اخباروگزارش های کارگری  22آذرماه 1400
 مجموعه ای درباره سومین روزاز اعتراض سراسری سه روزه معلمان نسبت به عدم اجرای طرحرتبه بندی و اجرانشدن طرح همسان سازی با برپایی تجمع مقابل مجلس و اداره آموزش وپرورش در
سراسرکشور:
/گزارش تجمع سراسری معلمان ایران ،دوشنبه  ۲۲آذر ۱۴۰۰
/آمار اولیه شهرهای شرکت کننده در تجمعات روز دوشنبه  ۲۲آذر ماه
/چند تصویر:
/بیش از  60گزارش رسانه ای شده درباره سومین روز اعتراض سراسری معلمان از جمله گزارشات
زیر:
 -1چند هزار معلم در شیراز تجمع اعتراضی برپا کردند «/آزادی معلمان زندانی» به مطالبات صنفی
معلمان اضافه شد
 -2مداخله نیروهای امنیتی در تجمع اعتراضی معلمان مقابل مجلس«/آزادی معلم زندانی» شعار
تظاهرات امروز بود
 -3بی اطالعی عضو هیات رئیسه مجلس از برخورد امنیتی با تجمع معلمان
 -4معلمان تجمع کننده المرد:رتبه بندی اجرا نشود ،کالسهای درس را تعطیل میکنیم
 -5تصویری تحسین برانگیز از تجمع اعتراضی معلمان
 /چرا خشونت با معلمان در مازندران ،متفاوت از دیگر استان هاست؟!
/سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
دهها هزار معلم امروز ۲۲آذرماه در اعتراض به عدم اجرای رتبه بندی و همسانسازی و معلمان زندانی
در دهها شهر کشور دست به تجمعات اعتراضی زدند
/جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان :با هم قوی تریم!
تحصن سراسری معلمان
/اطالعیه سندیکاهای کارگری سوئد در اعتراض به دستگیری رسول بداقی
 تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی رجال نسبت به سطح حقوق منجمله عدم اجرای طرح طبقهبندیمشاغل وپرداخت نکردن مطالبات و قراردادهای کاری کوتاه مدت مقابل فرمانداری بندر ماهشهر
 ادامه اعتراضات کارگران پتروشیمی تخت جمشید نسبت به سطح حقوق بابرپایی تجمعی دیگر پیگیری اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نسبت به بازداشتلیالحسین زاده

*مجموعه ای درباره سومین روزاز اعتراض سراسری سه روزه معلمان نسبت به عدم اجرای طرح
رتبه بندی و اجرانشدن طرح همسان سازی با برپایی تجمع مقابل مجلس و اداره آموزش وپرورش در
سراسرکشور:
/گزارش تجمع سراسری معلمان ایران ،دوشنبه  ۲۲آذر ۱۴۰۰
روز دوشنبه  ۲۲ ،آذر  ،دهها هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته در سراسر ایران به فراخوان شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران پاسخ مثبت دادند و به صورت همزمان راس ساعت  ۱۰در
مکانهای از پیش تعیین شده تجمع نمودند.
بنابر اخبار ارسالی تاکنون معلمان در شهرهای زیر تجمع نمودهاند.
 .۱شیراز ( الگوی موفق اعتراضات)
 .۲قم
 .۳کرمانشاه
 .۴تهران
 .۵مریوان
 .۶سقز
 .۷جلفا
 .۸یاسوج
 .۹رشت
 .۱۰اسالمآباد غرب
 .۱۱یزد
 .۱۲اهواز
 .۱۳سنندج
 .۱۴مهریز
 .۱۵کرج
 .۱۶همدان
 .۱۷بندر ماهشهر
 .۱۸مالیر
 .۱۹دیواندره

 .۲۰خمینیشهر
 .۲۱لردگان
 .۲۲قزوین
 .۲۳قروه
 .۲۴نورآبادممسنی
 .۲۵الیگودرز
 .۲۶بوشهر
 .۲۷بجنورد
 .۲۸تبریز
 .۲۹ملکان
 .۳۰ارومیه
 .۳۱بیجار
 .۳۲کرمان
 .۳۳زنجان
 .۳۴سجاسرود
 .۳۵شوشتر
 .۳۶خنج
 .۳۷بیرجند
 .۳۸کامیاران
 .۳۹آبادان
 .۴۰بندرامام خمینی
 .۴۱آغاجاری
 .۴۲کنگان
 .۴۳مهر
 .۴۴درود
 .۴۵میاندوآب

 .۴۶تکاب
 .۴۷شهرکرد
 .۴۸لنده
 .۴۹اللی
 .۵۰نجفآباد
 .۵۱چرام
 .۵۲معموالن
 .۵۳دیشموک
 .۵۴گناوه
 .۵۵ایذه
 .۵۶لیکک
 .۵۷ایالم
 .۵۸گچساران
 .۵۹گلپایگان
 .۶۰دزفول
 .۶۱دهدشت
 .۶۲سمیرم
 .۶۳بهبهان
 .۶۴کرخه
 .۶۵خرمآباد
 .۶۶بندرعباس
 .۶۷بوکان
 .۶۸ازنا
 .۶۹مشهد
 .۷۰جوانرود
 .۷۱آمل

 .۷۲بابل
 .۷۳ساری
 .۷۴تاکستان
 .۷۵اراک
 .۷۶بوشهر
 .۷۷نورآبادممسنی
 .۷۸باغبهاداران
 .۷۹عالمرودشت
 .۸۰اندیمشک
 .۸۱جم
 .۸۲سمنان
 .۸۳تیرون و کرون
 .۸۴المرد
 .۸۵شوش دانیال
 .۸۶ماهدشت
 .۸۷دزفول
 .۸۸باغلمک
 .۸۹ابرکوه
 .۹۰شهربابک

🔹

فرهنگیان عزیز !

با سپاس از حضور پر شور شما در اعتصاب و اعتراضات روزهای گذشته ،لطفا گزارشات تکمیلی
خود را برای ما ارسال نماییدو منتظر تصمیمات بعدی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان
ایران باشید.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
 ۲۲آذر ۱۴۰۰
/آمار اولیه شهرهای شرکت کننده در تجمعات روز دوشنبه  ۲۲آذر ماه
این لیست لحظه به لحظه اپدیت می شود.

تجمعات در  ۲۵استان و  ۵۵شهر برگزار شده است .
این تجمعات با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان که مجموعه کشوری کانون ها و
انجمن های صنفی معلمان است  ،در حال انجام است .
.۱و.۲استان تهران و البرز (تهران)
 -۳استان بوشهر
شهر بوشهر
گناوه
جم
کنگان
 -۴استان هرمزگان
بندرعباس
.۵استان کردستان
سقز
مریوان
بیجار
سنندج
بانه
کامیاران
.۶استان کهکیلویه و بویراحمد
یاسوج
دهدشت
کیلک
دیشموک
گچساران
.۷استان خوزستان
اهواز

ایذه
رامهرمز
کرخه
بهبهان و زیدون
اندیمشک
گچساران
شوش دانیال
ماهشهر
دزفول
باغملک
اغاجاری
شوشتر
آبادان
بندر امام خمینی
خرمشهر
.۸استان فارس
شیراز
نورآباد ممسنی
عالمرودشت
المرد
خنج
مهر
.۹استان آذربایجان غربی
بوکان
ارومیه
.۱۰استان لرستان

خرم اباد
ازنا
درود
نورآباد
الیگودرز
.۱۱استان مازندران
بابل
ساری
آمل
.۱۲استان چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
لردگان
.۱۳استان آذربایجان شرقی
تبریز
ملکان
جلفا
.۱۴استان قم
شهر قم
.۱۵استان یزد
شهر یزد
ابرکوه
.۱۶استان سمنان
شهر سمنان
.۱۷استان کرمان
کرمان
شهربابک

. ۱۸استان سیستان و بلوچستان
.۱۹استان گیالن
رشت
.۲۰استان اردبیل
.۲۱استان اصفهان
اصفهان
نجف اباد
گلپایگان
باغبهادران
تیران و کرون
.۲۲استان قزوین
قزوین
تاکستان
.۲۳خراسان رضوی
مشهد
.۲۴استان مرکزی
اراک
.۲۵استان گرگان
.۲۶استان همدان
مالیر
.۲۷استان زنجان
شهر زنجان
سجاسرود
.۲۸استان قم
شهرقم
.۲۹استان ایالم

.۳۰استان خراسان شمالی
.۳۱استان خراسان جنوبی
بیرجند
همکاران عزیز  ،هر کدام از استانها و شهرهایی که در آن تجمع صورت گرفته و در لیست باال از قلم
افتاده را از طریق ای دی زیر اطالع دهید.
@mhabibi58
۲۲آذر ماه ۱۴۰۰
/چند تصویر:
تجمع چند هزارنفره معلمان شیراز:

تهران،مقابل مجلس:

اصفهان:

بوشهر:

شهرستان دیشموک ،استان کهگلویه و بویر احمد:

قم:

شهرستان کرخه:

کرمانشاه:

الهیجان:

مریوان:

/بیش از  60گزارش رسانه ای شده درباره سومین روز اعتراض سراسری معلمان از جمله گزارشات
زیر:
 -1چند هزار معلم در شیراز تجمع اعتراضی برپا کردند «/آزادی معلمان زندانی» به مطالبات صنفی
معلمان اضافه شد

امروز بیست و دوم آذرماه  ،۱۴۰۰معلمان در نقاط مختلف کشور ازجمله در شیراز ،یک بار دیگر با
اعتصاب و برپایی تجمعات گسترده خواستار حل مشکالت صنفی خود به ویژه اجرای کامل طرح
رتبهبندی معلمان و همچنین آزادی معلمان زندانی شدند.
این چندمین بار طی سه ماهه نخست سال تحصیلی است که معلمان برای دستیابی به حقوق و مزایایی
که حق خود میدانند ،دست به تجمع اعتراضی میزنند.
روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری نیز در دهها شهر ازجمله در شیراز ،شمار قابل توجهی از معلمان با
وجود حضور در مدارس دست از کار کشیدند و با ارسال عکسهای با مضمون اعتراض و اعتصاب
خواستار توجه مسؤوالن کالن کشور به مطالبات خود شده بودند.
معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش میگویند واکنش مسؤوالن و نهادهای مرتبط ،با اعتراضهای
بهحق آنها تاکنون به جای عمل به وعدههای  ۱۳ساله دولتها برخورد با آنها و بازداشت و زندانی کردن
برخی از فعاالن تشکلهای صنفی فرهنگیان بوده است؛ موضوعی که دستکم یک شعار دیگر یعنی
«معلم زندانی آزاد باید گردد» را به شعارهای معترضان اضافه کرده.
اعتراض اصلی معلمان در سراسر کشور ،عدم اجرای طرحهای «رتبهبندی» و «همسانسازی» است.
تجمع معلمان و بازنشستگان امروز دوشنبه  ۲۲آذرماه در برخی از کالنشهرها به ویژه شیراز و تهران
با حضور شمار بیشتری از معترضان برگزار شده است.
در شیراز چندین هزار معلم معترض در مقابل ادارهکل آموزش و پرورش استان فارس ،با شعارهایی
خواستار اجرای الیحه معطلمانده رتبهبندی معلمان و همچنین یکسانسازی حقوق معلمان و بازنشستگان
شدند.
معلمان همچنین با خواندن سرودهایی همچون «یاور فرهنگی من» و سر دادن شعارهایی مانند «معلم
زندانی آزاد باید گردد» اعتراض خود را به گوش مسؤوالن رساندند.
رسول بداقی ،یکی از فعالین تشکلهای صنفی معلمان است که شنبه  ۲۰آذرماه بازداشت شده است و
توضیح روشنی درباره وضعیت او اعالم نشده است.
 -2مداخله نیروهای امنیتی در تجمع اعتراضی معلمان مقابل مجلس«/آزادی معلم زندانی» شعار
تظاهرات امروز بود
براساس گزارش ها در شبکه های اجتماعی و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گروهی از
نیروهای امنیتی در حالی با تجمع معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسالمی برخورد
کرده اند که معلمان حاضر در این تجمع بارها شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر می دادند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از حمله گروهی از نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و
فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسالمی ایران خبر داده است.
در ویدئوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده ،نیروهای امنیتی تالش میکنند که یکی از
معترضان را بازداشت کنند که با واکنش معلمان حاضر در تجمع مواجه میشوند.

معلمان حاضر در این تجمع بارها شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر دادند .نیروهای امنیتی روز
 ۲۰آذر رسول بداقی ،فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان ،را بازداشت کردند.
معلمان ایرانی دو روز پیش نیز در اعتراض به عدم اجرای «طرح رتبهبندی» و «قانون همسانسازی
حقوق» در بیش از  ۶۰شهر ایران بار دیگر اقدام به اعتصاب و تحصن کرده بودند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده ،معلمان به جز تهران در شهرهایی چون بوکان ،یزد ،شیراز ،قم،
رشت و کرمان نیز تجمع کردهاند.
معلمان اعتصابی که از عدم تحقق وعدههای دولت و مجلس و افزایش مشکالت معیشتی خود ناراضی
هستند و میگویند دولت میخواهد با اختصاص بودجه « ۱۲.۵هزار میلیارد تومان» طرح رتبهبندی
معلمان را «سرهم بندی» کند و با همکاری مجلس «اجرای کامل طرح همسانسازی بازنشستگان
مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق» برده است.
بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال  ۱۳۹۰در شورای عالی انقالب
فرهنگی به تصویب رسید ،حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود ،ولی این طرح
تاکنون اجرا نشده است.
در صورت تصویب و اجرای طرح رتبهبندی ،پایه حقوق و مزایای معلمان به دستکم  ۸۰درصد
اعضای هیئت علمی دانشگاهها خواهد رسید که با آنها همرتبه و همسابقه هستند.
 .روز  ۲۰آبان امسال نیز معلمان معترض در حدود  ۵۰شهر ایران تجمع کردند که این اعتراضها در
برخی شهرهای استان تهران منجر به بازداشت چند نفر از معلمان شد.
معلمان ایرانی همچنین روز پنجشنبه  ۱۱آذر بار دیگر در بیش از  ۶۰شهر دست به تجمع زدند.
 -3بی اطالعی عضو هیات رئیسه مجلس از برخورد امنیتی با تجمع معلمان
در شرایطی که امروز خبرهایی درباره برخورد نیروهای امنیتی با تجمع معلمان در مقابل مجلس
شورای اسالمی منتشر شده است ،عضو هیات رئیسه مجلس از این برخوردها اظهار بی اطالعی کرد،
اما تاکید داشت که با اجرای طرح رتبه بندی ،حقوق معلمان بین  15تا  60درصد افزایش می یابد.
دور روز است که تجمع معلمان در مقابل مجلس شورای اسالمی برگزار می شود .تجمع معلمان البته در
شهرهای دیگری غیر از تهران هم برگزار می شود .امروز خبرهایی از برخورد با تجمع معلمان در
مقابل مجلس شورای اسالمی در رسانه های خارجی منتشر شد .رکنا برای پیگیری تجمع معلمان و
آخرین وضعیت پیگیری مطالبات آنها ،با علیرضا کریمی فیروزجایی ،عضو هیات رئیسه مجلس به گفت
و گو نشست.
در پی صدور بیانیه اعتراضی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که در روزهای
پایانی هفته گذشته منتشر شد ،دو روز است که معلمان در شهرهای مختلف کشور دست به اعتصاب و
برگزاری تجمع در اعتراض به تاخیر شدید مجلس در پیگیری طرح رتبه بندی معلمان زده اند .این
تجمعات در دو روز گذشته عالوه بر تهران ،در شهرهایی از جمله یزد ،سقز ،مریوان ،کرمان ،قم و ...
برگزار شده است و امروز هم معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی دست به تجمع زده اند.

آن طور که در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران آمده است ،مهمترین
اعتراضات معلمان به عدم اجرای کامل طرح همسان سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت
خدمات کشوری و اختصاص تنها  12.5هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی معلمان است که از
این شورا ،این کار نوعی «سرهمبندی» تلقی می شود.
در این میان برخی رسانه های خارجی گزارش داده اند که در تجمع امروز معلمان در مقابل مجلس
شورای اسالمی با برخی از تجمع کنندگان برخوردهای امنیتی انجام شده است ،اما علیرضا کریمی
فیروزجایی ،عضو هیات رئیسه مجلس از برخورد نیروهای امنیتی با معلمان در این تجمع ابراز بی
اطالعی کرد ،اما اصل اعتراض و اعتصاب معلمان را تایید کرد.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس با تایید این مساله که مهمترین اعتراض معلمان ،تاخیر در نهایی شدن
طرح رتبه بندی است ،گفت :مطالبه گری حق مسلم معلمان و تشکل های صنفی آنهاست ،ولی طرح رتبه
بندی معلمان قطعا در آینده نزدیک در مجلس شورای اسالمی تصویب خواهد شد و دیروز هم به دلیل
حضور رئیس جمهور در صحن مجلس ،فرصت بررسی این طرح فراهم نشد.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد :با اجرای طرح ربته بندی معلمان ،حقوق آنها بین  15تا  60درصد
افزایش خواهد یافت .علت اصلی تاخیر در اجرای این طرح نیز آن است که دولت قبل حدود هشت سال
کوچکترین گامی در این زمینه برنداشت و در ماه های آخر فعالیت دولت ،تازه این الیحه به مجلس ارائه
شد و ما به دنبال تامین منابع الزم برای بار مالی آن هستیم.
وی در پایان تصریح کرد :معلمان به عدم اجرای کامل طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان برای
معلمان بازنشسته نیز اعتراض دارند که ما این مطالبه را هم قطعا در مجلس شورای اسالمی پیگیری
خواهیم کرد.
 -4معلمان تجمع کننده المرد:رتبه بندی اجرا نشود ،کالسهای درس را تعطیل میکنیم
صبح امروز معلمان المردی نیز به جمع اعتراض صنفی سراسری فرهنگیان پیوستند.
همزمان با تجمع صنفی معلمان صبح امروز ( 22آذر ماه ) معلمان در مراکز استانها و شهرستانها نیز
جمعی از معلمان شهرستان المرد استان فارس در واکنش به اجرایی نشدن طرح رتبهبندی معلمان و عدم
افزایش حقوقشان در مقابل اداره آموزش و پرورش المرد ،دست به اعتراض زدند.
این معلمان در این تجمع اعالم کردند که اگر رتبه بندی اجرایی نشود نیز کالسهای درس را تعطیل
میکنیم.
فرهنگیان در این تجمع صنفی خواستار افزایش حقوق و تقویت معیشتشان ،افزایش حقوق نیروهای
خدماتی آموزش و پرورش ،اجرای کامل قانون همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته شدند.
 -5تصویری تحسین برانگیز از تجمع اعتراضی معلمان
تصویری تحسین کننده از یک دانش آموز در حمایت از مطالبات معلمان در فضای مجازی انتشار یافته
است.

امروز در پی فراخوان در برخی از شهرهای کشور نظیر خوزستان ،قزوین ،مریوان ،فارس و ...شاهد
تجمعات فرهنگیان در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی بودیم.

/چرا خشونت با معلمان در مازندران ،متفاوت از دیگر استان هاست؟!
امروز بیست و دوم آذرماه یک هزارو چهارصد ،پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی
فرهنگیان ایران ،شیرزنان و غیور مردان فرهنگی مازندرانی ،با تجمع در جلو اداره کل آموزش و
پروش مازندران با حضور پرشور و مستحکم خود ،حماسه آفریدند و علی رغم فضای امنیتی شدید و
برخورد و ارعاب ،جانانه ایستادند .و فریاد زدند :
«معلم بیدار است ،از تبعیض بیزار است» « ،نیروی انتظامی ،حمایت حمایت» « ،اجرای رتبه بندی،
اجرای همسان سازی ،بدون حقه بازی » « ،معلم زندانی آزاد باید گردد »...
متأسفانه نیروهای لباس شخصی و نظامی این فریاد حق خواهی را تاب نیاورده ،شروع به خشونت و
سرکوب کردند و برای پراکنده کردن همکاران از گازها و اسپری هایی استفاده کردند که ایجاد سرفه و
سوزش می کرد ( هنوز چشم هایم می سوزند و گلویم خارش دارد) و در توهین به معلم ،کم نگذاشتند،
حتی در داخل اداره که خانه دوم معلم است ،معلمان را کتک زدند .مسئولین و دولت مردانی که می گویند
شما بیائید مشکالت تان را به ما بگوئید در این زمان ها کجا هستند؟؟؟
اگرچه دیدن این صحنه ها سخت و مغایر با مر قانون اساسی کشور و خالف مرام و اصول انسانی است،
ولی باید حاکمیت تا کنون متوجه شده باشد که هیچ تأثیری در تداوم مطالبه گری معلم ندارد ،چرا که او
آگاهانه و با توجه به ناکارآمدی نظام آموزشی و مشاهده تبعیض و فساد مدیریتی و ناامیدی از تالش ها و
بی فایده بودن پیگیری ها به این نتیجه رسیده و پا در راه نهاده است و جز پاسخگویی مسئوالنه و
رسیدگی به خواسته ها که چیزی بیرون از اجرای درست قانون نیست ،راهکار دیگری ندارد.
امروز همکاران مازندرانی در همصدایی با دیگر همکاران در سراسر کشور ،دین خود را ادا کردند و
علی رغم برخوردهای جنجالی نیروهای نظامی و امنیتی که بعضا از روی بی ظرفیتی فردی ،به
صورت دعوا و بغض و کینه و داد و هوار و یقه گیری و کتک کاری و دستگیری ،فضا را بسیار متشنج
می کردند ،استوار در صحنه ماندند و به شعارها و بیان خواسته های خود ادامه دادند و ادامه خواهند داد.
تصاویری که از تجمع همکاران در آمل و بابل و  ...می رسند نشان دهنده فراگیر شدن این کنش هاست.
باشد تا دیر نشده ،سردمداران و تصمیم گیران به خود آیند.
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
/سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
دهها هزار معلم امروز ۲۲آذرماه در اعتراض به عدم اجرای رتبه بندی و همسانسازی و معلمان
زندانی در دهها شهر کشور دست به تجمعات اعتراضی زدند .
امروز سومین روز اعتراضات معلمان و فرهنگیان بازنشسته در تهران و همزمان در صدهها شهر
کشور دراعتراض به عدم اجرای رتبه بندی و همسانسازی بوده که در دوروز گذشته با تحصن و حاضر
نشدن درکالس های درس آغاز گردیده و امروز  ۲۲آذر ماه با تجمعات دهها هزار نفری در دهها شهر
کشور برگزار گردیده است .

معلمان در تجمعات اعتراضی شعار معلم زندانی آزاد باید گردد سر دادند وخواستار آزادی زندانیان
سیاسی شدند دراین تجمعات معلمان نارضایتی عمیق خودشان را از سسیتم اداره کشور ابراز کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن برسمیت شناختن اعتراض واعتصاب برای معلمان وکارگران ،
خواستار آزادی تمامی معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی دربند میباشد.
/جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان :با هم قوی تریم!
تحصن سراسری معلمان
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در کنار معلمان کشور است و از خواسته های آنان حمایت می
کند.
دفاع از حقوق معلمان  ،دفاع از حقوق کودکان است.
با هم قوی تریم!
/اطالعیه سندیکاهای کارگری سوئد در اعتراض به دستگیری رسول بداقی
به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران آقای رسول بداقی عضو هیئت مدیره
کانون صنفی معلمان اسالمشهر و نماینده این تشکل در شورای هماهنگی روز  ١١دسامبر توسط
نیروهای امنیتی در منزل خویش و با توسل به هتک حرمت و اعمال خشونت دستگیر شده است.
ما که سالهاست مسائل و مبارزات معلمان ایران را بدقت دنبال می کنیم کامال مطلعیم که رسول بداقی
معلم فداکار ،شریف و مبارز که قبال نیز ٧سال از عمر خویش را در زندان گذرانده است مرتکب
هیچگونه جرمی نشده است .رسول بداقی سالها است که زندگی خود را وقف فعالیت مستمر برای بهبود
کیفیت آموزش و پرورش ،بهبود شرایط کار و معیشت معلمان و ایجاد امکانات آموزشی با کیفیت و
رایگان برای کلیه دانش آموزان ایران کرده است .در حالی که در هر گوشه جهان این گونه فعالیت ها
احترام و تقدیر هر انسان شریفی را برمی انگیزد جمهوری اسالمی ایران دقیقا به دلیل این فعالیت ها
ایشان را دستگیر کرده است.
جمهوری اسالمی بجای پاسخگویی به اعتراض مستمر و گسترده معلمان ایران که اتفاقا در همان روز
دستگیری آقای بداقی نیز در جریان بود ساده لوحانه فکر میکند که با دستگیری معلمان مبارزی مثل
آقایان عبدی و بداقی این مبارزات و اعتراضات پایان خواهد یافت.غافل از آنکه خواستهای معلمان چنان
فراگیر شده و مبارزه آنان چنان گسترش یافته است که دستگیری پیشگامان این مبارزه فقط موجب
افزابیش خشم معلمان و تعهد بیشتر به تداوم راهی است که آنان شروع کرده اند.
از طرف پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد اعالم می کنیم که صبر و تحمل ما در برابر این
برخوردهای ظالمانه و مکرر و تمام نشدنی ،واکنشهای تاکنونی سهل انگارانه مقامات جمهوری اسالمی
در مقابل اعتراضهای وسیع تشکلهای کارگری بین المللی به سلب چنین حقوق ابتدایی و آشکار
شهروندان ایرانی به پایان رسیده است و ادامه زندانی بودن فعالین کارگری و مدنی در ایران ،از جمله
معلمان مبارز رسول بداقی و اسماعیل عبدی را تحمل نخواهیم کرد.

الزم به تاکید است که با فراخوان آموزش بین الملل و فراخوان به تشکل های عضو در سراسر جهان
حرکتی گسترده برای آزادی بی قید و شرط و فوری اسماعیل عبدی در جریان است و با دستگیری
رسول بداقی این کمپین عمال شامل آقای رسول بداقی نیز میشود.
ما با جدیت خواهان موارد زیر هستیم :
آزادی فوری همه فعالین کارگری زندانی
تصویب و اجرای مقاوله نامه های حقوق بشر سازمان ملل ،مقاوله نامه ۲٣و مقاوله نامه های  ٨٧و ٩٨
سازمان جهانی کار
سازمانهای کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از خشونت ،تهدید زندان و
اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند.
پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران:
سازمان مرکزی کارگران سوئد ،ال او
سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد
اتحادیه فلز سوئد
اتحادیه کمونال (شهرداریها)
اتحادیه سراسری معلمان سوئد
۱۲/۲۰۲۱/ ۱۱
استکهلم
*تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی رجال نسبت به سطح حقوق منجمله عدم اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل وپرداخت نکردن مطالبات و قراردادهای کاری کوتاه مدت مقابل فرمانداری بندر ماهشهر
روز دوشنبه  22آذر،کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام برای
انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به سطح حقوق منجمله عدم اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل وپرداخت نکردن مطالبات و قراردادهای کاری کوتاه مدت دست به تجمع مقابل فرمانداری بندر
ماهشهرزدند.
براساس گزارش رسانه ای شده،جمعی از این کارکنان صبح امروز دوشنبه 22آذرماه با حضور مقابل
فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر به عدم پرداخت مزایای اقلیمی ،عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی
مشاغل ،عدم تشکل کارگری ،عدم پرداخت معوقات جمعه کاری و تعطیل کاری اعتراض کردند.
کارکنان پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی ،همچنین خواهان
اصالح مدت قراردادهای کار ،مزایای رفاهی و انگیزشی طبق عرف منطقه شدند.

یکی از این تجمع کنندگان ،گفت :از سال  97که طرح طبقه بندی و مزایای اقلیمی در منطقه تصویب شد
این شرکت زیر بار اجرای آن نرفت و حاضر به پرداخت مطالبات نشد18 .سال جمعه کاری و تعطیل
کاری نمیدهد ،قراردادمان یک ماهه و سه ماهه است و اجازه انتخاب نماینده کارگری هم نداریم.
درهمین رابطه:شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:
تجمع اعتراضی همکاران ما در پتروشیمی «رجال» مقابل فرمانداری ماهشهر
صبح امروز  ٢٢آذر جمعی از همکاران ما در شرکت پتروشیمی «رجال» با تجمع مقابل فرمانداری
شهرستان ماهشهر اعتراض خود را به خلف وعده ها اعالم داشتند .همکاران ما در هر کجا که با زیر پا
گذاشته شدن وعده های داده شده و تعرض به سطح زندگی و معیشت خود روبرو میشوند دست به
اعتراض میزنند  .ما کارگران نفت خواستار کوتاه شدن دست پیمانکاران ،لغو قوانین مناطق ویژه
اقتصادی ،افزایش حقوقها مطابق ارقام اعالم شده خودمان و بهبود کیفی وضع کمپ ها و غذا هستیم .ما
تاکید داریم که حقوق هیچ کارگری نباید از دوازده میلیون کمتر باشد .ما به امنیتی بودن مراکز نفتی
اعتراض داریم و بر حقوق و حقوقمان تاکید میکنیم.
*ادامه اعتراضات کارگران پتروشیمی تخت جمشید نسبت به سطح حقوق بابرپایی تجمعی دیگر
روز دوشنبه  22آذر ،کارگران پتروشیمی تخت جمشید واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر
امام درادامه اعتراضاتشان نسبت به سطح حقوق برای باری دیگر دست به تجمع زدند وخواهان
همسانسازی صحیح حقوق شدند.
برپایه گزارش رسانه ای شده،امروز دوشنبه  22آذرماه کارکنان پتروشیمی تختجمشید در اعتراض به
مشکالت معیشتی و کمتوجهی مدیران این مجتمع نسبت به دغدغه آنها ،صبح امروز برای سومین بار
دست به تجمع زدند.
یکی از کارگران معترض در تشریح این مهم عنوان کرد :بعد از دومین اعتراض کارکنان(10
آذر ،)1400مدیران صاحبنظر یک فرصت  10روزه بهمنظور برپایی نشست هماندیشی با هیأتمدیره
به جهت بررسی و اتخاذ یک تصمیم مثبت را از کارکنان طلب کردند ،این در حالی هست که این فرصت
 10روزه نیز به پایان رسید و همچنان از اتاق فکر مدیران خبری به بیرون درز پیدا نکرده است و تا
پایان امروز ،تصمیم نهایی اتخاذ و اعالم خواهد شد.
وی اصلیترین خواسته کارکنان را مسائل ریالی دانست و گفت :بعد از اعمال طرح طبقهبندی مشاغل،
حقوقها افزایش قابلتوجهی نداشته و حتی در برخی موارد حقوقها دستخوش تغییرات و کاهش مبلغ نیز
شدند.
وی افزود :باوجود اینکه در بخشی از آیتمها با دیگر شرکتهای منطقه ویژه تفاوت زیادی نداریم و تنها
برخی آیتمهای انگیزشی را نداریم و کارانه کمتری دریافت میکنیم اما در بحث حقوقها تفاوت بسیار
زیادی وجود دارد.
یکی دیگر از کارگران حق طلب در ادامه اضافه کرد :آیتمهای تخصیص داده شده و حقوقها در مقایسه
با دیگر شرکتهای منطقه در پایینترین کف بوده و اختالف فاحشی دارد.

ما میدانیم شرکت تختجمشید خصوصی و دیگر شرکتها زیرمجموعه هلدینگ خلیجفارس هستند اما
خواسته همه کارکنان همسانسازی صحیح و کم کردن این اختالف عدد است.
وی در خاتمه آخرین اعالم نظر مدیران ،گفت :بررسی موضوع با نگاهی مثبت را وعده دادند که تا پایان
امروز نتیجه نهایی حاصل و اعالم خواهد شد.
*پیگیری اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نسبت به بازداشت
لیالحسین زاده

ساعاتی پیش ،جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای پیگیری وضعیت لیال
حسینزاده ،دانشجوی کارشناسی ارشد انسان شناسی که از روز ۱۶آذر بازداشت شده است و هنوز هیچ
اطالعی از وضعیت وی نیست ،در جلسهای با ریاست دانشکده علوم اجتماعی دکتر جمشیدیها حضور
پیدا کردند.
ت نام دانشجویان و ایجاد فضای ترس در دانشگاهی
از صبح نیروهای حراست دانشگاه تهران با یادداش ِ
که همچنان به بهانه کرونا خالی از دانشجو است ،سعی در برهم زدن جلسه پیگیری دانشجویان داشتند.
در این جلسه دانشجویان با ابراز نگرانی شدید در مورد بازداشت ،وضعیت سالمتی و بیخبری از لیال
حسینزاده ،نسبت به ضرورت ورود فوری مسئوالن دانشگاه به مسئله تذکر دادند.
دکتر جمشیدیها در این جمع نسبت به پیگیری فوری وضعیت لیال حسینزاده تعهد دادند.

همچنین در این جلسه دانشجویان نسبت به برقراری فضای امنیتی و پروندهسازی برای فعالین دانشجویی
هشدار دادند.

دانشجویان پس از این جلسه در جلسهای دانشجویی تاکید کردند در صورت ادامه بیخبری از لیال
حسینزاده و تداوم بازداشت وی که میتواند جان او را به خطر بیندازد گزینههای چون تعطیلی
کالسهای مجازی و یا تجمع اعتراضی را مد نظر قرار خواهند داد.
برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور
akhbarkargari2468@gmail.com

