد کرد.

معلمحرمتھتکوبازداشتپیرامونایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای/اطالعیھ
فرھیختھ آمانج امینی

سراسریاعتصاباتوتحصنباھمزمانخورشیدیچھارصدویکھزارماهآذر٢٠بامصادفدیروز
استانسقزشھرستاناطالعاتادارهخود؛صنفیومدنیقانونی،حقوقاحقاقبرایایرانمعلمان

معلمانصنفیانجمنارشداعضایازامینیآمانجگرمطالبھوخوشناممعلماحضارازپسکردستان
ھتکھتاکی،بھاقدامکشورموجودقوانیندرمصرحشھروندیحقوقتمامیرغمعلیکردستان،

حرمت و ضرب و شتم نامبرده می نمایند.

ازنشانمعلمانبرحقوقانونیھایخواستھگرفتننادیدهواحترامیبیبازداشت،ازاعماخیراقدامات
معلومعواملازاستفادهباکھدھدمیکشوردرطیفیخواھیتمامیتونفاقصورتکشدنبرداشتھ

ویژهبھایرانیانحقوقبیشترچھھرکردنمحدودوحرمتیبیصدددرمقدارومایھبیالحال
فرھنگیان ھستند.

وفراقانونیاقداماتبھدستگسیختھلجامگاھیازھرمتوھم،مغزتھیایعدهکھحالیستدراین
نداشتھدستاوردیجامعھدرنظموقانونعمومی،اعتمادبھآسیبجزامراینوزنندمیکنندهمشمیز
است.

گونھاینبھراامورعنانسپردنجزئیوکلیقوانیندارایوسبقھوقدمتھمھاینباکشوریدر
افراد، دور از عقالنیت است و جایگاه حقوقی و عرفی ندارد.

وسرعتباوبخشدتوسعھواستمرارراقانونمرناشایستحرکاتاینجایبھحکومتاستبدیھی
بھآمدهکشوراساسیقانوندرکھرافرھنگیانحقبھوفرھنگیقانونی،حقوقزمانیھرازبیش

وانحصارخواھانھافکاروھاجریانبرراراهوبردارددستھاآنحقوقتحدیدازوشناختھرسمیت
آن ھایی کھ اساسا اعتقادی بھ این تنوع، تکثر و حق خواھی ندارند سد کند.

ھاتالشاینوشدهھویداایرانمردمبرایکھھاستمدتمذبوحانھتحرکاتایننیاتومبداخوشبختانھ
کھ بھ منظور تفرقھ و سواستفاده از شرایط موجود کشور انجام می گیرد، ھر بار خنثی شده است.



متعددیھایثروتومنابعدارایکھاستمتکثرومتنوعکشوریمختلف،ھایجنبھازایرانکشور
تالشیدار،اولویتومنطقینیازھایوھاخواستھگذاشتنمسکوتبرایتالشبنابرایناست،

مذبوحانھ بوده کھ دارندگان این تفکر و اندیشھ ی انحصاری این آرزو را بھ گور خواھند برد.

اعمالاینازانزجارابرازوکردنمحکومضمنایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای
استیالیجھتدرگذشتھازبیشخواھدمیفرھنگییجامعھآحادازاخالقیغیروجاھالنھشنیع،
وزارتمجلس،نمایندگانازھمچنینبدارند.پاسراھاآنوگماشتھھمتخودمطالباتوحقوق

دانشومعلمانیشدهگرفتھنادیدهحقوقبھنسبتخواھدمیقضاییدستگاهوپرورشوآموزش
آناحقاقبرایودفاعکیفیومناسبآموزشازبرخورداریومنزلتمعیشت،درخصوصآموزان

تالش نمایند و در جای درست موقعیتی کھ بھ آنھا تفویض شده، قرار گیرند.

سخنگوی شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

اسکندر لطفی

١۴٠٠/٩/٢١

 یبی / سخنگوی کانون صنفی معلمان:حب /محمد

درامروزفرھنگیانصنفیتشکلھایھماھنگیشورایبازرسومعلمانصنفیفعالجعفرابراھیمی
دادگاه انقالب کرج بخاطر فعالیت ھای صنفی اش  مورد محاکمھ قرار گرفت.

بودهکشورملیامنیتعلیھاقدامونظامعلیھتبلیغصنفی،فعالاینپروندهدرشدهدرجاتھامات
اتھاماتردضمنوشدهحاضرامروزدادگاهدرتاجحسیناقایوکیلشانباھمراهابراھیمیاست.اقای

وارده بھ قانونی بودن فعالیت صنفی انجام شده تاکید کردند.

*یکشنبھ ھای اعتراضی کارگران بازنشستھ:

نازلسطحبھنسبتاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-1
درمانازبرخورداریوعدمکارقانونمطابقعیدینشدنسازیش،پرداختھمسانوعدمحقوق

رایگان مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان وگیالن

نازلسطحبھنسبتاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانآذر،21یکشنبھروز
حقوق وعدم ھمسان سازیش،پرداخت نشدن عیدی مطابق قانون کار وعدم برخورداری از درمان رایگان

مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان وگیالن در اھواز ورشت زدند.

اھواز:



رشت:



گزارش رسانھ ای شده:

بازنشستگان کارگری گیالن: مستمری ھا زیر خط فقر است/ دولت بدھی خود را بپردازد

بازنشستگان کارگری گیالن، مقابل اداره تامین اجتماعی رشت، تجمع کردند.

رشت،اجتماعیتامینادارهمقابلحضورباگیالنکارگریبازنشستگانآذر)یکو(بیستامروز
خواستار توجھ بھ مطالبات خود شدند.

افزایشما،خواستھ یمھم ترینگفت:مطالباتوخواستھ ھاباارتباطدرتجمعدرحاضرانازیکی
نرمپنجھودستفقربانبایدخدمت،سالسیازبعدبازنشستھیکاست؛فقرخطاندازهبھمستمری ھا

کند؛ در عین حال، ما خواستار پرداخت بدھی دولت بھ سازمان و بھبود شرایط تامین اجتماعی ھستیم.

افزود:وکردعنوانمطالباتدیگرازرابازنشستگانتسھیالتبھبودورایگاندرمانیخدماتارائھاو
از مقامات تامین اجتماعی درخواست داریم بھ صدای بازنشستگان گوش فرادھند و دردھا را بشنوند.

عدموپایین حقوقسطحواھوازنسبت بھفوالد اصفھانصنعتکارگران بازنشستھاعتراضیتجمع-2
ھمسان سازیش مقابل ساختمان صندوق بازنشستگان

انعکاسبرایدیگرباریواھوازبرایفوالد اصفھانصنعتکارگران بازنشستھآذر،21یکشنبھروز
صندوقسازیش مقابل ساختمانھمسانعدموپایین حقوقسطح بھنسبتاعتراضشانصدای

بازنشستگان این دوکالنشھرتجمع کردند.



 ی:اصل مطالبات

تورمنرخبامطابقحقوقیشافزا-1

1399سازىھمساندرتومانمیلیوندوسرانھكسرىتكلیفتعیین-2

 یجنگ مناطقفوق العادهبرقرارى-3



گزارش رسانھ ای شده:

اعتراض بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد اصفھان بھ نحوه ھمسان سازی

مقابلاصفھانفوالدبازنشستگیصندوقمستمری بگیرانوبازنشستگانازجمعیامروز،صبح
ساختمان این صندوق تجمع کردند.

اصالحواجرانحوهبھاصفھانفوالدصنعتبازنشستگاناز)جمعیآذرماه٢١(یکشنبھامروز
ھمسان سازی و میزان ناچیز مستمری ھای خود اعتراض کردند.

تجمعبھدستمشکالت شانبھرسیدگیعدمبھاعتراضدریکشنبھھرکھفوالدصندوقبازنشستگان
می زنند، از مدیریت صندوق و مسئوالن کانون خواستار آن شدند کھ بھ مطالبات آنھا پاسخ دھند.

*زنده باد ھمبستگی کارگران:

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه دماوند نسبت بھ ممنوع الورود شدن یک ھمکارحق طلب

ھمکارحقیکشدنالورودممنوعبھاعتراضبرایدماوندنیروگاهکارگرانآذر،21یکشنبھروز
وشریف آبادشھربینمشھد،-تھرانجادهکیلومتری35درواقعنیروگاهدراینتجمعبھدستطلبشان

ایوانکی زدند.



ازآن ھامطالباتپیگیرکارگرانازنمایندگیبھشدهتعلیقشده،کارگرایرسانھگزارشبرپایھ
کارفرمای جدید بوده است.

جابجاییبھھمچنیناواست.مداربستھدوربین ھایگذاشتنبھکارگرایناعتراضدالیلازیکی
سرویس ھای ایاب ذھاب اعتراض داشتھ است.

حقماه5حقوقماه4پرداختعدمبھنسبتاھوازوفاضالبآبکارگراناعتراضیتجمع*سومین
بیمھ ومطالبات دیگر وادغام غیرکارشناسی با آبفا ی روستایی مقابل ساختمان شرکت

اعتراضبرایاھوازوفاضالبآبکارگرانچندروزاخیر+،طیبارسومینبرایآذر21یکشنبھروز
روستایییآبفاباغیرکارشناسیوادغامدیگرومطالباتبیمھحقماه5حقوقماه4پرداختعدمبھ

ساختمان شرکت زدند.دست بھ تجمع مقابل



تجمعاتبھغیرکارشناسیادغاماینلغوونتیجھحصولگفتند:تاایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
اعتراضی خود ادامھ خواھند داد.

بیمھحقماه5حقوقماه4پرداختعدمبھنسبتاھوازوفاضالبآبکارگراناعتراضتجمع+ادامھ
ومطالبات دیگر وادغام غیرکارشناسی با آبفا ی روستایی مقابل ساختمان شرکت

ماه4پرداختعدمبھاعتراضبرایاھوازوفاضالبآبکارگراندیگر،یکباربرایآذر20شنبھروز
شرکتساختمانمقابلروستایییآبفاباغیرکارشناسیوادغامدیگرومطالباتبیمھحقماه5حقوق

تجمع کردند.

بیمھحقماه5حقوقماه4پرداختعدمبھنسبتاھوازوفاضالبآبکارگراناعتراضیتجمع
ومطالبات دیگر وادغام غیرکارشناسی با آبفا ی روستایی مقابل ساختمان شرکت

عدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایاھوازوفاضالبآبکارگرانآذر،17چھارشنبھروز
برایروستایییآبفاباغیرکارشناسیوادغامدیگرومطالباتبیمھحقماه5،حقوقماه4پرداخت

باری دیگر دست بھ تجمع  مقابل ساختمان شرکت زدند.



شرکتایننابودیباعثرااھوازآبفاباروستاییآبفاادغامکارگرانشده،اینایرسانھگزارشبنابھ
بھنیزراھستندفعالیتبھمشغولاھوازدرکھاستانآبفاکارکنانحقوقپرداختمی گویند:ومی دانند

آبفا اھواز تحمیل کرده اند و باعث شده این شرکت در پرداخت حقوق کارکنان خود دچار مشکل شود.

ولیباشداھوازروستاھایشاملبایدفقطاھوازآبفاباروستاییآبفاادغامکارگراناینگفتھبھ
بخشدرنفر500بربالغحقوقومی کننددریافتاھوازآبفاازراخودحقوقنیزاطرافشھرستان ھای

روستایی و استان بھ آبفا اھواز تحمیل شده است.

حقوق ھایکھچرامی شود؛اھوازیشھروندانبھخدماتکاھشباعثادغاماینمی کنند:تصریحآن ھا
تحمیل شده اجازه خدمت رسانی را بھ حداقل رسانده است.

نیزافتادهعقبحقوق ھایمی افزایند:دارند،طلببیمھماه5وافتادهعقبحقوقماه4کھکارگراناین
نمی رود.آنبارزیرپیمانکارونشدهپرداخت99تا97سال ھایسنواتومی شودپرداختکسریبا

بدلیلبرققطعبدنبالشغلیبالتکلیفیبھنسبتصنعتبویرفوالدکارخانھکارگراناعتراضی*تجمع
بدھی بھ شرکت برق منطقھ ای خوزستان مقابل استانداری کھگیلویھ و بویراحمد

بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایصنعتبویرفوالدکارخانھکارگرانآذر،21روزیکشنبھ
استانداریمقابلخوزستانمنطقھ ایبرقشرکتبھبدھیبدلیلبرققطعبدنبالشغلیبالتکلیفی

کھگیلویھ و بویراحمد تجمع کردند.



3بربالغخوزستانمنطقھ ایبرقشرکتبھکارخانھاینبدھیمیزانشده،ایرسانھگزارشاتبراساس
است.کارگرشده226بیکاریموجبکارخانھوتعطیلیبرقوقطعباشدمیتومانمیلیارد

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

بھمطالباتپیگیریبرایصبح١٠ساعتآذر٢٨یکشنبھروز،واحدشرکتکارگرانورانندگان
شھرداری و شورای شھر تھران مراجعھ می کنیم

ھمکاران گرامی حق گرفتنی است نھ دادنی

نتیجھبدونوواحدشرکتکارگرانمعوقمطالباتبھنسبتواحدشرکتمدیریتتوجھعدمبھتوجھبا
آذر٢٨یکشنبھروزدرتھران،شھرشورایوتھرانشھرداریبھرانندگاناعتراضیطومارماندن

خواھندمراجعھتھرانشھرداریبھجمعیبطورواحدشرکتکارگرانورانندگانصبح،١٠ساعت
کرد.

خواستھ ھا و مطالبات معوق کارگران شامل:

بندیطبقھطرحبازنگریفوریاجرایخواھانگذشتھسالسھنگاری ھاینامھوپیگیری ھاپیرو-١
مشاغل ھستیم.

اعتباریکارت ھایشارژمعوقاتپرداخت-٢

است.شدهاحرازبازنشستگی شانشرایطکھکارگرانیبیمھحقدرصدچھاروقفھبدونپرداخت-٣

پروژه ھایتکلیفتعیینھمچنیننشدند.برخوردارمسکنتسھیالتازکھکارگرانیتکلیفتعیین-۴
بالتکلیفاستسالدهازبیشکھسھیلسھ،ودوسپیدارجملھازواحدشرکتمسکنتعاونیمسکن

می باشند.



رفعخواھاندارد.وجودواحدشرکتکارگرانوشھرداریکارمندانپرداختیدربسیاریتبعیض-۵
ھرگونھ تبعیض در پرداختی کارمندان شھرداری و کارگران شرکت واحد ھستیم.

اخراجسال ھاسترانندگانمطالباتپیگیریدلیلبھکھطلبحقاخراجیرانندهپنجکاربھبازگشت-۶
از کار می باشند.

سفرھا.اینھزینھ ھایپرداختیاتفریحیوزیارتیسفرھایدوبارهشروع-٧

کرونابھداشتیپکپرداختعدم-٨

شھربانکسھامسودپرداختعدم-٩

تاخیربدونویکجاپرداختخواھانمی گردد.پرداختقسطچنددربازنشستگانخدمتسنوات-١٠
سنوات خدمت بازنشستگان ھستیم.

محکومراکارگرحقوقحامیدانشجویانازحسین زادهلیالبازداشتواحدشرکتکارگران*سندیکای
می کند

پانزدهھجومباآذر١۶سھ شنبھروزبود,کردهسفرشیرازبھکھدانشجوبیصنفیفعالزادهحسینلیال
نھادھایبھوابستھتسنیموفارسخبرگزاری ھایبالفاصلھاینکھبھتوجھباشد.بازداشتامنیتیمامور

استمشخصکردند،منتشرخرابکاری"گروهلیدر"بازداشتعنوانباراایشانبازداشتخبرامنیتی،
کارگرحقوقحامیانازکھدانشجوییصنفیفعالاینبرایراخاصیسازیپروندهامنیتینھادھایکھ

می باشد، تدارک دیده اند.

برایزندانسالپنجبدویحکمانقالبدادگاهنظرتجدید٣۶شعبھنیزبازداشتاینازپیشروزچند
خواندنوشریفدانشگاهزندانیدانشجویمقدم،شریفیمحمدتولدجشندرشرکتدلیلبھکھراایشان

سرود "خون ارغوان ھا" صادر شده بود را تایید کرد.

دلیلبھکھاستدانشجوییصنفیفعالوتھراندانشگاهشدهشناختھدانشجویانازحسین زادهلیال
حبسسالششبھمحکوموبازداشتنیز٩۶سالماهدیدرکارگرطبقھازدفاعوصنفیفعالیت ھای

یکسالحدودازپسقانونیپزشکیتشخیصباصعب العالجبیماریبھابتالدلیلبھکھبودشدهتعزیری
زندان مشمول عدم تحمل کیفر و آزاد شده بود.

نگرانعمیقاحسین زادهلیالبیماریشدتبھتوجھباتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای
سالمت ایشان می باشد.

ظالمانھ یحکموآزادبالفاصلھشرط،وقیدبدونبایدوبودهکارگرطبقھازدفاعدرایشانفعالیت ھای
آزادشرطوقیدبدونبایدزندانیکارگرحقوقحامیانومعلمانوکارگرانگردد.لغوویبرایزندان

و احکام قضایی علیھ آنان لغو گردد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

*کانون نویسندگان ایران:درگیری ریھ ی بکتاش آبتین افزایش یافتھ است.

شدهوخیم ترکرونابھابتالپیدرایراننویسندگانکانونعضووفیلمسازشاعر،آبتین،بکتاشوضعیت
و درگیری ریھ ھا افزایش یافتھ است.



بروبخشندبھبودرااودرمانروندبتواننداستعالجیمرخصیگرفتنباتاتالش انددرآبتینخانواده ی
موادپذیرفتنازحتیامنیتیمأمورانوماندهبی نتیجھکنونتاتالش ھااینباشند.داشتھنظارتآن

غذایی تھیھ شده توسط خانواده  نیز امتناع می کنند.

شد.منتقلطالقانیبیمارستانبھشبانھحالشوخامتوکرونابھابتالدلیلبھماهآذر١۵آبتینبکتاش
وآبتینسالمتیوضعیتدرباره یاطالعاتیگونھھردادنازنخستروزھایدرزندانمسئوالن
کرونابھاوشدمشخصکھبودخانواده مستمرپیگیری ھایازپستنھاومی کردند اجتناباوبیماری

مبتال شده است.

بنددراعضایدیگروآبتینبکتاشسالمتیمورددرراخودنگرانیپیشترایراننویسندگانکانون
گزندیھرمسئولیتھمچنانواستکردهابرازگنجیآرشوباژنکیوان(مھابادی)،خندانرضاخود،

بھ جان و سالمت آنھا را متوجھ حکومت و بھ ویژه قوه ی قضاییھ ی آن می داند.

*کانون نویسندگان ایران: انجمن قلم آمریکا خواھان آزادی نویسندگان دربند ایرانی است

نویسندگانکانونعضووفیلمسازشاعر،آبتین،بکتاشابتالیخبرانتشارازپسآمریکا(پن)قلمانجمن
کانوناعضایجملھازایرانیبنددرنویسندگانآزادیخواستاربیانیھ ایانتشارباکرونابھایران

وشدآبتینبکتاشفوریآزادیخواھانشد،منتشرماهآذر١٩کھبیانیھاینشد.ایراننویسندگان
رضا،٢٠٢١سالقلمانجمننوشتن»برای«آزادیجایزهدیگربرنده یدوواوبھمنتسباتھامات

دیگرعضوزندانحکماجرایبھاشارهبابیانیھایندرخواند.واھیراباژنکیوانو(مھابادی)خندان
درایراندربشرحقوقوبیانآزادی«وضعیتاست:آمدهگنجیآرشایران،نویسندگانکانون

بھانتقادیصدایھرکردنخاموشبراینویسندگانسرکوبواستشدهبدترپیوستھاخیرسال ھای
شیوه ھای گوناگون از زندان و آزار تا قتل ھای ھدف مند ادامھ دارد».

ترجمھ ی متن کامل بیانیھ در ادامھ آمده است:

١٩کووید-اپیدمیازپسدوراندر

انجمن قلم آمریکا خواھان آزادی نویسندگان دربند ایرانی است

٢٠٢١دسامبر٩

انجمننوشتن»برای«آزادیجایزهبرندهآبتین،بکتاششدنبستریخبرانتشارازپســ(نیویورک)
آزادیخواھانامروزآمریکاقلمانجمن،١٩کووید-بھابتالدلیلبھبیمارستاندر،٢٠٢١سالقلم

٢٠٢٠سپتامبراواخرازمی برند.سربھحبسدرناعادالنھکھشدایرانینویسندگاندیگرواوبی درنگ
کیواناوھم بندومی شوددیدهاودر١٩کووید-عالیمکھاستباردومیناینشد،کشیدهبندبھآبتینکھ

بیمارستانبھرااوھنوزاماشدهآنفوالنزاعالیمدرگیرھم اکنوننیزجایزه،ھمانبرنده یدیگرباژن،
منتقل نکرده اند.

آبتینفوریآزادیخواھان«ماگفت:آمریکا،قلمانجمنبیانآزادیبرنامھ ھایارشدمدیرلوپز،سامر
جدیخطراتنشانگرآشکاراشرایطاینشود.برخوردارمناسبدرمانیمراقبت ھایازبتواندتاھستیم
حقوقفاحشنقضمی کند.تھدیدشده اندزندانیناعادالنھکھرااوھم بندنویسندگاندیگروآبتینکھاست



قیدوشرطبدونوبی درنگبایدافتاده اندزندانبھناعادالنھکھکسانیتمامیوآبتینویابدپایانبایدآنان
آزاد شوند.»

وزارتپرونده سازیدلیلبھ٢٠٢٠سپتامبرازمھابادیخندانرضاوباژنکیوانآبتین،بکتاش
آنانبوده اند.زندانیاوینزنداندرایراننویسندگانکانوندرعضویت وآثارشاناساسبراطالعات

علیھاقدامبرایتبانیو«اجتماعواھیاتھام ھایبھقانونیموازینھرگونھفاقدمحاکمھ ھاییپیدر
٩٠بھنزدیکشده اند.محکومحبسنیموپانزده سالبھمجموعدرنظام»علیھ«تبلیغوکشور»امنیت

ساندرافرانزن،جاناتانحسینی،خالداستریپ،مریلازجملھبرجستھھنرمندانونویسندگانازتن
برای«آزادیجایزهبرنده یسھاینآزادیخواستارنامھ ایامضایبااتوودمارگارتوسیسنرو

نوشتن» شدند.

علیھاقدامجملھازواھیاتھام چندبھاکتبراواخردرایران،نویسندگانکانونپیشینمنشیگنجی،آرش
زندانیازده سالبھسوریھشمالکردھایانقالبدربارهکتابیترجمھ یباارتباطدرکشورامنیت

سربھاوینزنداندرمحکومیتاینازسالپنجدست کمکردنسپریبرایھم اکنوننیزاووشدمحکوم
می برد.

سرکوبواستشدهبدترپیوستھاخیرسال ھایدرایراندربشرحقوقرعایتوبیانآزادیوضعیت
قتل ھایتاآزاروزندانازگوناگونشیوه ھایبھانتقادیصدایھرکردنخاموشبراینویسندگان

ازایران،٢٠٢٠سالدرآمریکاقلمانجمننوشتن»برای«آزادیفھرستاساسبردارد.ادامھھدف مند
دفاعبھآمریکاقلمانجمندارد.جھاندرراچھارمرتبھ یزندانیروشنفکرانونویسندگانشمارنظر

ونویسندگانجملھازمی شوند،زندانییامحکومخودبیانواندیشھدلیلبھکھافرادیاز
روزنامھ نگاران و کنشگران، ادامھ خواھد داد.

تجمع اعتراضی دانشجویان پیام نور نسبت بھ حضوری شدن امتحانات مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه

حضوریبھاعتراضدرنورپیامدانشگاهارشدکارشناسیدانشجویانازآذر،جمعی21روزیکشنبھ
امتحاناتلغوخواھانوکردهتجمعدانشگاهاینمرکزیساختمانمقابلترمپایانامتحاناتشدن

حضوری شدند.

فروکشکروناگیریھمھمقداریاینکھازبعدگفت:ایخبرنگاررسانھبھمعترضدانشجویانازیکی
بانورپیامدانشگاهکردند،شروعراخودحضوریآموزشفعالیتتدریجیصورتبھدانشگاه ھاوکرد

کرد،خواھدبرگزارغیرحضوریصورتبھراترمپایانامتحاناتبودکردهاعالمقبالًاینکھوجود
مقطعامتحاناتحضوریبرگزاریناگھانیوغیرمنتظرهخبریدردانشگاهآموزشیمعاونت

بھدانشجویانمیاندررااضطرابوآشفتگیازموجیکھکرداعالمرادکتریوارشدکارشناسی
دنبال داشت.

تحصیلواشتغالبرنامھنورپیامدانشگاهمکررورسمیاعالمبھتوجھبادانشجویانداد:ادامھوی
راقبلیشدهعنوانمطالبیکطرفھکامالًبصورتنورپیامدانشگاهاکنونوکرده اندھماھنگراخود

نقض کرده و بھ برگزاری حضوری امتحانات اصرار دارد.



ترمطولدردانشجویانمطالعاتوآموزشیفعالیت ھایازبسیاریاینکھبھتوجھباافزود:دانشجواین
صورتمربوطھمختلفمراکزاساتیدمتفاوتانتظاراتوخواستمطابقکرونابیماریتأثیرتحت

گرفتھ است برگزاری حضوری امتحانات بسیاری از این تالش ھا را بی تأثیر می کند.

*جان باختن یک کارگرجوان در پاوه براثر سقوط در دستگاه سنگ شکن

شکنسنگدستگاهدرسقوطبراثرپاوهشھرستانوراءروستایدرصنعتیشرکت یکجوانکارگر
جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com


