
1400آذرماه22کارگریھایاخباروگزارش

طرحاجرایعدمبھنسبتمعلمانروزهسھسراسریاعتراضروزازسومیندربارهایمجموعھ-
دروپرورشآموزشادارهومجلسمقابلتجمعبرپاییباسازیھمسانطرحاجرانشدنوبندیرتبھ

سراسرکشور:

١۴٠٠آذر٢٢دوشنبھایران،معلمانسراسریتجمع/گزارش

ماهآذر٢٢دوشنبھروزتجمعاتدرکنندهشرکتشھرھایاولیھ/آمار

/چند تصویر:

گزارشاتجملھازمعلمانسراسریاعتراضروزسومیندربارهشدهایرسانھگزارش60از/بیش
زیر:

صنفیمطالباتبھزندانی»معلمان/«آزادیکردندبرپااعتراضیتجمعشیرازدرمعلمھزارچند-1
معلمان اضافھ شد

شعارزندانی»معلممجلس/«آزادیمقابلمعلماناعتراضیتجمعدرامنیتینیروھایمداخلھ-2
تظاھرات امروز بود

معلمانتجمعباامنیتیبرخوردازمجلسرئیسھھیاتعضواطالعیبی-3

می کنیمتعطیلرادرسکالس ھاینشود،اجرابندیالمرد:رتبھکنندهتجمعمعلمان-4

معلماناعتراضیتجمعازبرانگیزتحسینتصویری-5

؟!/ چرا خشونت با معلمان در مازندران، متفاوت از دیگر استان ھاست

/سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

زندانیمعلمانوھمسانسازیوبندیرتبھاجرایعدمبھاعتراضدرآذرماه٢٢امروزمعلمھزاردھھا
در دھھا شھر کشور دست بھ تجمعات اعتراضی زدند

/جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان: با ھم قوی تریم!

تحصن سراسری معلمان

/اطالعیھ سندیکاھای کارگری سوئد در اعتراض بھ دستگیری رسول بداقی

طبقھ بندیطرحاجرایعدممنجملھحقوقسطحبھنسبترجالپتروشیمیکارگراناعتراضیتجمع-
مشاغل وپرداخت نکردن مطالبات  و قراردادھای کاری کوتاه مدت مقابل فرمانداری بندر ماھشھر

- ادامھ اعتراضات کارگران پتروشیمی تخت جمشید نسبت بھ سطح حقوق بابرپایی تجمعی دیگر

بازداشتبھنسبتتھراندانشگاهاجتماعیعلومدانشکدهدانشجویانازجمعیاعتراضی یگیریپ -
لیالحسین زاده



طرحاجرایعدمبھنسبتمعلمانروزهسھسراسریاعتراضروزازسومیندربارهای*مجموعھ
دروپرورشآموزشادارهومجلسمقابلتجمعبرپاییباسازیھمسانطرحاجرانشدنوبندیرتبھ

سراسرکشور:

١۴٠٠آذر٢٢دوشنبھایران،معلمانسراسریتجمع/گزارش

شورایفراخوانبھایرانسراسردربازنشستھوشاغلفرھنگیھزارده ھا،آذر٢٢،دوشنبھروز
در١٠ساعتراسھمزمانصورتبھودادندمثبتپاسخایرانفرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگی

مکان ھای از پیش تعیین شده تجمع نمودند.

بنابر اخبار ارسالی تاکنون معلمان در شھرھای زیر تجمع نموده اند.
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 یان عزیز !فرھنگ ��

با سپاس از حضور پر شور شما در اعتصاب و اعتراضات روزھای گذشتھ، لطفا گزارشات تکمیلی
خود را برای ما ارسال نمایید  و منتظر تصمیمات بعدی شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان

ایران باشید.

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

١۴٠٠آذر٢٢

ماهآذر٢٢دوشنبھروزتجمعاتدرکنندهشرکتشھرھایاولیھ/آمار

این لیست لحظھ بھ لحظھ اپدیت می شود.



.استشدهبرگزارشھر۵۵واستان٢۵درتجمعات

فرھنگیان کھ مجموعھ کشوری کانون ھا وین تجمعات  با فراخوان شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفیا
انجمن ھای صنفی معلمان است ، در حال انجام است .
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درود
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تبریز
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شھر قم

یزد.استان١۵

شھر یزد

ابرکوه

سمنان .استان١۶

شھر سمنان

کرمان.استان١٧

کرمان

شھربابک



بلوچستانوسیستان.استان١٨

گیالن.استان١٩

رشت

اردبیل.استان٢٠

اصفھان.استان٢١

اصفھان

نجف اباد

گلپایگان

باغبھادران

تیران و کرون

قزوین.استان٢٢

قزوین

تاکستان

رضوی.خراسان٢٣

مشھد

مرکزی.استان٢۴

اراک

گرگان.استان٢۵

ھمدان.استان٢۶

مالیر

زنجان.استان٢٧

شھر زنجان

سجاسرود
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شھرقم

ایالم.استان٢٩



شمالیخراسان.استان٣٠

جنوبیخراسان.استان٣١

بیرجند

آن تجمع صورت گرفتھ و در لیست باال از قلمیز ، ھر کدام از استانھا و شھرھایی کھ درعزھمکاران
افتاده را از طریق ای دی زیر اطالع دھید.

@mhabibi58

١۴٠٠ماهآذر٢٢

/چند تصویر:

تجمع چند ھزارنفره معلمان شیراز:

تھران،مقابل مجلس:



اصفھان:

بوشھر:



شھرستان دیشموک، استان کھگلویھ و بویر احمد:



قم:

شھرستان کرخھ:



کرمانشاه:

الھیجان:



مریوان:

گزارشاتجملھازمعلمانسراسریاعتراضروزسومیندربارهشدهایرسانھگزارش60از/بیش
زیر:

صنفیمطالباتبھزندانی»معلمان/«آزادیکردندبرپااعتراضیتجمعشیرازدرمعلمھزارچند-1
معلمان اضافھ شد



بادیگرباریکشیراز،درازجملھکشورمختلفنقاطدرمعلمان،١۴٠٠آذرماهدوموبیستامروز
طرحکاملاجرایویژهبھخودصنفیمشکالتحلخواستارگستردهتجمعاتبرپاییواعتصاب

رتبھ بندی معلمان و ھمچنین آزادی معلمان زندانی شدند.

مزایاییوحقوقبھدست یابیبرایمعلمانکھاستتحصیلیسالنخستماھھسھطیبارچندمیناین
کھ حق خود می دانند، دست بھ تجمع اعتراضی می زنند.

بامعلمانازتوجھیقابلشمارشیراز،درازجملھشھرده ھادرنیزجاریھفتھیکشنبھوشنبھروزھای
اعتصابواعتراضمضمونباعکس ھایارسالباوکشیدندکارازدستمدارسدرحضوروجود

خواستار توجھ مسؤوالن کالن کشور بھ مطالبات خود شده بودند.

اعتراض ھایبامرتبط،نھادھایومسؤوالنواکنشمی گویندپرورشوآموزشبازنشستگانومعلمان
کردنزندانیوبازداشتوآنھابابرخورددولت ھاسالھ١٣وعده ھایبھعملجایبھتاکنونآنھابھ حق
یعنیدیگرشعاریکدست کمکھموضوعیاست؛بودهفرھنگیانصنفیتشکل ھایفعاالنازبرخی

«معلم زندانی آزاد باید گردد» را بھ شعارھای معترضان اضافھ کرده.

اعتراض اصلی معلمان در سراسر کشور، عدم اجرای طرح ھای «رتبھ بندی» و «ھمسان سازی» است.

تھرانوشیرازویژهبھکالن شھرھاازبرخیدرآذرماه٢٢دوشنبھامروزبازنشستگانومعلمانتجمع
با حضور شمار بیشتری از معترضان برگزار شده است.

شعارھاییبافارس،استانپرورشوآموزشاداره کلمقابلدرمعترضمعلمھزارچندینشیرازدر
بازنشستگانومعلمانحقوقیکسان سازیھمچنینومعلمانرتبھ بندیمعطل ماندهالیحھاجرایخواستار

شدند.

«معلممانندشعارھاییدادنسرومن»فرھنگی«یاورھمچونسرودھاییخواندنباھمچنینمعلمان
زندانی آزاد باید گردد» اعتراض خود را بھ گوش مسؤوالن رساندند.

واستشدهبازداشتآذرماه٢٠شنبھکھاستمعلمانصنفیتشکل ھایفعالینازیکیبداقی،رسول
توضیح روشنی درباره وضعیت او اعالم نشده است.

شعارزندانی»معلممجلس/«آزادیمقابلمعلماناعتراضیتجمعدرامنیتینیروھایمداخلھ-2
تظاھرات امروز بود

ازگروھیفرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورایواجتماعیھایشبکھدرھاگزارشبراساس
برخورداسالمیشورایمجلسمقابلدرمعترضفرھنگیانومعلمانتجمعباحالیدرامنیتینیروھای

کرده اند کھ معلمان حاضر در این تجمع بارھا شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر می دادند.

ومعلمانتجمعبھامنیتینیروھایازگروھیحملھازفرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورای
فرھنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسالمی ایران خبر داده است.

ازیکیکھمی کنندتالشامنیتینیروھایشده،منتشراجتماعیشبکھ ھایدرکھویدئوھاییدر
معترضان را بازداشت کنند کھ با واکنش معلمان حاضر در تجمع مواجھ می شوند.



روزامنیتینیروھایدادند.سرگردد»بایدآزادزندانی«معلمشعاربارھاتجمعایندرحاضرمعلمان
کردند.بازداشترامعلمان،صنفیکانونعضوومدنیفعالبداقی،رسولآذر٢٠

ھمسان سازی«قانونورتبھ بندی»«طرحاجرایعدمبھاعتراضدرنیزپیشروزدوایرانیمعلمان
بودند.کردهتحصنواعتصاببھاقدامدیگربارایرانشھر۶٠ازبیشدرحقوق»

قم،شیراز،یزد،بوکان،چونشھرھاییدرتھرانجزبھمعلمانشده،منتشرگزارش ھایاساسبر
رشت و کرمان نیز تجمع کرده اند.

ناراضیخودمعیشتیمشکالتافزایشومجلسودولتوعده ھایتحققعدمازکھاعتصابیمعلمان
رتبھ بندیطرحتومان»میلیاردھزار١٢.۵«بودجھاختصاصبامی خواھددولتمی گویندوھستند

بازنشستگانھمسان سازیطرحکامل«اجرایمجلسھمکاریباوکندبندی»«سرھمرامعلمان
مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را بھ محاق» برده است.

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.

دراعتراض ھااینکھکردندتجمعایرانشھر۵٠حدوددرمعترضمعلماننیزامسالآبان٢٠روز.
برخی شھرھای استان تھران منجر بھ بازداشت چند نفر از معلمان شد.

زدند.تجمع بھدستشھر۶٠ازبیشدردیگربارآذر١١پنج شنبھروزھمچنینایرانیمعلمان

معلمانتجمعباامنیتیبرخوردازمجلسرئیسھھیاتعضواطالعیبی-3

مجلسمقابلدرمعلمانتجمعباامنیتینیروھایبرخورددربارهخبرھاییامروزکھشرایطیدر
کرد،اطالعیبیاظھاربرخوردھااینازمجلسرئیسھھیاتعضواست،شدهمنتشراسالمیشورای

یابد.میافزایشدرصد60تا15بینمعلمانحقوقبندی،رتبھطرحاجرایباکھداشتتاکیداما

درالبتھمعلمانتجمعشود.میبرگزاراسالمیشورایمجلسمقابلدرمعلمانتجمعکھاستروزدور
درمعلمانتجمعبابرخوردازخبرھاییامروزشود.میبرگزارھمتھرانازغیردیگریشھرھای

ومعلمانتجمعپیگیریبرایرکناشد.منتشرخارجیھایرسانھدراسالمیشورایمجلسمقابل
گفتبھمجلسرئیسھھیاتعضوفیروزجایی،کریمیعلیرضاباآنھا،مطالباتپیگیریوضعیتآخرین

و گو نشست.

روزھایدرکھایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایاعتراضیبیانیھصدورپیدر
واعتصاببھدستکشورمختلفشھرھایدرمعلمانکھاستروزدوشد،منتشرگذشتھھفتھپایانی

ایناند.زدهمعلمانبندیرتبھطرحپیگیریدرمجلسشدیدتاخیربھاعتراضدرتجمعبرگزاری
...وقمکرمان،مریوان،سقز،یزد،جملھازشھرھاییدرتھران،برعالوهگذشتھروزدودرتجمعات

برگزار شده است و امروز ھم معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی دست بھ تجمع زده اند.



مھمتریناست،آمدهایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایبیانیھدرکھطورآن
مدیریتقانونبامطابقبازنشستگانسازیھمسانطرحکاملاجرایعدمبھمعلماناعتراضات

ازکھاستمعلمانبندیرتبھطرحبرایتومانمیلیاردھزار12.5تنھااختصاصوکشوریخدمات
این شورا، این کار نوعی «سرھم بندی» تلقی می شود.

مجلسمقابلدرمعلمانامروزتجمعدرکھانددادهگزارشخارجیھایرسانھبرخیمیانایندر
کریمیعلیرضاامااست،شدهانجامامنیتیبرخوردھایکنندگانتجمعازبرخیبااسالمیشورای

بیابرازتجمعایندرمعلمانباامنیتینیروھایبرخوردازمجلسرئیسھھیاتعضوفیروزجایی،
اطالعی کرد، اما اصل اعتراض و اعتصاب معلمان را تایید کرد.

شدننھاییدرتاخیرمعلمان،اعتراضمھمترینکھمسالھاینتاییدبامجلسآموزشکمیسیونعضواین
رتبھطرحولیآنھاست،صنفیھایتشکلومعلمانمسلمحقگریمطالبھگفت:است،بندیرتبھطرح
دلیلبھھمدیروزوشدخواھدتصویباسالمیشورایمجلسدرنزدیکآیندهدرقطعامعلمانبندی

حضور رئیس جمھور در صحن مجلس، فرصت بررسی این طرح فراھم نشد.

درصد60تا15بینآنھاحقوقمعلمان،بندیربتھطرحاجرایباداد:ادامھمجلسرئیسھھیاتعضو
سالھشتحدودقبلدولتکھاستآننیزطرحایناجرایدرتاخیراصلیعلتیافت.خواھدافزایش

ارائھمجلسبھالیحھاینتازهدولت،فعالیتآخرھایماهدروبرنداشتزمینھایندرگامیکوچکترین
شد و ما بھ دنبال تامین منابع الزم برای بار مالی آن ھستیم.

برایبازنشستگانحقوقسازیھمسانطرحکاملاجرایعدمبھمعلمانکرد:تصریحپایاندروی
پیگیریاسالمیشورایمجلسدرقطعاھمرامطالبھاینماکھدارنداعتراضنیزبازنشستھمعلمان

خواھیم کرد.

می کنیمتعطیلرادرسکالس ھاینشود،اجرابندیالمرد:رتبھکنندهتجمعمعلمان-4

صبح امروز معلمان المردی نیز بھ جمع اعتراض صنفی سراسری فرھنگیان پیوستند.

نیزشھرستان ھاواستان ھامراکزدرمعلمان)ماهآذر22(امروزصبحمعلمانصنفیتجمعباھمزمان
عدمومعلمانرتبھ بندیطرحنشدناجراییبھواکنشدرفارساستانالمردشھرستانمعلمانازجمعی

افزایش حقوق شان در مقابل اداره آموزش و پرورش المرد، دست بھ اعتراض زدند.

تعطیلرادرسکالس ھاینیزنشوداجراییبندیرتبھاگرکھکردنداعالمتجمعایندرمعلماناین
می کنیم.

نیروھایحقوقافزایشمعیشت شان،تقویتوحقوقافزایشخواستارصنفیتجمعایندرفرھنگیان
خدماتی آموزش و پرورش، اجرای کامل قانون ھمسان سازی حقوق فرھنگیان بازنشستھ شدند.

معلماناعتراضیتجمعازبرانگیزتحسینتصویری-5

یافتھانتشارمجازیفضایدرمعلمانمطالباتازحمایتدرآموزدانشیکازکنندهتحسین تصویری
است.



شاھدو...فارسمریوان،قزوین،خوزستان،نظیرکشورشھرھایازبرخیدرفراخوانپیدرامروز
تجمعات فرھنگیان در اعتراض بھ عدم اجرای طرح رتبھ بندی بودیم.





؟!/چرا خشونت با معلمان در مازندران، متفاوت از دیگر استان ھاست

صنفیھایتشکلھماھنگیشورایفراخوانپیروچھارصد،ھزارویکآذرماهدومو یستب امروز
وآموزشکلادارهجلودرتجمعبامازندرانی،فرھنگیمردانغیوروشیرزنانایران،فرھنگیان

وشدیدامنیتیفضایرغمعلیوآفریدندحماسھخود،مستحکموپرشورحضوربامازندرانپروش
برخورد و ارعاب، جانانھ ایستادند. و فریاد زدند :

بندی،رتبھاجرای«حمایت»،حمایتانتظامی،نیروی«است»،بیزارتبعیضازاست،بیدار«معلم
اجرای ھمسان سازی، بدون حقھ بازی »، « معلم زندانی آزاد باید گردد »...

وخشونتبھشروعنیاورده،تابراخواھیحقفریادایننظامیوشخصیلباس یروھاین متأسفانھ
وسرفھایجادکھکردنداستفادهھاییاسپریوگازھاازھمکارانکردنپراکندهبرایوکردندسرکوب
نگذاشتند،کممعلم،بھتوھیندرودارد)خارشگلویموسوزندمیھایمچشمھنوز(کردمیسوزش

گویندمیکھمردانیدولتومسئولینزدند.کتکرامعلماناست،معلمدومخانھکھادارهداخلدرحتی
شما بیائید مشکالت تان را بھ ما بگوئید در این زمان ھا کجا ھستند؟؟؟

است،انسانیاصولومرامخالفوکشوراساسیقانونمربامغایروسختھاصحنھاینیدنداگرچھ
اوکھچراندارد،معلمگریمطالبھتداومدرتأثیریھیچکھباشدشدهمتوجھکنونتاحاکمیتبایدولی

وھاتالشازناامیدیومدیریتیفسادوتبعیضمشاھدهوآموزشینظامناکارآمدیبھتوجھباوآگاھانھ
ومسئوالنھپاسخگوییجزواستنھادهراهدرپاورسیدهنتیجھاینبھھاپیگیریبودنفایدهبی

رسیدگی بھ خواستھ ھا کھ چیزی بیرون از اجرای درست قانون نیست، راھکار دیگری ندارد.

وکردنداداراخوددینکشور،سراسردرھمکاراندیگرباھمصداییدر یمازندران ھمکارانامروز
بھفردی،ظرفیتیبیرویازبعضاکھامنیتیونظامینیروھایجنجالیبرخوردھایرغمعلی

متشنجبسیاررافضادستگیری،وکاریکتکوگیرییقھوھوارودادوکینھوبغضودعواصورت
می کردند، استوار در صحنھ ماندند و بھ شعارھا و بیان خواستھ ھای خود ادامھ دادند و ادامھ خواھند داد.

رسند نشان دھنده فراگیر شدن این کنش ھاست. صاویری کھ از تجمع ھمکاران در آمل و بابل و ... میت 

باشد تا دیر نشده، سردمداران و تصمیم گیران بھ خود آیند.

کانال شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

/سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

معلمانوھمسانسازیوبندیرتبھاجرایعدمبھاعتراضدرآذرماه٢٢امروزمعلمھزاردھھا
.زندانی در دھھا شھر کشور دست بھ تجمعات اعتراضی زدند

شھرصدھھادرھمزمانوتھراندربازنشستھفرھنگیانومعلماناعتراضاتروزسومینامروز
حاضروتحصنباگذشتھدوروزدرکھبودهھمسانسازیوبندیرتبھاجرایعدمبھدراعتراضکشور
شھردھھادرنفریھزاردھھاتجمعاتباماهآذر٢٢امروزوگردیدهآغازدرسھایدرکالسنشدن

کشور برگزار گردیده است .



زندانیانآزادیوخواستاردادندسرگرددبایدآزادزندانیمعلمشعاراعتراضیتجمعاتدرمعلمان
سیاسی شدند دراین تجمعات معلمان نارضایتی عمیق خودشان را از سسیتم اداره کشور ابراز کردند.

،وکارگرانمعلمانبرایواعتصاباعتراضشناختنبرسمیتضمنواحدشرکتکارگرانسندیکای
خواستار آزادی تمامی معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی دربند میباشد.

/جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان: با ھم قوی تریم!

تحصن سراسری معلمان

میحمایتآنانھایخواستھازواستکشورمعلمانکناردرخیابانوکارکودکانازدفاعجمعیت
کند.

دفاع از حقوق معلمان ، دفاع از حقوق کودکان است.

با ھم قوی تریم!

/اطالعیھ سندیکاھای کارگری سوئد در اعتراض بھ دستگیری رسول بداقی

مدیرهھیئتعضوبداقیرسولآقایایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایگزارشبھ
توسطدسامبر١١روزھماھنگیشورایدرتشکلایننمایندهواسالمشھرمعلمانصنفیکانون

نیروھای امنیتی در منزل خویش و با توسل بھ ھتک حرمت و اعمال خشونت دستگیر شده است.

بداقیرسولکھمطلعیمکامالکنیممیدنبالبدقتراایرانمعلمانمبارزاتومسائلسالھاستکھما
مرتکباستگذراندهزنداندرراخویشعمرازسال٧نیزقبالکھمبارزوشریففداکار،معلم

بھبودبرایمستمرفعالیتوقفراخودزندگیکھاستسالھابداقیرسولاست.نشدهجرمیھیچگونھ
وکیفیتباآموزشیامکاناتایجادومعلمانمعیشتوکارشرایطبھبودپرورش،وآموزشکیفیت

ھافعالیتگونھاینجھانگوشھھردرکھحالیدراست.کردهایرانآموزاندانشکلیھبرایرایگان
ھافعالیتایندلیلبھدقیقاایراناسالمیجمھوریانگیزدبرمیراشریفیانسانھرتقدیرواحترام

ایشان را دستگیر کرده است.

روزھماندراتفاقاکھایرانمعلمانگستردهومستمراعتراضبھپاسخگوییبجایاسالمیجمھوری
مثلمبارزیمعلماندستگیریباکھمیکندفکرلوحانھسادهبودجریاندرنیزبداقیآقایدستگیری

چنانمعلمانخواستھایآنکھازیافت.غافلخواھدپایاناعتراضاتومبارزاتاینبداقیوعبدیآقایان
موجبفقطمبارزهاینپیشگاماندستگیریکھاستیافتھگسترشچنانآنانمبارزهوشدهفراگیر

افزابیش خشم معلمان و تعھد بیشتر بھ تداوم راھی است کھ آنان شروع کرده اند.

اینبرابردرماتحملوصبرکھکنیممیاعالمسوئدکارگریسندیکاھایپالتفرمطرفاز
اسالمیجمھوریمقاماتانگارانھسھلتاکنونیواکنشھاینشدنی،تمامومکرروظالمانھبرخوردھای

آشکاروابتداییحقوقچنینسلببھالمللیبینکارگریتشکلھایوسیعاعتراضھایمقابلدر
جملھازایران،درمدنیوکارگریفعالینبودنزندانیادامھواسترسیدهپایانبھایرانیشھروندان

معلمان مبارز رسول بداقی و اسماعیل عبدی را تحمل نخواھیم کرد.



جھانسراسردرعضوھایتشکلبھفراخوانوالمللبینآموزشفراخوانباکھاستتاکیدبھالزم
دستگیریباواستجریاندرعبدیاسماعیلفوریوشرطوقیدبیآزادیبرایگستردهحرکتی

رسول بداقی این کمپین عمال شامل آقای رسول بداقی نیز میشود.

ما با جدیت خواھان موارد زیر ھستیم :

آزادی فوری ھمھ فعالین کارگری زندانی

٩٨و٨٧ھاینامھمقاولھو٢٣نامھمقاولھملل،سازمانبشرحقوقھاینامھمقاولھاجرایوتصویب
سازمان جھانی کار

وزندانتھدیدخشونت،ازترسبدونآنھااعضایومنتخبنمایندگانوسندیکاییکارگریسازمانھای
اخراج از کار اجازه فعالیت داشتھ باشند.

پالتفرم سندیکاھای کارگری سوئد/ایران:

سازمان مرکزی کارگران سوئد، ال او

سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد

اتحادیھ فلز سوئد

اتحادیھ کمونال (شھرداریھا)

اتحادیھ سراسری معلمان سوئد

١١/١٢/٢٠٢١

استکھلم

طبقھ بندیطرحاجرایعدممنجملھحقوقسطحبھنسبترجالپتروشیمیکارگراناعتراضی*تجمع
مشاغل وپرداخت نکردن مطالبات  و قراردادھای کاری کوتاه مدت مقابل فرمانداری بندر ماھشھر

برایامامبندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرواقعرجالپتروشیمیآذر،کارگران22دوشنبھروز
طبقھ بندیطرحاجرایعدممنجملھحقوقسطحبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاس
بندرفرمانداریمقابلتجمعبھدستمدتکوتاهکاریقراردادھایومطالباتنکردنوپرداختمشاغل

ماھشھرزدند.

مقابلحضورباآذرماه22دوشنبھامروزصبحکارکناناینازشده،جمعیایرسانھگزارشبراساس
بندیطبقھطرحصحیحاجرایعدماقلیمی،مزایایپرداختعدمبھماھشھربندرشھرستانفرمانداری

مشاغل، عدم تشکل کارگری، عدم پرداخت معوقات جمعھ کاری و تعطیل کاری اعتراض کردند.

خواھانھمچنینخمینی،امامبندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرواقعرجالپتروشیمیکارکنان
اصالح مدت قراردادھای کار، مزایای رفاھی و انگیزشی طبق عرف منطقھ شدند.



شدتصویبمنطقھدراقلیمیمزایایوبندیطبقھطرحکھ97سالازگفت:کنندگان،تجمعاینازیکی
تعطیلوکاریجمعھسال18نشد.مطالباتپرداختبھحاضرونرفتآناجرایبارزیرشرکتاین

کاری نمی دھد، قراردادمان یک ماھھ و سھ ماھھ است و اجازه انتخاب نماینده کارگری ھم نداریم.

درھمین رابطھ:شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:

تجمع اعتراضی ھمکاران ما در پتروشیمی «رجال» مقابل فرمانداری ماھشھر

فرمانداریمقابلتجمعبا«رجال»پتروشیمیشرکتدرماھمکارانازجمعیآذر٢٢امروزصبح
پازیرباکھکجاھردرماھمکارانداشتند.اعالمھاوعدهخلفبھراخوداعتراضماھشھرشھرستان

بھدستمیشوندروبروخودمعیشتوزندگیسطحبھتعرضوشدهدادهھایوعدهشدنگذاشتھ
ویژهمناطققوانینلغوپیمانکاران،دستشدنکوتاهخواستارنفتکارگرانما.میزننداعتراض

ماھستیم.غذاوھاکمپوضعکیفیبھبودوخودمانشدهاعالمارقاممطابقحقوقھاافزایشاقتصادی،
نفتیمراکزبودنامنیتیبھماباشد.کمترمیلیوندوازدهازنبایدکارگریھیچحقوقکھداریمتاکید

اعتراض داریم و بر حقوق و حقوقمان تاکید میکنیم.

*ادامھ اعتراضات کارگران پتروشیمی تخت جمشید نسبت بھ سطح حقوق بابرپایی تجمعی دیگر

بندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرواقعجمشیدتختپتروشیمیکارگرانآذر،22دوشنبھروز
وخواھانزدندتجمعبھدستدیگرباریبرایحقوقسطحبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھامام

ھمسان سازی صحیح حقوق شدند.

بھاعتراضدرتخت جمشیدپتروشیمیکارکنانآذرماه22دوشنبھشده،امروزایرسانھگزارشبرپایھ
بارسومینبرایامروزصبحآن ھا،دغدغھبھنسبتمجتمعاینمدیرانکم توجھیومعیشتیمشکالت

دست بھ تجمع زدند.

10کارکنان(اعتراضدومینازبعدکرد:عنوانمھماینتشریحدرمعترضکارگرانازیکی
ھیأت مدیرهباھم اندیشینشستبرپاییبھ منظورروزه10فرصتیکصاحب نظرمدیران)،1400آذر
فرصتاینکھھستحالیدراینکردند،طلبکارکنانازرامثبتتصمیمیکاتخاذوبررسیجھتبھ

تاواستنکردهپیدادرزبیرونبھخبریمدیرانفکراتاقازھمچنانورسیدپایانبھنیزروزه10
پایان امروز، تصمیم نھایی اتخاذ و اعالم خواھد شد.

مشاغل،طبقھ بندیطرحاعمالازبعدگفت:ودانستریالیمسائلراکارکنانخواستھاصلی ترینوی
نیزمبلغکاھشوتغییراتدستخوشحقوق ھامواردبرخیدرحتیونداشتھقابل توجھیافزایشحقوق ھا

شدند.

تنھاونداریمزیادیتفاوتویژهمنطقھشرکت ھایدیگرباآیتم ھاازبخشیدراینکھباوجودافزود:وی
بسیارتفاوتحقوق ھابحثدرامامی کنیمدریافتکمتریکارانھونداریمراانگیزشیآیتم ھایبرخی

زیادی وجود دارد.

مقایسھدرحقوق ھاوشدهدادهتخصیصآیتم ھایکرد:اضافھادامھدرطلبحقکارگرانازدیگریکی
با دیگر شرکت ھای منطقھ در پایین ترین کف بوده و اختالف فاحشی دارد.



اماھستندخلیج فارسھلدینگزیرمجموعھشرکت ھادیگروخصوصیتخت جمشیدشرکتمی دانیمما
خواستھ ھمھ کارکنان ھمسان سازی صحیح و کم کردن این اختالف عدد است.

پایانتاکھدادندوعدهرامثبتنگاھیباموضوعبررسیگفت:مدیران،نظراعالمآخرینخاتمھدروی
امروز نتیجھ نھایی حاصل و اعالم خواھد شد.

بازداشتبھنسبتتھراندانشگاهاجتماعیعلومدانشکدهدانشجویانازجمعیاعتراضی یگیری*پ 
لیالحسین زاده

لیالوضعیتپیگیریبرایتھراندانشگاهاجتماعیعلومدانشکدهدانشجویانازجمعیپیش،ساعاتی
ھیچھنوزواستشدهبازداشتآذر١۶روزازکھشناسیانسانارشدکارشناسیدانشجویحسین زاده،

حضورجمشیدی ھادکتراجتماعیعلومدانشکدهریاستباجلسھ ایدرنیست،ویوضعیتازاطالعی
پیدا کردند.

دانشگاھیدرترسفضایایجادودانشجویاننامیادداشِتباتھراندانشگاهحراست یروھاین صبحاز
کھ ھمچنان بھ بھانھ کرونا خالی از دانشجو است، سعی در برھم زدن جلسھ پیگیری دانشجویان داشتند.

لیالازبی خبریوسالمتیوضعیتبازداشت،مورددرشدیدنگرانیابرازبادانشجویانجلسھینادر
حسین زاده، نسبت بھ ضرورت ورود فوری مسئوالن دانشگاه بھ مسئلھ تذکر دادند .

لیال حسین زاده تعھد دادند. یدی ھا در این جمع نسبت بھ پیگیری فوری وضعیتجمش دکتر



دانشجوییفعالینبرایپرونده سازیوامنیتیفضایبرقراریبھنسبتدانشجویانجلسھایندر ینھمچن 
ھشدار دادند.



لیالازبی خبریادامھصورتدرکردندتاکیددانشجوییجلسھ ایدرجلسھاینازپسیاندانشجو
تعطیلیچونگزینھ ھایبیندازدخطربھرااوجانمی تواندکھویبازداشتتداوموحسین زاده

کالس ھای مجازی و یا تجمع اعتراضی را مد نظر قرار خواھند داد  .

برگرفتھ از کانال شوراھای صنفی دانشجویان کشور

akhbarkargari2468@gmail.com


